
י ֲעִקיָבא ל ַרּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ִלְהיֹות ּתַ

יבֹות  ְיׁשִ ְלִמיֵדי  ּתַ פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ תשי"ג  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ ֱעַרְך  ּנֶ ׁשֶ אַראד'  'ּפַ ּבַ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ְפֵני  ּבִ ְמֻיֶחֶדת  יָחה  ׂשִ י  ָהַרּבִ א  ָנׂשָ  ,770 ֲחַצר  ּבַ ִביָבה,  ְוַהּסְ יּו-יֹוְרק  ִמּנְ ִמיִמים'  ּתְ 'ּתֹוְמֵכי 

ְלִמיִדים: ַהּתַ

ִמים  ַהּיָ ֶאת  ק  ּוְמַחּלֵ יל  ַמְבּדִ עֶֹמר –  ּבָ ַל"ג  ֶזה –  ְויֹום  ִפיָרה,  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ֵעת  ּכָ ָאנּו  "עֹוְמִדים 
עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  יֹום  ָוֵאיָלְך.  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּמִ ׁשֶ ִמים  ְוַהּיָ עֶֹמר,  ּבָ ַל"ג  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ֵני סּוִגים:  ִלׁשְ

ְמָחה. ַעְצמֹו הּוא 'יֹוָמא ְדַפְגָרא' )=יֹום טֹוב( ְוׂשִ

ּוֵמֶהם  ְוַתְלִמיָדיו,  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ּבְ ֵהם  ְקׁשּוִרים  ְפָרט,  ּבִ עֶֹמר  ּבָ ְוַל"ג  ְכָלל,  ּבִ ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי 
יבֹות ְוַחְדֵרי ּתֹוָרה". ׁשִ נּו ּוִבְפָרט ְלַתְלִמיֵדי ַהּיְ הֹוָרָאה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ

ה ה ַאַחר ִטּפָ ִטּפָ

ֶצה  ַהּקָ ִמן  ּנּוי  ׁשִ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ י  ַחּיֵ ּבְ ּנּוי  ׁשִ חֹוְלָלה  ׁשֶ ִרית  ָהִעּקָ ה  ֻקּדָ ַהּנְ "ַמִהי  ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ֶצה? ֶאל ַהּקָ

ְעּתֹו ִלְלֹמד ּתֹוָרה, לֹא  י ֲעִקיָבא ּדַ ַתן ַרּבִ ּנָ ׁשֶ ר ּכְ ִרים ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ ְמַסּפְ
דֹול ָהָיה ַוֲחַסר-ּכֹל. ַאף  י ָעִני ּגָ ים, ּכִ ִיים ַרּבִ ַבד ֶזה ָהיּו לֹו ְקׁשָ ָיַדע ָאז ִאם ַיְצִליַח אֹו לֹא. ּוִמּלְ

ב"ה

ּ אֲבָנִים מַיִם ׁשָחֲקו

והשיב לב
אבות על ידי בנים )ע"ר(

עֶרֶב ׁשַבַּת קֹדֶׁש
פָּרָׁשַת בְּהַר-בְּחֻקֹּתַי • כ"א בְּאִיָּר תש"פ
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ִילָדִים לוֹמְדִים חֲסִידוּת בְּצַוְתָּא הוֹרִים ו

ַמר  ּגְ ם ְזַמן ְלַאֲחֵרי  ּגַ ֲעלּות  ּוְבִהְתּפַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶדֶרְך ְנִסיָעִתי, ֵהם ָהיּו  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ִקיִפים  ׁשְ ְוַהּמַ
ֲהלּוָכה"... ַהּתַ

י ָלַרב ֶהְכט? ן ָהַרּבִ ָמה ִסּמֵ

ן ָהַרב ַיֲעֹקב ְיהּוָדה ֶהְכט ָעָליו  עֶֹמר, ָהָיה ְמַאְרּגֵ ֲהלּוַכת ַל"ג ּבָ ל ּתַ דֹול ׁשֶ אַראד' ַהּגָ ֶאת ַה'ּפַ
ָעַמד  ׁשֶ ֹוִנים  ַהּשׁ ַלּמֹוָסדֹות  ָסִפים  ּכְ ִאּסּוף  ּבְ ְמאֹוד  ה  ָ ִהְתַקּשׁ ִנים הּוא  ָ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ לֹום.  ָ ַהּשׁ

ְתׁשּוָבה, ָועֹוד(. יַבת 'ֲהַדר ַהּתֹוָרה' ְלחֹוְזִרים ּבִ ם )ְיׁשִ ֹראׁשָ ּבְ

ָנה. אֹוָתּה ׁשָ אַראד ּבְ ִהְנָחה ֶאת ַהּפַ ֵעת ׁשֶ ב רּוַח טֹוב ּבְ ַמּצַ ְך הּוא לֹא ָהָיה ּבְ ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ

י ְוָאַמר לֹו: ָנה ֵאָליו ָהַרּבִ אַראד ּפָ ַמֲהַלְך ַהּפַ ּבְ

חֹוָרה'" ]=נּו,  "נּו, ָוואס ִאיז ִמיט ִדי 'ָמָרה ׁשְ
ָמה ִיְהֶיה ִעם ָהַעְצבּות?[.

ִמיר  ָהאט  י  ַרּבִ "ֶדער  יב:  ֵהׁשִ ֶהְכט  ָהַרב 
אֹוִתי  ְך  ָמׁשַ י  ]=ָהַרּבִ ט"  ֶלעּפְ ִגיׁשְ ַארֹוְיס 
דֹול  ּגָ ִחּיּוְך  ׁשֶ ּכְ י  ְך ֵהִגיב ָהַרּבִ ּכָ ַהחּוָצה[, ְוַעל 

ָניו: ָנסּוְך ַעל ּפָ

]=ֲאִני  אֹוְיף"  הֹוְיּב  ִאיְך  ִניט,  ֶלעּפ  ׁשְ "ִאיְך 
אֹוָתם[...  ַמֲעֶלה  ֲאִני  ים(,  )ֲאָנׁשִ ְך  מֹוׁשֵ לֹא 
ה  דֹוׁשָ י ֶאת ָידֹו ַהּקְ יּהַ ָהַרּבִ ּוְבָאְמרֹו ֹזאת ִהְגּבִ
מּוָנה  ּתְ ּבַ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ

ָאה: ַהּבָ

לזכות 

ראובן שמעון שיחי' סויסא 
ומשפחתו שיחיו 

להצלחה רבה בכל המצטרך בגו"ר

לַ"ג בָּעֹמֶר – תְּמוּנוֹת מְסַפְּרוֹת
י  ֲהלּוָכה ֶאת ַחּלֹון ֶרֶכב ָהַרּבִ ן ַהּתַ ַתח ְמַאְרּגֵ  ַמּדּוַע ּפָ

י?  ְך ָהַרּבִ ְללֹא ְרׁשּות ְוֵאיְך ֵהִגיב ַעל ּכָ
עֶֹמר תשמ"ח – ְסִקיָרה ְמֻיֶחֶדת ַל"ג ּבָ

ֶדֶרְך ְנִסיָעִתי, ֵהם  ְחיּו ּבְ ּיִ ִקיִפים ׁשֶ ׁשְ ָלדֹות ְוַהּמַ ָלִדים ְוַהּיְ ֵני ַהּיְ ְך ּפְ ָרִאיִתי ַאַחר ּכָ "ּוְכִפי ׁשֶ
ֲהלּוָכה"... ַמר ַהּתַ ם ְזַמן ְלַאֲחֵרי ּגְ ֲעלּות ּגַ ְמָחה ּוְבִהְתּפַ ׂשִ ָהיּו ּבְ

עֶֹמר לֹא  "ג ּבָ ּלַ דֹול, ַעל ַאף ׁשֶ אַראד' ּגָ ן 'ּפַ ַנת 'ַהְקֵהל', ֻאְרּגַ ַנת תשמ"ח ָהְיָתה ׁשְ ְ ּשׁ יָון ׁשֶ ּכֵ
עֶֹמר  ּבָ ֶהן ָחל ַל"ג  ּבָ ׁשֶ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ מּו ַרק  אַראְד'ס ִהְתַקּיְ ַהּפַ ל  ּכָ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  )ּבְ יֹום ִראׁשֹון  ּבְ ָחל 
ַעם  ּקֶֹדׁש, ַאְך ַהּפַ ּבַ ַדְרּכֹו  ּכְ ּנּוס  ּכִ ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ִיׁשְ י  ָהַרּבִ ִנים ִיֲחלּו ְמאֹוד ׁשֶ ַאְרּגְ יֹום ִראׁשֹון(. ַהּמְ ּבְ

ָרֵאל. ל ֹחֶסר ַאֲהַבת ִיׂשְ ף ֵעֶקב ְמֹאָרע ׁשֶ ּתֵ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ י ׁשֶ הֹוִדיַע ָהַרּבִ

הּוְקמּו ֲעבּור  ְתָקִנים ׁשֶ ֵאזֹור ַהּמִ ִרְכּבֹו ּבְ י ּבְ דֹוׁש, ָעַבר ָהַרּבִ ַדְרּכֹו ָלֹאֶהל ַהּקָ ַלְמרֹות ֹזאת, ּבְ
ַאַחד ַהּיֹוָמִנים: ָבר ּבְ ָלִדים. ְוָכְך ְמֹתָאר ַהּדָ ֲהלּוָכה ְועֹוֵדד ֶאת ַהּיְ ַהּתַ

ִגים  ּצָ ַטח ַהּמֻ ְקבּוצֹות, ּתֹוְך ְצָעָדה, ְלׁשֶ ם ּבִ ּלָ ָלִדים ּכֻ ִגים, ָעְברּו ַהּיְ ּצָ מּו ַהּמֻ ּיְ ְסּתַ ּנִ ֶ ה, ִמּשׁ "ַעּתָ
ל  ׁשֶ ִעּצּוָמם  ּבְ אֶייר.  ֶעְמּפַ ְרחֹוב  ּבִ ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ ּוְלֵאזֹור  ִקיְנְגְסטֹון  ְרחֹוב  ּבִ ָהעֹוְמִדים 
י עֹוֵבר  ָהַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ ים  ְמַחּכִ ֵהם  ָלּה  ְמֻיֶחֶדת  ֲחָוָיה  ָלִדים  ַלּיְ נֹוְסָפה  ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ
ל  ּכָ ֶאת  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעיָניו  ּבְ ְוסֹוֵקר  ְרק'  ַה'ּלּוָנה-ּפַ ַטח  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ָלֹאֶהל(  ַדְרּכֹו  )ּבְ ְמכֹוִניתֹו  ּבִ

ם,  ְלֻכּלָ לֹום  ְלׁשָ ְמנֹוֵפף  ֲחִקים,  ׂשַ ַהּמְ ָלִדים  ַהּיְ
ִביעּות- ׂשְ ל  ׁשֶ ט  ַמּבָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָניו  ּפָ ְוַעל 

ן ָאַמר  ַאַחר ִמּכֵ ּלְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ָרצֹון ְוקֹוַרת-רּוַח )ּבַ
עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַהְצָלָחה  ָהְיָתה  ׁשֶ י  ָהַרּבִ

ָנה(. ל אֹוָתּה ׁשָ ׁשֶ

ָחִקים,  ׂשְ ֵאזֹור ַהּמִ י ּבְ ל ָהַרּבִ ּקּורֹו ׁשֶ ַמֲהַלְך ּבִ ּבְ
ֶהְכט  ָהַרב  ֲהלּוָכה,  ַהּתַ ּוַמְנֵחה  ן  ְמַאְרּגֵ ׁש  ִנּגַ
ַהְצָלַחת  ַעל  ר  ְוִסּפֵ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִלְמכֹוִניתֹו 

ָהֵארּוַע".

ַעל  ְמֹפָרט  ּדּו"ַח  ֶהְכט  ָהַרב  ַתב  ּכָ ּיֹום  ּבַ ּבֹו 
ֵמַח  "ׂשָ ֶתר:  ַהּיֶ ין  ּבֵ ַתב  ּכָ הּוא  ּבֹו  ֲהלּוָכה.  ַהּתַ

יֹום א',  ְולֹא  יֹום ה'  ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִלְכבֹוד  ְלהֹוִדיַע  ִהְנִני 
ם  ְמאֹוד ְמאֹוד, ְוִקּדּוׁש ׁשֵ ֲהלּוָכה ָיָפה ּבִ י-ֵכן ָהְיָתה ַהּתַ ם, ַאף-ַעל-ּפִ ׁשֶ ָהָיה ּגֶ ְוַלְמרֹות ֶזה ׁשֶ
מּונֹות  ִקיִפים. ָלְקחּו ּתְ ת ֲאָלִפים ֶיֶלד, ְוַאְלֵפי ֲאָלִפים ַמׁשְ דֹול. . ָהיּו יֹוֵתר ֵמֲחֵמׁשֶ ּגָ ַמִים  ׁשָ

ם . . ל ָהִעּתֹוָנִאים ָהיּו ׁשָ ה, ְוַגם ִויֵדאֹו, ְוִכְמַעט ּכָ ַהְרּבֵ

ת ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ אֹות: ִיְסַלח ִלי ּכְ יעֹות ַהּבָ ְפּתִ ּורֹות ַהּמַ ּשׁ ם ָהַרב ֶהְכט ּבַ ֶאת ַהּדּו"ַח ִסּיֵ
ְרׁשּות  ִלי  ּבְ ַעְצִמי  ּבְ ר  ּוְלַדּבֵ יל  ָהאֹוטֹומֹוּבִ ַחּלֹון  ַח  ִלְפּתֹ ה  ַהֻחְצּפָ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַעל  ִליָט"א  ׁשְ
ֵדי  ִרי ּכְ ם ָהֶאְפׁשָ ֶהְקּדֵ ׂשֹוָרה טֹוָבה ּבַ ר ּבְ ִליָט"א, ֲאָבל ָרִציִתי ְלַבּשֵׂ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ

ִרי. ם ָהֶאְפׁשָ ֶהְקּדֵ ִליָט"א ּבַ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ ְמָחה ִלְכבֹוד ְקֻדּשׁ ְלָהִביא ְקָצת ׂשִ

ַתב  ּכָ ה" ׁשֶ ה "ֻחְצּפָ ּלָ ִמיָהה )?!( ְלַיד ַהּמִ י ַעל ַהּדּו"ַח הּוא הֹוִסיף ִסיַמן ּתְ ל ָהַרּבִ ֲעֶנה ׁשֶ ּמַ ּבַ
י  ָהַרּבִ הֹוִסיף  ַאְדמֹו"ר"  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִלְכבֹוד  ְמָחה  ׂשִ ְקָצת  "ְלָהִביא  ים  ּלִ ַהּמִ ְלַיד  ֶהְכט...  ָהַרב 

ה"... ְמָחה ַרּבָ "ׂשִ

ָלדֹות  ָלִדים ְוַהּיְ ֵני ַהּיְ ְך ּפְ ָרִאיִתי ַאַחר ּכָ יֹוֵתר. . ּוְכִפי ׁשֶ ׂשּואֹות-ֵחן ּבְ א ּתְ ַרּבָ י הֹוִסיף: "ַאּדְ ְוָהַרּבִ

בְּדַרְכֵי הַחֲסִידִים

ָחִקים,  ׂשְ ֵאזֹור ַהּמִ ָלִדים ּבְ ְּ י ְמעֹוֵדד ֶאת ַהי ָהַרּבִ
עֶֹמר תשמ"ח ַל"ג ּבָ

י ַמְעָלה,  ַלּפֵ ה ּכְ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן ּבְ י ְמַסּמֵ ָהַרּבִ
ָידֹו ָהַרב ֶהְכט ּלְ ׁשֶ ּכְ

נהנים מהעלון? נשמח שתמשיכו להנות.
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ְדָבֵעי,  ְהֶיה ָלֶכם ָהָרצֹון ָהַעז ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּכִ ּיִ ֵרְך ַיְצִליַח ֶאְתֶכם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה: "ַהּשׁ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ֵרְך  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ִזְכרֹו   . ַאְדמֹו"ר.  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ יָבה  ׁשִ ַהּיְ ד  ְמַיּסֵ ְרצֹון  ּכִ
יְך ָלֶהם ּוָבֶהם ּכֹוחֹות ַעל ֶזה –  ִעְקבֹוָתיו, ְוִהְמׁשִ ְלִמיָדיו ְוהֹוְלֵכי ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּתַ ֶאת ּכָ
ְכָלל, ְוהֹוֵריֶכם ּומֹוֵריֶכם יּוְכלּו  ים ּבִ ַחּיִ ֶדֶרְך זֹו ּוְבָכל ִעְנְיֵניֶהם ּבַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ ְלַהְצִליַח ּבְ
ְוָלֵכן  ְדָבֵעי  ּכִ ִלְמדּו  ָטהֹור;  ְוִלּמּוד  ָטהֹור  ִחּנּוְך  ִרי  ּפְ ֶזהּו  ְלנּו";  ּדַ ּגִ ׁשֶ ּדּוִלים  ּגִ "ְראּו  לֹוַמר: 

ַהְצָלָחה ֻמְפָלָגה. ַהְצִליחּו ּבְ

ֶדר  ּנּוי ַהּסֵ ל ַאֲחָריו, מֹוֶרה ַעל ׁשִ ָפָניו ְלׁשֶ ּלְ ִמים ׁשֶ ין ַהּיָ יל ּבֵ ְבּדִ עֶֹמר – ַהּמַ ְויֹום ֶזה – ַל"ג ּבָ
ַאֲהַבת  ּבְ  – ִנְמָרץ  ָרצֹון  ּבְ ַהְתָמָדה  ּבְ  – ְלִלּמּוד  ָלֶזה,  ּכֹוחֹות  ם  ּגַ יְך  ּוַמְמׁשִ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ
ֵרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יַע  ּפִ ַיׁשְ ְוָאז  ַהּתֹוָרה;  ְוַאֲהַבת  ם  ֵ ַהּשׁ ְלַאֲהַבת  ּוְכִלי  ֲהָכָנה  ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּוְלָכל  ְלהֹוֵריֶכם  ם,  ִמּכֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ְמֻרּבָ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ְוָהְרָחָבה,  ֵלָאה  ַהּמְ דֹו  ִמּיָ

ְסִביַבְתֶכם.

ה". ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֵרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ ִיּתֵ

ַקח: ַהּלֶ

ק ּוְבַהְתָמָדה. ֵחׁשֶ ִריְך, ּבְ ּצָ מֹו ׁשֶ ָאנּו רֹוִצים ִויכֹוִלים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּכְ א. ְלַהְחִליט ׁשֶ

ב. ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוָכבֹוד ַלֲחֵבִרים.

ְצָטֵרְך. ָכל ַהּמִ ה ִלְבָרָכה ּבְ ְך ִנְזּכֶ ּכָ

)מעובד ע"פ שיחת ל"ג בעומר תשי"ג(

ָרָאה הּוא,  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ יׁש ָיָמיו ַלּתֹוָרה. ְוַהּמַ ה ּוָבא ִליֵדי ַהְחָלָטה ְלַהְקּדִ י ֵכן, ָרָאה ַמֲעׂשֶ ַעל ּפִ
ל ַמִים נֹוְפלֹות ַעל ֶאֶבן ְוחֹוְקִקין אֹוָתּה. ין ׁשֶ ין ִטּפִ ר ִטּפִ ֲאׁשֶ

י  ּפֹות ְקַטּנֹות, ַאף ַעל ּפִ ים, ְוַהּטִ ִים ֵהם ַרּכִ ה, ְוַהּמַ ָקה ְוָקׁשָ י ֲעִקיָבא: ָהֶאֶבן ִהיא ֻמּצָ ָאַמר ַרּבִ
ּוֵמֹחֶדׁש  בּוַע  ְלׁשָ בּוַע  ָ ּוִמּשׁ ְליֹום,  ִמּיֹום  ה,  ִטּפָ ה  ִטּפָ ָהֶאֶבן  ַעל  ִלּפֹול  ִים  ַהּמַ ְתִמידּו  ּיַ ׁשֶ ּכְ ֵכן, 

ַלע. ִים ֶאת ַהּסֶ ל סֹוף ְיפֹוְצצּו ַהּמַ ה סֹוף ּכָ ְלֹחֶדׁש, ִהּנֵ

ְוַיְתִמיד  ְרצֹונֹו,  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ַיְחִליט  ִיים  ׁשָ ַהּקְ ל  ּכָ ַלְמרֹות  ִאם  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל 
ר סֹוף  ל ָסֵפק ֲאׁשֶ ָנה, ֵאין ּכָ ׁשָ ָנה ּבְ בּוַע ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ׁשָ בּוַע ְלׁשָ ָ ִלּמּודֹו ִמּיֹום ְליֹום ּוִמּשׁ ּבְ

ן ּתֹוָרה. ָרתֹו ִלְהיֹות ּבֶ יַע ְלַמּטְ סֹוף ַיּגִ

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ א ַאף ׁשֶ דֹורֹו. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ י ֲעִקיָבא ִלְגדֹול ַהּתֹוָרה ּבְ ה ַרּבִ ֲעׂשָ ּנַ ה, ְוֵכן ָהָיה, ׁשֶ ְוֵכן ָעׂשָ
ר ַרב". עֹשֶׁ ם ּבְ ם ּוֵבְרכֹו ּגַ ֵ ְעּתֹו ִלְלֹמד ּתֹוָרה . . ִהְצִליחֹו ַהּשׁ דֹול, ְוָנַתן ּדַ ָהָיה ָעִני ּגָ

ְלִמיד ָיכֹול! ל ּתַ ֵדנּו: ּכָ י ֲעִקיָבא ְמַלּמְ ַרּבִ

ִלּמּוד  ּבְ ְרּכֹו  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ָהעֹוֵמד  ְלִמיד  ּתַ ְלָכל  ל  ּכֵ ַהׂשְ ּומּוַסר  הֹוָרָאה  ה  "ִמּזֶ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ֶדֶרְך זֹו,  ֵעיָניו ִאם ַיְצִליַח ּבְ דֹול ּבְ ה, ְוָסֵפק ּגָ ה ְוָקׁשָ ֶרְך ֲאֻרּכָ ַהּתֹוָרה, ְוִלְפָעִמים ִנְרֵאית לֹו ַהּדֶ

ים. ַחּיִ ּה ּבַ ּוָמה ּתֹוֶעֶלת ּבָ

יִרים ֵהם  ֵפקֹות. ַמְזּכִ יִרים ַהּסְ י ֲעִקיָבא, ּוַמּתִ ַרּבִ ׁשּוִרים ּבְ ה, ַהּקְ ִפיָרה ָהֵאּלֶ אּו ְיֵמי ַהּסְ ה ּבָ ִהּנֵ
ְצִליַח; ְולֹא עֹוד,  ּיַ ָבר ׁשֶ רּור ַהּדָ ֱאֶמת ּוְבֹתֶקף ַיְחִליט ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ּבָ ר ִאם ּבֶ ְלִמיד, ֲאׁשֶ ְלָכל ּתַ
ֻחּקַֹתי  בּוַע ֶזה: "ִאם ּבְ ת ׁשָ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ אֹוֵמר ַהּכָ ִעְנָיָניו ָהֲאֵחִרים, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ַיְצִליַח ּבְ א – ּגַ ֶאּלָ
ְוָיבֹואּו   ,". ם.  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  "ְוָנַתּתִ  – ּתֹוָרה"  ּבַ ֲעֵמִלים  ְהיּו  "ּתִ "י  ַרׁשִ ּוְכֵפרּוׁש   – ֵלכּו"  ּתֵ

ה". ָרׁשָ ּפָ ם ּבַ ָרכֹות ָהֲאמּורֹות ׁשָ ל ַהּבְ מּו ּכָ ְוִיְתַקּיְ

ָרֵאל ִדים אֹוָתנּו: ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיׂשְ ְלִמיָדיו ְמַלּמְ ּתַ

י ֲעִקיָבא ֵיׁש ִלְלֹמד: ל ַרּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ה: "ּוִמּתַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ְלִמיִדים  ְוַהּתַ עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ְלִמיִדים:  ּתַ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ֲעִקיָבא  י  ְלַרּבִ לֹו  ָהיּו 
עֶֹמר ָוֵאיָלְך.  ַל"ג ּבָ ּמִ ׁשֶ

ּוְבאֹוָתם  ְזַמן,  אֹותֹו  ּבְ ה ָלְמדּו  ָוֵאּלֶ ה  ְוֵאּלֶ י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ ֵני ַהּסּוִגים ָהָיה ָלֶהם אֹותֹו ָהַרב –  ׁשְ
ְוַאף  ֵזֶכר,  ַאר  ִנׁשְ לֹא  ָהִראׁשֹון  ַהּסּוג  ל  ׁשֶ ְלִמיִדים  ֵמַהּתַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַעְצָמם.  ָנִאים  ַהּתְ
ָקָטן  ָהָיה  ָרם  ְסּפָ ּמִ ׁשֶ ַאף  ִני,  ֵ ַהּשׁ ֵמַהּסּוג  ְלִמיִדים   ַהּתַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּה  ּבָ נֹוְדעּו,  לֹא  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ
ה ְוִיְתנֹוְססּו  מֹוֵתיֶהם ְמִאיִרים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ֹאֶפן ַמְפִליא, ְותֹוָרָתם ּוׁשְ ֵמַחְבֵריֶהם, ִהְצִליחּו ּבְ

ם ּוְלִתְפֶאֶרת ָלַעד. ְלׁשֵ

י ֲעִקיָבא?". ל ַרּבִ ַתְלִמיָדיו ׁשֶ ה ּבְ ֵני ַהּסּוִגים ָהֵאּלֶ ין ׁשְ ּבֵ ַתְכִלית ׁשֶ ל ּבְ ַרם ַלֶהְבּדֵ ָמה ּגָ

בֹוד ְוַתְצִליחּו! ְנֲהגּו ּכָ ּתִ

ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ּכֹוָחם  יׁשּו  ְוִהְקּדִ ם  ִלּבָ מּו  ׂשָ ִני  ֵ ַהּשׁ ֵמַהּסּוג  ְלִמיִדים  "ַהּתַ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ֵמַהּסּוג  ַחְבֵריֶהם,  ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶ ָמה  ֶזה.  ּבָ ֶזה  בֹוד  ּכָ ְוָנֲהגּו  ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ ָחיּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ים'  ְהֶיה ָלֶהם 'ּתֹוַרת ַחּיִ ּתִ ָלל. ְוָלֵכן לֹא ִהְצִליחּו ְולֹא ָזכּו ׁשֶ ם ָלֶזה ּכְ מּו ִלּבָ ּלֹא ׂשָ ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

ים'. ְל'ַסם ַחּיִ

ִיְרַאת  ּמּוָדם הּוא ּבְ ּלִ ְלִמיִדים ׁשֶ ְכָלל, ּוִבְפָרט ֵמַהּתַ יבֹות ּבִ ׁשִ ְלִמיֵדי ַהּיְ ים ְותֹוְבִעים ִמּתַ ּדֹוְרׁשִ
ֶהם ַעְצָמם: לּוי ּבָ ר ַהּכֹל ּתָ רּוַח ַהֲחִסידּות, ּומֹוִדיִעים אֹוָתם ֲאׁשֶ ּדֹות ּבְ ַמִים, ְוִתּקּון ַהּמִ ׁשָ

ְוִתְחיּו  ֶזה  ּבָ ֶזה  בֹוד  ּכָ ְנֲהגּו  ּתִ ָרֵאל, ִאם  ִיׂשְ ַאֲהַבת  רּוַח  ּבְ ַוֲחדּוִרים  ּתֹוָרה  ּבַ ֲעֵמִלים  ְהיּו  ּתִ ִאם 
ְלָכבֹוד  ְמֶכם  ׁשִ ְוָהָיה  ָמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְוַתֲעלּו  ְצִליחּו  ּתַ ָאז  ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ

א". ָרֵאל ַסּבָ יַבְתֶכם ּוְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת ְלִיׂשְ ּוְלִתְפֶאֶרת ִליׁשִ

ְלִמיִדים י ַלּתַ ת ָהַרּבִ ְרּכַ ּבִ

א  ּלֹו ֶאּלָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה "לֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ּכָ ֻאּלָ ְזַמן ַהּגְ ּבִ "ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ֲהֵרי ָהַרְמּבַ
ִמּיּות ְוָחְמִרּיּות ֲאָבל  ׁשְ ל ּגַ ַפע ׁשֶ ְלָבד". ָאְמָנם ִיְהֶיה ׁשֶ ם ּבִ ֵ ָלַדַעת ֶאת ַהּשׁ
ֶאל  מֹו ֶאל ָעָפר, ְולֹא ּכְ ָעָפר" – ִנְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ּכְ ים ִיְהיּו ְמצּוִיין ּכְ ֲעַדּנִ "ַהּמַ
ה  ָלּמָ ָאז  ַאֲחֵרי רּוָחִנּיּות.  ְוַרק  ַאְך  ְהֶיה  ּתִ נּו  ּלָ ׁשֶ ָהְרִדיָפה  ֶעֶרְך.  ַעל  ּבַ ָדָבר 

ִמי? ׁשְ ָכר ּגַ ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ָלנּו ׂשָ

י ֲעִקיָבא.  ּפּוס ְוַרּבִ ּפּור ִעם ּפַ י ַהּסִ ָבִרים ַעל ּפִ ה: ָנִבין ֶאת ַהּדְ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ֶאת  ּפּוס  ּפַ ָרָאה  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ְזרּו  ּגָ ָהרֹוָמִאים  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
סּו  ִיְתּפְ ָהרֹוָמִאים  ׁשֶ ּפֹוֵחד  ֵאינֹו  ַהִאם  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ד  ְמַלּמֵ

ּסֹוף(. ָאֵכן ֵאַרע ּבַ ִפי ׁשֶ ְוַיַהְרגּו אֹותֹו )ּכְ

ל: ָמׁשָ י ֲעִקיָבא ּבְ יב לֹו ַרּבִ ֵהׁשִ

ָעה  ַהּצָ ּבְ ֲאֵליֶהם  ָנה  ּפָ ִגים,  ַהּדָ ֶאת  ֶלֱאֹכל  ָרָצה  ׁשֶ ָהַעְרמּוִמי  ּוָעל  ַהּשׁ
ֵאַלי  ּבֹואּו  ִגים,  ּיָ ַהּדַ ֵני  ִמּפְ ְוִלְבֹרַח  ִים  ּמַ ּבַ ִלְהיֹות  ֲעֵליֶכם  "ַמּדּוַע  ה:  ְמַפּתָ
ּוָעל  ִגים: "ַהִאם ָעֶליָך ַהּשׁ יבּו לֹו ַהּדָ ֹמר ֲאֵליֶכם"... ֵהׁשִ ה ַוֲאִני ֶאׁשְ ׁשָ ּבָ ַלּיַ
ְוָעֵלינּו  ים  ַחּיִ טּוַח  ּבָ ָאנּו  ִים  ּמַ ּבַ ַוֲהֵרי  ַחּיֹות?!  ּבַ ׁשֶ ַח  ּקֵ ַהּפִ ה  ַאּתָ ׁשֶ אֹוְמִרים 
טּוַח לֹא  ה ּבָ ׁשָ ּבָ ּיַ סּו אֹוָתנּו. ֲאָבל ּבַ אּוַלי ִיְתּפְ ִגים ׁשֶ ּיָ ֵני ַהּדַ ר ִמּפְ ּתֵ ַרק ְלִהְסּתַ

ִנְחֶיה"...

ִלְלֹמד  ַאְפִסיק  ְוִאם  ינּו,  ַחּיֵ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְלַפּפּוס,  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ יב  ֵהׁשִ ְך,  ּכָ
ים. אי לֹא ִיְהיּו ִלי ַחּיִ ַוּדַ ּתֹוָרה ּבְ

ְצוֹות  ם ֶאת ַהּמִ ֵלכּו" – ָעֵלינּו ְלַקּיֵ ֻחּקַֹתי ּתֵ רּוׁש "ִאם ּבְ א: ֶזה ַהּפֵ א/ִאּמָ ַאּבָ
ָהיּו ֲחקּוקֹות ֵמֵעֶבר  ִרית ׁשֶ לּוחֹות ַהּבְ מֹו ָהאֹוִתּיֹות ּבְ ל 'ֲחִקיָקה', ּכְ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ן ְלָגֵרד אֹוָתן,  ּתָ ּנִ ָלף, ׁשֶ ְדיֹו ַעל ַהּקְ מֹו אֹוִתּיֹות ְרִגילֹות, ּבִ ְלֵעֶבר. ֵהן לֹא ּכְ

ׁש ֵחֶלק ֵמָהֶאֶבן. א ֵהן ַמּמָ ֶאּלָ

ֶזה  ם,  ֵ ַהּשׁ ִעם  ְלַגְמֵרי  ר  ְמֻחּבָ ְוהּוא  ָאָדם  ּבָ ֲחקּוקֹות  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ
ַעד  ּלֹו,  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ַעל  ם  ּגַ א  ֶאּלָ ּלֹו  ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות  ַעל  ַרק  לֹא  יַע  ּפִ ַמׁשְ

עֹוָלם. ִמי ּבָ ׁשְ ַפע ּגַ ּנֹוָצר ׁשֶ ׁשֶ

ּלֹו ִמְתרֹוֵמם  ל ַהּגּוף ׁשֶ ְמָחה – ּכָ ַעת ׂשִ ׁשְ ָאָדם רֹוֵקד ּבִ ׁשֶ מֹו ּכְ ה: ֶזה ּכְ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ֶרֶגל. ּבָ ּלֹו, ֵמָהֹראׁש ְוַעד ֶהָעֵקב ׁשֶ ְמָחה 'ּתֹוֶפֶסת' ֶאת ּכֻ ְרַקע. ַהּשִׂ ֵמַעל ַהּקַ

ָכר  ִמי, ְוַגם ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ׂשָ ׁשְ ָכר ּגַ נּו ַעל ׂשָ ֶרת ִעּמָ ָלֵכן ַהּתֹוָרה ְמַדּבֶ
ַהּכֹל  ׁש ֵאיְך ׁשֶ י ֻיְרּגַ ׁש, ּכִ ָבר ֶאָחד ַמּמָ ִמּיּות ִיְהיּו ּדָ ׁשְ ִמי. ָהרּוָחִנּיּות ְוַהּגַ ׁשְ ּגַ

ם. ֵ הּוא ֵמַהּשׁ

ַקח: ַהּלֶ

ֲאַנְחנּו  ל ָמה ׁשֶ ּכָ נּו, ׁשֶ ֵהם ִיְהיּו ֵחֶלק ֵמִאּתָ תֹוָרה ּוִמְצוֹות ַעד ׁשֶ ֵיׁש ַלֲעֹסק ּבְ
ְצוֹות. ָנה, ִיְהֶיה ֵחֶלק ַוֲעבּור ִקּיּום ַהּמִ ה ְוׁשֵ ִתּיָ ים – ּכֹוֵלל ֲאִכיָלה, ׁשְ עֹוׂשִ

ַעל  "ָחרּות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלָמה  זֹוִכים  ָאנּו  נּו  ּבָ ֲחקּוקֹות  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ
לֹא  ִעְנָין  ל  ִמּכָ ְחרּור  ׁשִ ֵחרּות,  ׁשֹון  ִמּלְ ְוַגם  ֲחִריָתה  ׁשֹון  ִמּלְ  – ַהּלּוחֹות" 

ֵלָמה. ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ּגְ ִחּיּוִבי, ּבַ

)מעובד ע"פ לקו"ש חל"ז עמ' 79 ואילך, ועוד(

וּעָל וְהַדָּגִים הַּשׁ
ם  ַקּיֵ ּיְ ָכר ְלִמי ׁשֶ ֻחּקֹוַתי, ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ׂשָ ת ּבְ ָרׁשַ ת ּפָ ְתִחּלַ ה: ּבִ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ָכר?  ם אֹוָתן. ּוַמהּו ַהּשָׂ ָחִליָלה לֹא ְיַקּיֵ ְצוֹות ְועֶֹנׁש ְלִמי ׁשֶ ֶאת ַהּמִ

ְריֹו  ּפִ ן  ִיּתֵ ד ֶאת ְיבּוָלּה, ְוָהֵעץ  ן ִמּיָ ּתֵ ּתִ ם, ָהָאֶרץ  ֵ ה ֶאת ְרצֹון ַהּשׁ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ
רֹות,  רֹות ַיְצִמיַח ּפֵ ה ּפֵ ֵאינֹו עֹוׂשֶ יֹום ְנִטיָעתֹו. ֲאִפּלּו ִאיַלן 'ְסָרק' ׁשֶ ד ּבְ ִמּיָ

ִרי – ִיְהֶיה ָראּוי ְלַמֲאָכל. ְוַגם ָהֵעץ ַעְצמֹו – לֹא ַרק ַהּפְ

ה  ֻאּלָ ּגְ ּבַ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָמה  ַמְתִאימֹות  ה  ֵאּלֶ ָרכֹות  ּבְ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ֶקל ְוַכּדֹוֶמה. ל ֲעֵצי ּדֶ ֹגַבּה ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ַהִחּטָ ְדָרׁש ׁשֶ ִדְבֵרי ַהּמִ ֵלָמה, ּכְ ְ ַהּשׁ

ֶזה  ַהִאם  ַהְבָטחֹות.  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָלנּו  ָלֵתת  ְצִריָכה  ַהּתֹוָרה  ה  ָלּמָ ִהיא  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ
ה?  ֻאּלָ ל ַהּגְ ְכִלית ׁשֶ ְצוֹות? ַהִאם זֹו ַהּתַ ָכר ַעל ַהּמִ ׂשָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ּכְ ָמה ׁשֶ
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