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נִ ְ ׁ
ׁש ָמ ָתא

הוׂ ִרים ִויְ ָל ִדים לוׂ ְמ ִדים ֲח ִסיד ּות ְ ּב ַצ ְו ָתא
יוצא לאור ע"י ועדת החינוך

ְדא ׂו ַריְ ָתא

שעל ידי ועד כפר חב"ד ארה"ק ת"ו

אש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִמ ְת ַק ּ ְׁש ִרים ְלרֹ ׁ
ה ּ ָׁשנָ האש ַ
ְ ּברֹ ׁ
ַמ ּדו ַּע 'ר ׁ
'ת ִח ַ ּלת ַה ּ ָׁשנָ ה'?
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה' לֹא נִ ְק ָרא ְּ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה
ַ
א/א ָּמאִּ :ב ְרגָ ִעים ֵאּלּו ָאנּו זֹוכִ ים לַ ְחּגֹג ֶאת ר
ַא ָּב ִ
תשע"דַ ,הּיֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ֻמ ְׁש ַּפ ַעת ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינּו
טֹובהַ .על יֹום זֶ הּ ,בֹו נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ,נֶ ֱא ַמר "זֶ ה ַהּיֹום ְּת ִחּלַ ת
לְ ָ
ַמ ֲע ֶׂשיָך"ִ .אם ּכָ ְך ָהיָ ה ַמ ְת ִאים לְ כַ ּנֹות ֶאת ַה ַחג ְּב ֵׁשם ְּת ִחּלַ ת
ּדּוע הּוא נִ ְק ָרא ַּדוְ ָקא ְּב ֵׁשם רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה?
ּומ ַ
ַה ָּׁשנָ ה ַ
ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ַעל ּכָ ְך ְּב ִמכְ ָּתב ְמיֻ ָחדֶׁ ,שּנִ כְ ַּתב לִ ְק ַראת רֹאׁש-
ַה ָּׁשנָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ַא ַחר ִה ְס ַּתּלְ קּותֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ:
אֹומר ֶׁשּזֶ הּו ַהּיֹום ִמ ְס ָּפר ֶא ָחד
ַה ִּבּטּוי ְּת ִחּלַ ת ַה ָּׁשנָ הַ ,רק ֵ
ַּב ָּׁשנָ הֶׁ ,ש ַא ֲח ָריו ָּב ִאים ּכָ ל ַהּיָ ִמים ָה ֲא ֵח ִרים.לְ ֻע ַּמת זֹאת,
יֹותר טֹוב ֶאת ַהּתֹכֶ ן ֶׁשל ַהּיֹום.
ַה ִּבּטּוי רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְמ ַב ֵּטא ֵ
ּכְ ֵדי לְ ָה ִבין זֹאתָ ,עלֵ ינּו לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָמה ַמזְ ּכִ ָירה לָ נּו ַה ִּמּלָ ה
ׁשּובהֶ :את ָהרֹאׁש ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּבגּוף ָה ָא ָדםִ .מ ְס ַּת ֵּתר
רֹאׁש? ַה ְּת ָ
ּכָ אן ָמ ָׁשל:
ָהרֹאׁש הּוא ֹלא ַרק ָה ִראׁשֹון וְ ֶה ָחׁשּוב ִמ ֵּבין ָה ֵא ָב ִריםֶ ,אּלָ א
הּוא ַה ָּמקֹור ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְמ ָׁשכִ ים ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ּכָ ל ָה ֵא ָב ִרים ּכֻ ּלָ ם.
ָא ָדם ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּגּוף ַאְך ֵאין לֹו רֹאׁש ָחלִ ילָ הֵ ,אינֹו יָ כֹול לִ ְחיֹות.
ּמֹוח ֶׁש ָּברֹאׁש חֹולֵ ׁש ַעל ּכָ ל ֵא ָבר וְ ֵא ָברּ .כַ ֲא ֶׁשר
יְ ֵת ָרה ִמּכָ ְךַ ,ה ַ
רֹוצה לְ ָהנִ ַיע
רֹוצה לְ ָהזִ יז ֶאת ַהּיָ דִ ,היא זָ זָ ה ּוכְ ֶׁשהּוא ֶ
ּמֹוח ֶ
ַה ַ
ֶאת ָה ֶרגֶ ל ִהיא נָ ָעה.

ּגִ ּלָ יֹון מס' ֻ 78מגְ ָּדל

כֹוחּה לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ַעל ּכָ ל יְ מֹות ַה ָּׁשנָ ה ֶׁשּיִ ְהיּו
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ְּב ָ
ַ
ה' ְּבר
ּתֹורה וִ ַיקּיֵ ם ִמ ְצוֹות
הּודי יִ לְ ַמד ָ
רּוחנִ ּיּותַ ,על-יְ ֵדי ֶׁשּיְ ִ
ְׁשלֵ ִמים ְּב ָ
ִמּתֹוְך ַק ָּבלַ ת עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם.
זֹו ּגַ ם ַא ַחת ַה ִּסּבֹות לְ כָ ְך ֶׁש ָחׁשּוב ְמאֹוד לְ יַ ֵּקר ּולְ נַ ֵּצל ּכָ ל ֶרגַ ע
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה לִ ְת ִפּלָ ה וַ ֲא ִמ ַירת ְּת ִהּלִ יםּ ,כִ י ּכָ ל ָׁש ָעה וְ ֶרגַ ע
ַ
ְּבר
יבּותם ִהיא ּכְ מֹו
ְּביֹום זֶ ה ַמ ְׁש ִּפ ִיעים ַעל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּהֲ .ח ִׁש ָ
ּמֹוח
ּמֹוח ֶׁש ָּברֹאׁש לְ גַ ֵּבי ְׁש ָאר ֵא ָב ֵרי ַהּגּוףַ .ה ַ
ַה ֲח ִׁשיבּות ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ַ
הּוא ָע ִדין וְ ָצ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ָעלָ יו ְמאֹוד ֶׁשֹּלא יִ ָּפגַ ע וְ יִ ּנָ זֵ ק.

ֶׁש ִ ּנ ְה ֶיה ְלר ׁ
ֹאש
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ הִ ,היא
ַ
א/א ָּמאַ :ה ְּסגֻ ּלָ ה ֶׁש ָה ַר ִּבי ַמ ִּצ ַיע לָ נּו ְּבר
ַא ָּב ִ
לְ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות ִעם נְ ִׂשיא ַהּדֹור – רֹאׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל –
הֹורה לָ נּוַ .על-
ּתֹורתֹו וְ ַה ֲהלִ יכָ ה ַּב ְּד ָרכִ ים ֶׁש ָ
ְּב ֶא ְמ ָצעּות לִ ּמּוד ָ
ׁשּורה ִעם ה' וְ כָ ְך יִ ְהיֶ ה
יְ ֵדי ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות לַ ַּצ ִּדיקַ ,הּנְ ָׁש ָמה ְק ָ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ַפע
ַ
ַקל לָ נּו לְ נַ ֵּצל ּכִ ְד ָב ֵעי ֶאת ר
לְ כָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה.
ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות ִהיא ַה ִּצּנֹור ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו נִ זְ ּכֶ ה לִ כְ ִת ָיבה
רּוחנִ ּיּות
ּוב ָ
טֹובהְּ ,בטּוב ַהּנִ ְר ֶאה וְ ַהּנִ גְ לֶ הְּ ,בגַ ְׁש ִמּיּות ְ
וַ ֲח ִת ָימה ָ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה.
ַ
– ִּב ֵימי ר
(מעובד ע"פ מכתב מיום א' דסליחות תש"י)

ָל ַמ ְד ִּתי ֶל ַקח:

ָל ָּמה ָח ׁשוּב ְל ַי ֵּקר ָ ּכל ֶר ַגע בְּ ר ׁ
ה ּ ָׁשנָ ה?ֹאש ַ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ּכְ לּולָ ה
ַ
יֶ לֶ ד/יַ לְ ָּדהָ :אהֵ ,ה ַבנְ ִּתי ֶאת ַהּנִ ְמ ָׁשלְּ :בר
ַה ַחּיּות ֶׁשל ּכָ ל יְ מֹות ַה ָּׁשנָ הְּ .ביֹום זֶ ה ָאנּו נִ ּדֹונִ ים ָמה יִ ְהיֶ ה
ִע ָּמנּו ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה וְ כַ ָּמה ֶׁש ַפע נְ ַק ֵּבל ְּבכָ ל יֹום וָ יֹוםּ .וכְ מֹו
בֹודת
ֶׁש ְּב ִריאּות ַהּגּוף ְּתלּויָ ה ְּבכָ ְך ֶׁש ָהרֹאׁש יִ ְהיֶ ה ָׁשלֵ םּ ,כָ ְך ֲע ַ

לזכות החייל בבית דוד מנחם מענדל שי' כהן
(כפר חב"ד)

לרגל יום הבר מצוה כ"ז אלול מזל טוב מזל טוב
שתגדל חסיד יר"ש ולמדן
נדפס ע"י הוריו אלירם ותרצה שיחיו כהן

ולזכות הת' חיים

ֹאׁש-ה ָּׁשנָ הָ ,חׁשּוב:
ַ
ְּבר
לְ נַ ֵּצל ּכָ ל ֶרגַ ע לִ ְת ִפּלָ ה וְ לַ ֲא ִמ ַירת ְּת ִהּלִ ים.
לְ ה ְַחלִ יט לְ ִה ְת ַחּזֵק ְּב ִה ְת ַק ְּׁשרּות לָ ַר ִּבי ְּב ֶא ְמ ָצעּות לִ ּמּוד
אֹותיו.
הֹור ָ
עֹוׂשים ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו )..וְ ִקּיּום ָ
ּתֹורתֹו (ּכְ ִפי ֶׁש ָאנּו ִ
ָ

לזכות החייל בצ"ה יוסף יצחק

רחמים שי'

(תומכי תמימים לוד)

לרגל יום הולדתו י אלול
לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות
נדפס ע"י הוריו אלירם ותרצה שיחיו כהן

(נחליאל)

שי'

כהן

לרגל יום הולדתו ג' תשרי
לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות
נדפס ע"י הוריו אברהם ושלומית שיחיו כהן

כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה
להזמנת העלון ולהקדשות ניתן לפנות לפלאפון052-3017770 :

יח ה /
נְ ֻק ָ ּד ה ִמ ּ ִׂש ָ
ׁשֹופר?
יעת ָ
ִמי ָצ ִריְך לִ ְׁשמ ַֹע ְּת ִק ַ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ִהיא
ַ
ׁשֹופר ְּבר
ָ
יעת
א/א ָּמאְּ :ת ִק ַ
ַא ָּב ִ
ּתֹורהְּ .ב ִ'מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה' ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ִ'מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה' ֵמ ַה ָ
ׁשֹופר,
יעת ָ
ְצ ִריכִ ים לְ ַקּיֵ ם ַרק ִּבזְ ַמן ְמ ֻסּיָ ם – ּכְ מֹו ְּת ִק ַ
(ּומנְ ַהג יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ם
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ִ
ַ
ֶׁש ַהּזְ ַמן ֶׁשּלָ ּה הּוא ְּבר
ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול) – ְמ ֻחּיָ ִבים ַרק זְ כָ ִרים ִמּגִ יל ְׁשלֹוׁש-
ֶע ְׂש ֵרהִ .אם ּכָ ְךַ ,ה ִאם נָ ִׁשים וִ ילָ ִדים ְצ ִריכִ ים לִ ְׁשמ ַֹע
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה?
ַ
ׁשֹופר ְּבר
יעת ָ
ְּת ִק ַ

ַל ִ ּג יל ַה ָ ּצ ִע יר

ּוב ֵּקׁש
ׁשֹופר' ִ
ָ
א/א ָּמאָ :ה ַר ִּבי ַאף יָ ָצא ְּב ִ'מ ְב ַצע
ַא ָּב ִ
ימי
ּוב ְפ ָרט ִּב ֵ
ֵמ ַה ֲח ִס ִידים לָ ֵצאת ְּב ֶמ ֶׁשְך ח ֶֹדׁש ֱאלּול ִ
הּודים ִּב ְׁש ִמ ַיעת
ּיֹותר יְ ִ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה וְ לְ זַ ּכֹות ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
ַ
ר
ּנֹוס ִעים ִּב ְמיֻ ָחד
קֹול ַה ְּת ִקיעֹות .וְ ָאכֵ ן ,יֵ ׁש ֲח ִס ִידים ַה ְ
ּוב ְמקֹומֹות
יסי ַצ ַה"ל ִ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה ִּב ְב ִס ֵ
ַ
ימי ר
לִ ְׁשהֹות ִּב ֵ
הּודים ,וְ כֵ ן הֹולְ כִ ים
ל-מנָ ת לְ זַ ּכֹות ָׁשם יְ ִ
חֹוקים ַע ְ
ְר ִ
ַרגְ לִ ית ִּב ְמקֹומֹות ָּב ֶהם ַה ָּד ָבר ַׁשּיָ ְך ,לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת
ׁשֹופר'...
הּודים ְּב ִ'מ ְב ַצע ָ
ַה ַחג – זִ ּכּוי יְ ִ
(מעובד ע"פ התוועדויות תש"נ ח"א ,עמ'  257ועוד)

אֹומר ּכִ י ִמנְ ַהג יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
יֶ לֶ ד/יַ לְ ָּדהּ :כֵ ןָ .ה ַר ִּבי ֵ
ׁשֹופרֲ :אנָ ִׁשים ,נָ ִׁשים
ֶׁשּכֻ ּלָ ם ָּב ִאים לִ ְׁשמ ַֹע ְּת ִק ַיעת ָ
וָ ַטף ,וַ ֲא ִפּלּו ִּתינֹוקֹות ַרּכִ ים.

ְ ּכ ֶׁש ָה ַרבִּ י ִ ּד ֵ ּלג ֵמ ַעל ַה ָ ּג ֵדר..
ֵּתאּור ְמיֻ ָחד ִמ ַּמ ֲע ַמד ַ'ּת ְׁשלִ יְך' ִּב ְׁשנַ ת תשי"ז
ּבּוריַ ,ה ְּמ ֻר ָחק ּכַ ֲח ִצי ְׁש ַעת ֲהלִ יכָ ה
ַּב ָּׁשנִ ים ָה ִראׁשֹונֹות לַ ּנְ ִׂשיאּותָ ,היָ ה ָה ַר ִּבי הֹולֵ ְך לַ ֲעׂשֹות ַ'ּת ְׁשלִ יְך' ְּבגַ ן ִצ ִ
צֹועד
ּפֹוס ִעים ִראׁשֹונִ ים וְ ַה ָּק ָהל ַהּגָ דֹול ָהיָ ה ֵ
חֹורי ָה ַר ִּבי ָהיּו ַהּיְ לָ ִדים ְ
ִמָׁ ,770-שם ָע ַבר נַ ַחל ָק ָטןֵ .מ ֲא ֵ
ְּב ַת ֲהלּוכָ ה ִמּתֹוְך ִׁש ָירה וְ נִ ּגּונִ ים.
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה תשי"ז יָ ַרד ָמ ָטר ָחזָ קַ ,אְך לְ ַה ְפ ָּת ַעת ַה ֲח ִס ִידיםַ ,א ֲח ֵרי ְּת ִפּלַ ת ִמנְ ָחה ָה ַר ִּבי יָ ָצא ּכָ ָרגִ יל
ַ
ְּבר
מּובן ֶׁש ַה ֲח ִס ִידים ָצ ֲעדּו ּגַ ם ַה ַּפ ַעם ַא ֲח ֵרי ָה ַר ִּבי ִמּתֹוְך ִׁש ָירה.
לְ ַת ֲהלּוכַ ת ַה ַ'ּת ְׁשלִ יְך'ָ ...
ַאְך ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לַ ּגַ ןּ ,גִ ּלּו ּכִ י הּוא ָסגּורָ ...ה ַר ִּבי ֹלא ִה ְת ַּפ ֵעלִ ,ט ֵּפס ֵמ ַעל ַהּגָ ֵדר וְ ָק ַפץ ְּפנִ ָימה ּכְ ֶׁש ַא ֲח ָריו ּכָ ל
ַה ֲח ִס ִידיםַ ...א ֲח ֵרי ֲא ִמ ַירת ַ'ּת ְׁשלִ יְך' ּכֻ ּלָ ם ָר ְקדּו וְ ָׁשרּו ַּבּגַ ן ּכְ מֹו ְּבכָ ל ָׁשנָ הּ .כְ ֶׁש ָּׁשבּו ֵמ ַה ַּת ֲהלּוכָ הִ ,חּלֵ ק
ּצֹוע ִדיםַ .א ַחד ַה ֲח ִס ִידים ָּבא ּגַ ם הּוא לְ ַב ֵּקׁש ַ'מ ְׁש ֶקה' וְ ָה ַר ִּבי ָׁש ַאל אֹותֹוִ :אם ָהלַ כְ ָּת
ָה ַר ִּבי ַ'מ ְׁש ֶקה' לְ כָ ל ַה ֲ
ּכֹובע...
ּכֹובע ֶׁשּלְ ָך ֵאינֹו ָרטֹב?ֶ ...ה ָח ִסיד ָענָ ה ֶׁש ָאכֵ ן ָהלַ ְךַ ,אְך ִה ְס ִּפיק ּכְ ָבר לְ ַה ְחלִ יף ַ
ּדּוע ַה ַ
לְ ַ'ת ְׁשלִ יְך' ַמ ַ
(מעובד ע"פ יומנו של הרב החסיד ר' פאלע כהן ע"ה)


שם התלמיד/ה___________ :

ה ּ ׁ ָשנָ הֹאש ַ
גליון מס' 78 :ר ׁ
משפחה___________ :

כיתה_____ :


חתימת הורים___________ :

יעת ַה ּ ׁש ֹו ָפר
ִס ּפ ּור ֲח ִס ִידי  /יְ ָל ִדים ֶׁשל ְּת ִק ַ
ית-ה ּכְ נֶ ֶס ת
ַ
ֹאׁש-ה ָּׁש נָ ה ְּב ֵ'ב ית ַח ּיֵ ינּו' – ֵּ .770ב
ַ
ר
יה ם ֶׁש ל ַא לְ ֵפ י ַה ִּמ ְת ַּפ ּלְ לִ ים
ָמ לֵ א ַע ד ֶא ֶפ ס ָמ קֹוםְּ .פ נֵ ֶ
ּומ ְת ּכֹונֵ ן
ימ ה ִ
נְ ׂשּואֹות ִּב ְד ָמ ָמ ה ֶא ל ָה ַר ִּב י ַה ּנִ ָּצ ב ַע ל ַה ִּב ָ
ׁשֹופ ר.
ָ
יע ת
לִ ְת ִק ַ
ימה ְּב ֵעת ַה ְּת ִקיעֹות
יח ַעל ַה ִּב ָ
ִמנְ ָהגֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָהיָ ה לְ ַהּנִ ַ
(ּפ"נִ ים)
ּוב ֶהם ִמכְ ְּת ֵבי ַה ִּפ ְדיֹון-נֶ ֶפׁש ַ
ֶאת ַה ַּׂש ִּקים ָ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה .הּוא ָהיָ ה
ַ
ֶׁש ַה ֲח ִס ִידים ֶה ֱע ִבירּו לֹו ְּב ֶע ֶרב ר
ּומ ְׁש ִא ָירם ֶא ְצלֹו לְ ֵעת ַה ְּת ִקיעֹות.
הֹולֵ ְך ִע ָּמם לָ א ֶֹהל ַ
ּופ ַרץ
לְ ִע ִּתים ַאף ּכִ ָּסה ָה ַר ִּבי ְּב ַטּלִ יתֹו ֶאת ַׂש ֵּקי ַה ַּפ"נִ ים ָ
ִּב ְבכִ יּ ,כְ ַמ ֲע ִתיר ְּת ִפּלָ ה וְ ַת ֲחנּונִ ים ְּב ַעד ְק ַהל ַה ֲח ִס ִידים.
טּופים
ׁשֹופרֹות ֲע ִ
לֹוק ַח ִעּמֹו ִמ ְס ַּפר ָ
ּכְ מֹו-כֵ ן ָהיָ ה ָה ַר ִּבי ֵ
יאי ַח ַּב"ד.
ֶׁשל ָה ַר ֵּבּיִ ים ,נְ ִׂש ֵ
ְמ ָב ֵרְך
ָה ַר ִּבי
ׁשֹופר"
ָ
״לִ ְׁשמ ַֹע קֹול
"ׁש ֶה ֱחיָ נּו" ,וְ ַה ִּצּבּור
וְ ֶ
"א ֵמן".
עֹונֶ ה ָ
ּׁשֹופר
ּתֹוק ַע ַּב ָ
ֵ
ָה ַר ִּבי
יׁשי.
ֲח ִר ִ
ְּבקֹול
תשר״ת ...תש״ת...
תר״ת...
ַה ָּק ָהל ַהּנִ ְרּגָ ׁש ַמ ֲאזִ ין
ִּב ְד ָמ ָמה .זֶ הּו ַא ַחד
יטים
ָה ְרגָ ִעים ַה ַּמ ְר ִט ִ
יֹותר ִּב ְמ ִח ַיצת ָה ַר ִּבי.
ְּב ֵ
יעה ּגְ דֹולָ ה׳ָ .ה ַר ִּבי ְמנַ ֶּסה לִ ְתק ַֹע
נֹות ָרה ַרק ְ׳ּת ִק ָ
וְ ִהּנֵ הְ ,
ּׁשֹופר ׁשּוב וָ ׁשּובַ ,אְך לְ ֹלא ַה ְצלָ ָחה...
ַּב ָ
נֹוסףֶׁ ,של ָה ַר ִּבי ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' אֹו
ׁשֹופר ָ
ָ
לֹוק ַח
ָה ַר ִּבי ֵ
יעה ַא ַחת! ַאְך
ּומנַ ֶּסה ׁשּוב לִ ְתק ַֹעַ .רק ְּת ִק ָ
ַה ַּמ ֲה ַר״ׁשְ ,
ׁשּוב לְ ֹלא ַה ְצלָ ָחה...
ָה ַר ִּבי ְמכַ ֶּסה ִעם ַה ַּטּלִ ית ֶאת ָּפנָ יו ַה ְּקדֹוׁשֹות וְ ֶאת ַׂש ֵּקי
ַה ַּפנִ ״יםָ .ה ַר ִּבי ּבֹוכֶ ה ...וְ ׁשּוב נִ ָּסיֹון לִ ְתק ַֹעׁ .שּוב ְּבכִ י
נִ ְרּגָ ׁש...
ַה ָּק ָהל ַמ ְמ ִּתין ְּב ֶח ְר ַדת-ק ֶֹדׁשָ .ה ַר ִּבי ֵמ ִרים ֶאת ַה ַּטּלִ ית
חֹודר לְ ָח ִסיד ַּב ִּמזְ ָרח,
יׁשיר ַמ ָּבט ֵ
ּומ ִ
ֵמ ַעל ָּפנָ יו ַה ְּקדֹוׁשֹות ֵ
הּודי ּולְ עֹוד ָח ִסיד ַּב ַּמ ֲע ָרב...
ּולְ עֹוד יְ ִ

ּבֹוק ַע
ּׁשֹופר ֵ
ּׁשֹופר .וְ ִהּנֵ הֵ ,מ ַה ָ
לֹוק ַח ׁשּוב ֶאת ַה ָ
ָה ַר ִּבי ֵ
ּוברּורֶ .א ֶבן נָ גֹּלָ ה ֵמ ַעל לֵ ב
יעה ּגְ דֹולָ הָ ,צלּול ָ
קֹול ְּת ִק ָ
ַה ֲח ִס ִידים וְ ַה ְּת ִפּלָ ה נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ּכְ ִס ְד ָרּה.
עֹורְך ַה ְב ָּדלָ ה וְ ַה ֲח ִס ִידים
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ הָ ,ה ַר ִּבי ֵ
ַ
מֹוצ ֵאי ר
ָ
ִמ ְתיַ ְּצ ִבים ְּבתֹור ָארְֹך לְ ַק ֵּבל ֵמ ָה ַר ִּבי 'ּכֹוס ֶׁשל ְּב ָרכָ ה'.
עֹוב ִרים ָהיָ ה ָח ִסידֶׁ ,ש ֵּמ ָאז ֲח ֻתּנָ תֹו ֹלא זָ כָ ה ִּב ְפ ִרי-
ֵּבין ָה ְ
ֶב ֶטן .הּוא נִ ֵּצל ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות וְ ָא ַמר ְּבקֹול ִמ ְת ַחּנֵ ן:
ַ"ר ִּביֲ ,אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ְּב ָרכָ ה לִ ילָ ִדים"..
"ה ְּב ָרכָ ה נִ ֶּתנֶ ת
אֹוהב וְ ֵה ִׁשיבַ :
ָה ַר ִּבי ִה ִּביט ּבֹו ְּב ַמ ָּבט ֵ
ִּב ְתנַ אי ֶׁש ְּת ַקּיֵ ם ֶאת ַהּנֶ ֶדר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּת"..
"איזֶ ה נֶ ֶדר?"ָׁ ,ש ַאל ֶה ָח ִסיד.
ֵ
ֶׁשּנָ ַד ְר ָּת
"זֶ ה
יעת
ְּת ִק ַ
ְּב ֵעת
ָענָ ה
ׁשֹופר!",
ָ
ָה ַר ִּביֶ .ה ָח ִסיד
ִה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה
קּוע
ָׁש ַ
ּכְ ֶׁשהּוא
הּורים.
ְּב ִה ְר ִ
ָּפנָ ה ֵאלָ יו ָח ִסיד
ֶׁש ָהיָ ה
ַס ְק ָרן
וְ ָׁש ַאל:
לְ יָ דֹו
"מה נָ ַד ְר ָּת ִּבזְ ַמן
ָ
ַה ְּת ִקיעֹות?".
יעה
יח לִ ְתק ַֹע ְ'ּת ִק ָ
יתיֶׁ ,ש ָה ַר ִּבי ֵאינֹו ַמ ְצלִ ַ
"ּכְ ֶׁש ָר ִא ִ
יתי ְּבלִ ִּבי לַ ה' וְ נָ ַד ְר ִּתי ֶׁש ִאם
"ּפנִ ִ
ּגְ דֹולָ ה'"ִ ,ס ֵּפר ֶה ָח ִסידָ ,
ֶאזְ ּכֶ ה ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה לַ ְחּבֹק ֵּבןָ ,א ִביא אֹותֹו ִע ִּמי לִ ְת ִקיעֹות
ּׁשֹופר ֶאת ַר ֲח ֵׁשי לִ ִּבי".
ִּב' ...'770וְ ָאז ָק ַטע קֹול ַה ָ
אֹות ּה ָׁש נָ ה ָא כֵ ן נֹולַ ד ֵּב ן לְ אֹותֹו ָח ִס יד...
וְ ִה ּנֵ הְּ ,ב ָ
רֹועֹות יו לִ ְׁש מ ַֹע ֶא ת קֹול
ָ
ּמּוב ן ִּב זְ
ָא ִב יו ֱה ִב יאֹו ּכַ ָ
ַה ְּת ִק יעֹות ֵמ ָה ַר ִּב י.
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ הַ .מ ֲע ַמד 'ּכֹוס ֶׁשל ְּב ָרכָ ה'ֶ ...ה ָח ִסיד
ַ
מֹוצ ֵאי ר
ָ
אֹומר"ַ :ר ִּביִ ,הּנֵ ה ַהּנֶ ֶדר ֶׁשּלִ י"...
נִ ּגָ ׁש ִעם ַה ִּתינֹוק וְ ֵ
ָה ַר ִּבי עֹונֶ ה לֹו ִּב ְר ִצינּות ְמהּולָ ה ְּב ִחּיּוְך" :זֶ הּו ַא ַחד
תׁ-שֹופר"...
ָ
יע
ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשּנֹולְ דּו ִּבזְ כּות ְּת ִק ַ

ר ׁ
ה ּ ָׁש נָ ה*:אש ַ
(ס
ֲח ִ
)ידו ן ְל ֹ
ֹ
ַ ּכ ָּמה ִמ ְזמוֹ ִרים יֵ ׁש ְ ּב ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִ ּלים?
נַ ּס ּו ְל ַח ּ ֵׁשבּ ַ ,כ ָּמה ְּפ ָר ִקים יוֹ ֵצא ְל ִמי ֶׁשאוֹ ֵמר ַּפ ֲע ַמיִ ם ֶאת ָ ּכל ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִ ּלים___ :
'כ ֵּפר'( __ _ __ :כ= 20פ= 80ר=)200
ָ ּכ ֵעת נַ ּס ּו ְל ַח ּ ֵׁשב ֶאת ַה ִ ּג ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶׁשל ַה ִּמ ָ ּלה ַ ּ
ַה ּתוֹ ָצ ָאה ִהיא_____ :
ַה ְס ִ ּביר ּו ְל ִפי ֶזהַ ,מ ּדו ַּע יֵ ׁש ְל ִה ְׁש ַּת ֵ ּדל לוֹ ַמר ַּפ ֲע ַמיִ ם ֶאת ָ ּכל ֵס ֶפר ַה ְּת ִה ִ ּלים
ְ ּב ַמ ֲה ַל ְך יְ ֵמי ר ׁ
ה ּ ָׁשנָ ה:ֹאש ַ
*ל ַמ ֵ ּלא ִל ְפנֵ י אוֹ ַא ֲח ֵרי ַה ַחג וְ ַה ּ ַׁש ָ ּבת
ְ

יסטוֹ ִרי רוֹ ִאים ַ ּב ְּתמוּנוֹ ת? ו ָּמ ַתי ֶזה ִה ְת ַר ֵח ׁש?
יזה ְמא ָֹרע ִה ְ
ֵא ֶ

יעים ַ ּב ְּתמוּנוֹ ת?
ַה ִאם ֵּת ְדע ּו ֶאת ְׁשמוֹ ֶׁשל ַא ַחד ַה ֲח ִס ִ
ידים ַה ּמוֹ ִפ ִ

