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ׁש ָחָדׁש עוֹלָם ַמּמָ



ַאְבנֵי ָהעוֹלָם
לַָאִחים צֶַמח וּגְֻאלָּה יֵׁש ָחצֵר ְמאֹוד גְּדֹולָה עִם 

א נְִרָחב, נְַדנֵדֹות  ׁשֶ לְָחן, כְִסאֹות גִּנָּה, ּכַר ּדֶ ׁשֻ
ּתַָרעַת עַד  לֶָּהם ִמׂשְ וְּטַרְמּפֹולִינָה. ֶהָחצֵר ׁשֶ

בִים  נָּה ֶחלְַקת ּבֹץ, עֲׂשָ ם יֶׁשְ מֹוַרד ַהגִּבְעָה, ׁשָ
יֹּוֵרד. ָמקֹום  ם ׁשֶ ם נֱֶאָסף ּכָל ַהגֶּׁשֶ וֲַחָרִקים, וְׁשָ
ָחק וּלְֵחֶקר ַהַחי וְַהּצֹוֵמַח. לַָאֲחרֹונָה  נֱֶהָדר לְִמׂשְ

י זְַמן ּבֶָחצֵר  ְמבַלִּים צֶַמח וּגְֻאלָּה יֹוֵתר ִמּדַ
לֶָּהם.  ּבַעֲבֹוָדה עַל ַהּתְַחּבִיב ֶהָחָדׁש ׁשֶ

ֵהם צָפוּ יַַחד ּבְכִנּוּס  ַהּכֹל ִהְתִחיל ּכְׁשֶ
לוִּחים ָהעֹולִָמי. ַהּשְׁ

“יֵׁש לִי ַרעְיֹון”, ָאְמָרה גְֻּאלָּה לְַאֶחיָה, ּבִזְַמן 
ֶרת  רוּ ֶאת “ָהַאּדֶ לוִּחים ִמּצְָרַפת ׁשָ ַהּשְׁ ׁשֶ

וְָהֱאמוּנָה” ּבְַמֲהלַךְ ַהּבַנְֵקט. “ּבֹוא נְצַיֵּר עַל 
ִדינֹות  ל ּכָל ַהּמְ גָלִים ׁשֶ ֲאבָנִים ֵמַהגִּנָּה ֶאת ַהּדְ

ל ָהַרּבִי”. צֶַמח ִהְתַמּכֵר,  לוִּחים ׁשֶ ּבֶָהן יֵׁש ׁשְ
ֶרךְ! וְַהּפְרֹויְֵקט ֶהָחָדׁש יָצָא לַּדֶ

ָחזְרוּ ִמּבֵית  לְָמֳחָרת, ִמיָּד ּכְׁשֶ
ַהּסֵֶפר, יָצְאוּ לֶָחצֵר ָהֲאחֹוִרית, 

ּבְִחּפוּׂש ַאַחר ֲאבָנִים ּבְצוָּרה 
וְגֶֹדל ַהּמְַתִאיִמים 

לְצִיּוּר 

גָלִים. ַהּדְ

ַהּמָקֹום ָהִראׁשֹון ּבֹו ֵהם ִחּפְׂשוּ ָהיָה ּבֶָחצֵר. 
ם ָהיוּ ַהנְִּקיֹּות ּבְיֹוֵתר. ֵהם ּכִּסוּ  ָהֲאבָנִים ׁשָ

ְפכוּ צְבָעִים ּכָחֹל,  לְָחן ּבָעִּתֹונִים, ׁשָ ֶאת ַהּשֻׁ
גֶל  ָאדֹם וְלָבָן לְכֹוסֹות ְקַטנֹּות וְצָבְעוּ ֶאת ַהּדֶ

ם ֵהם גִָּרים.  ָהָאֵמִריָקִאי, ּכִי ׁשָ

גֶל ָהרוִּסי – “ּכִי  ַאַחר ּכָךְ ֵהם צִיְּרוּ ֶאת ַהּדֶ
ם ִהגִּיעוּ ַסּבָא וְַסבְּתָא”, ִהְסּבִיר צֶַמח  ִמּשָׁ
גֶל ָהִאיַטלְִקי,  לְגְֻּאלָּה – וְַאַחר ּכָךְ ֶאת ַהּדֶ
גִָּרים ּבְבֹולֹונְיָה, ַאף  ּבִגְלַל ּבְנֵי ַהּדֹוִדים ׁשֶ

ֵהם ִקּבְלוּ  נֶֶּאלְצוּ לְעְַרּבֵב ְקצָת צָהֹב עַד ׁשֶ ׁשֶ
ֶאת ַהּצֶבַע ַהיָּרֹק.

לְַאַחר ִמְסּפַר יִָמים, ֵהם נֶֶאלְצוּ לֶָרֶדת ֵמֶהָחצֵר 
וּלְַהְתִחיל לְַחּפֵׂש ֲאבָנִים נֹוָספֹות ּבְמֹוַרד 
ַהגִּבְעָה. זֶה ָהיָה ְקצָת יֹוֵתר ְמֻסּבָךְ לְִמצֹא 

ֲאבָנִים. לְִפעִָמים, ָהֲאבָנִים ָהיוּ ְמכֻּסֹות ּבֶעָָפר, 
גְלֵי  וְָהיָה צִָריךְ לְנַגֵּב אֹוָתן. ֵהם צִיְּרוּ ֶאת ּדִ

אוְּקַראיְנָה, גִּיּבְַרלְָטר, ֶמְקִסיקֹו 
וָּמאוִּריצְיוּס.

בָר, זֶה ִהגִּיעַ  ל ּדָ ּבְסֹופֹו ׁשֶ
נֶּה  לֹּא ְמׁשַ לְַמּצָב ׁשֶ
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ּכַּמָה ִחּפְׂשוּ, ֵהם לֹא ִהצְלִיחוּ לְִמצֹא ֲאבָנִים 
ִדינֹות!”  טֹובֹות. “לֹא נוּכַל לְַסיֵּם ֶאת ּכָל ַהּמְ
ָאְמָרה גְֻּאלָּה, ּבְעֹוָדּה ְמנַּסָה לַעֲצֹר ּבְַרגְלֶיָה 

ֶאת ַהנְַּדנֵָדה לְַאַחר ִחּפוּׂש ְמיַגֵּעַ לְלֹא ּתֹוצָָאה 
ית. ַמּמָׁשִ

ב  ְרּפֶֶסת וְָחׁשַ ְדֵרגֹות ַהּמִ ב עַל ּמַ צֶַמח ִהְתיַּשֵׁ
עֲַדיִן לֹא ּבַָדְקנוּ,  לְֶרגַע. “יֵׁש ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ

גְֻּאלָּה. ּבֹוִאי נַלְּבִיׁש ּכְָפפֹות וַּמגַָּפיִם, וְנֵֵרד ֶאל 
ַהֶחלְָקה ַהּבֻּצִית ּבְמֹוַרד ַהגִּבְעָה!”

ַהיְּלִָדים ִהְתִחילוּ לְַחּפֹר. ֵאלּוּ ָהיוּ ֲאבָנִים 
ְמלֻכְלָכֹות ּבְיֹוֵתר! ֵהם ָהיוּ צְִריכִים לְַקְרצֵף 

ּבִכְלָל  ֶמׁש לְִפנֵי ׁשֶ ן ּבַּשֶׁ אֹוָתן ּבְֵמי ַסּבֹון וּלְיַּבְׁשָ
ו  יָכְלוּ לֲַחׁשֹב עַל צְבִיעָָתן. ֲאבָל לְָפחֹות עַכְׁשָ

ָהיוּ לֶָהם יֹוֵתר ֲאבָנִים!

“ַאּתָה יֹוֵדעַ, צֶַמח”, ָאְמָרה גְֻּאלָּה ּבְעֹוָדּה 
גֶל  בִיל ּדֶ טֹובֶלֶת ֶאת ַהּמִכְחֹול ּבַּצֶבַע ָהָאדֹם ּבִׁשְ

יֵּׁש לָנוּ ָחצֵר ּכָל ּכָךְ  צְָרַפת, “ֲאנִי מֹוָדה לַה’ ׁשֶ
גְּדֹולָה עִם ַהְרּבֵה ֲאבָנִים. זֶה ַמּמָׁש ּכֵיף!”.

צֶַמח ִהנְֵהן ּבְַהְסּכָָמה, “ה’ אֹוֵהב אֹוָתנוּ! יֵׁש לָנוּ 
ַהְרּבֵה עַל ָמה לְהֹודֹות לֹו”.

בוּ עַל ַהנִּּסִים  ֶקט, וְָחׁשְ ָהַאִחים צִיְּרוּ ּבְׁשֶ
לְֶּפַתע ָאְמָרה גְֻּאלָּה,  ה עֲבוָּרם, ּכְׁשֶ ה’ עֹוׂשֶ ׁשֶ

בֶת  ִדינֹות. ֲאנִי חֹוׁשֶ “ּכְִמעַט ִסיְַּמנוּ ֶאת ּכָל ַהּמְ
ּזֹו  ׁשֶ

ִדינָה ָהַאֲחרֹונָה! ַאּתָה יָכֹול לְַהֲאִמין  ַהּמְ
יְַּמנוּ?” ּסִ ׁשֶ

נַּגִּיעַ לְיֹום ַהּזֶה!”,  בְּתִי ׁשֶ “ֵמעֹולָם לֹא ָחׁשַ
ה  צְִחֵקק צֶַמח. “ָהעֹולָם מוּכָן לְגְַמֵרי. ָמה נַעֲׂשֶ

ָהלְָאה?”

נֵי ַהיְּלִָדים ִהּבִיטוּ ּבְאֶֹסף ָהֲאבָנִים ָהעֲנִָקי  ׁשְ
לְֶּפַתע  לְָחן, ּכְׁשֶ ּכִּסָה ֶאת ּכָל ַהּשֻׁ לֶָּהם ׁשֶ ׁשֶ
בָה גְֻּאלָּה עַל ַרעְיֹון ַמבְִריק. ִהיא ָרצָה  ָחׁשְ

לָּּה.  הוּ ּבָָארֹון ׁשֶ ה ַמּשֶׁ לְַחְדָרּה וְִחּפְׂשָ
ה ָטָסה ּבְמֹוַרד  ִחּפְׂשָ ּמָצְָאה ֶאת ָמה ׁשֶ ּכְׁשֶ

ִהגִּיעָה לְָאִחיָה. ְדֵרגֹות עַד ׁשֶ ַהּמַ

ט ֶאת ָהֲאבָנִים”, ִהּצִיעָה גְֻּאלָּה,  “ּבֹוא נְַקּשֵׁ
ְפָסה  ֶפת, ּבְעֹוָדּה ְמִריָמה ֶאת ַהּקֻ ּכֻלָּּה ִמְתנַּשֶׁ

עְּתְךָ לְהֹוִסיף  לְָחן. “ָמה ּדַ ַהּכְבֵָדה ֶאל ַהּשֻׁ
נַצְנַּצִים וָּפאיִֶטים ּכְֵדי לִגְרֹם לֶָהן לְִהיֹות 

לָמֹות!” ֻמׁשְ

“ֲאנִי אֹוֵהב ֶאת ָהַרעֲיֹון ַהּזֶה!” ָקָרא צֶַמח. “ֵהן 
יֵָראוּ ּכָל ּכָךְ...”, “גְֻּאלִָּתיֹּות!” ָקְראוּ יַַחד.

*

“ַאּתֶם יֹוְדעִים” ָאַמר ַאּבָא וְִהבְִהיל ְקצָת ֶאת 
קוּעִים ּבְִקּשׁוּט ָהֲאבָנִים.  ָהיוּ ׁשְ צֶַמח וּגְֻאלָּה, ׁשֶ

ֵהם ֵהִרימוּ ֶאת ַמּבָָטם וְָראוּ אֹותֹו נִגַּׁש ֶאל 
ּבְיָדֹו  ְרּפֶֶסת ּכְׁשֶ לְָחן ּבַּמִ ַהּשֻׁ

ֵסֶפר וְכֹוס 



ֱהיִיֶתם עֲסוִּקים  ְמּתִי לֵב ׁשֶ ָקֶפה ַמְהּבִיל. “ׂשַ
בוּעֹות ָהַאֲחרֹונִים,  לָּכֶם ּבַּשָׁ ְמאֹוד ּבַּפְרֹויְֵקט ׁשֶ

הוּ ְמיָֻחד”. וֲַאנִי רֹוצֶה לְַהְראֹות לָכֶם ַמּשֶׁ

ּפֵי ַהּסֵֶפר  ף ּבֵין ּדַ ב לְיָָדם וְִדְפּדֵ ַאּבָא ִהְתיַּשֵׁ
ָהיָה ּבְיָדֹו. ִאם ֱהיִיֶתם ִמְסּתַּכְלִים ַמּמָׁש  ׁשֶ

רֹוב עַל ַהּכְִריכָה, ֱהיִיֶתם ַמבְִחינִים ּבְִמלִּים  ִמּקָ
ַאּבָא  יחֹות” )זֶה ּבִגְלַל ׁשֶ הוּיֹות “ֵסֶפר ַהּשִׂ ַהּדְ

לָּכֶם  לֹוֵמד ּבְזֶה ּכָל ּכָךְ ַהְרּבֵה!(. “ַהּפְרֹויְֵקט ׁשֶ
ָהַרּבִי ָאַמר ּבְִהְתוַעֲדוּת  יָחה ׁשֶ ַמזְּכִיר לִי ׂשִ

ת!”. ְמאֹוד ְמַרגֶּׁשֶ

“ֵאין ִסּכוּי!” ָקְרָאה גְֻּאלָּה. “ָמה ָהַרּבִי ָאַמר? 
ּבֵר עַל ֲאבָנִים?” ָהַרּבִי ּדִ

ַאּבָא צַָחק. “לֹא ּבְִדיּוּק. ָהַרּבִי ִסּפֵר לָנוּ ֵאיךְ 
יַח. ַאּתֶם ְמבִינִים,  ׁשִ ָהעֹולָם ּכֻלֹּו ִמְתּכֹונֵן לַּמָ

ִדינֹות ָהיוּ ּכָל ּכָךְ ְמלֻכְלָכֹות, ְמלֵאֹות  ֵחלֶק ֵמַהּמְ
ים, וְלָכֵן ָהיָה צֶֹרךְ לְנַּקֹות  ּבְִדבִָרים לֹא ְקדֹוׁשִ

אֹוָתן!”.

ָהיוּ ּבַּבֹץ!” ָאַמר צֶַמח.  “ּבְִדיּוּק ּכְמֹו ָהֲאבָנִים ׁשֶ
“ָהיִינוּ צְִריכִים לְַקְרצֵף אֹוָתן ַמּמָׁש ָחזָק”.

ִדינֹות מוּכָנֹות  ו ּכָל ַהּמְ “ּבְִדיּוּק. ֲאבָל עַכְׁשָ

יַח”. לַָמׁשִ

גָלִים! ּכָעֵת ַהּכֹל  ּמָלֵא ּבְּדְ לָּנוּ ׁשֶ לְָחן ׁשֶ “ּכְמֹו ַהּשֻׁ
ט”, ִהכְִריזָה גְֻּאלָּה, וְִהצְּבִיעָה  נִָקי, צָבוּעַ וְּמֻקּשָׁ

ּבְיָָדּה עַל ָהעֲֵרָמה ּבָּה ָהיוּ לְַמעְלָה ִמּמֵָאה 
ֲאבָנִים ַמבְִריקֹות.

ל ַהגְּלֹוּבוּס  “ּכֵן!” ִהְסּכִים ַאּבָא. “ּבְכָל ֵחלֶק ׁשֶ
בָר ּכָזֶה  ּמְִאיִרים ֶאת ָהעֹולָם. ּדָ יֵׁש יְהוִּדים ׁשֶ

עֹוד לֹא ָקָרה! ֲאנְַחנוּ ּבֱֶאֶמת מוּכָנִים לַגְֻאלָּה”.

ל ַאּבָא צְִפצֵף. “אֹוי, זֶה  ּפְִתאֹום ַהּטֵלֵפֹון ׁשֶ
עוּר ּבְְדבַר ַמלְכוּת! ֲאנִי ְמַאֵחר!”  ַהּתִזְּכֶֹרת לַׁשִ

עוּר. ָקָרא, ֵהִרים ֶאת ִסְפרֹו וָּפנָה לָלֶכֶת לְׁשִ

הוּא ֲאִפלּוּ  בֹות ׁשֶ קוּעַ ּבְַמֲחׁשָ צֶַמח ָהיָה ּכֹה ׁשָ
ַאל. ם לֵב. “ֲאבָל ַאּבָא?” הוּא ׁשָ לֹא ׂשָ

“ּכֵן צֶַמח?”

יַח, ָמה  ִדינֹות ּכְבָר מוּכָנֹות לַָמׁשִ “ִאם ּכָל ַהּמְ
ו?” ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לַעֲׂשֹות עַכְׁשָ

ׁש  “ֲאָהּה...” ָאַמר ַאּבָא ּבְִחיּוּךְ, ּבְעֹודֹו ְמַמּשֵׁ
טֹות. “ֲאנְַחנוּ נַעֲנֶה עַל  ֻקּשָׁ ֶאת ָהֲאבָנִים ַהּמְ

ֵאלָה ַהּזֹו ּבַַפעַם ַהּבָָאה!”. ַהּשְׁ
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יָמה ֻהְׁשלְָמה! ִׂ ש ַהּמְ
ל  ל ַהגָּלוּת וְַהדּוֹר ָהִראׁשוֹן ׁשֶ ַמדּוּעַ ָאנוּ ַהדּוֹר ָהַאֲחרוֹן ׁשֶ

ַהגְֻּאלָּה?

ִסיְַּמנוּ ּכְִמעַט ֶאת ּכָל ַהֲהכָנֹות לְִקַראת  ָהַרּבִי ַהּקֹוֵדם ָאַמר ׁשֶ

בָר ְקַטנְַטן  נֹּוַתר זֶה ּדָ יַח, וְכָל ָמה ׁשֶ ׁשִ ּבִיַאת ַהּמָ

– “לְצְַחצֵַח ֶאת ַהּכְַפּתֹוִרים”. ֲאבָל ָאז ָהַרּבִי 

בָר ַמְדִהים: ֵמָאז ּכְבָר ִהְסּפְַקנוּ  ָאַמר לָנוּ ּדָ

לַעֲׂשֹות ֶאת ַהּכֹל – ֲאִפלּוּ לְצְַחצֵַח 

ֶאת ַהּכְַפּתֹוִרים! ֲאנְַחנוּ נְִהיֶה ַהּדֹור 

יֵּצֵא ֵמַהגָּלוּת! ׁשֶ

חלק א

י אוֵֹמר: ָהַרבִּ

יָמנִים, ּדוֵֹרנוּ הוּא ַהּדוֹר ָהַאֲחרוֹן  ּכִי עַל־ּפִי ּכָל ַהּסִ
ל ַהגְֻּאּלָה,  ילָא ַהּדוֹר ָהִראׁשוֹן ׁשֶ ל ַהגָּלוּת, וִּמּמֵ ׁשֶ

ֲהֵרי ּכְבָר ִסיְּמוּ ֶאת ּכָל עִנְיְנֵי ָהעֲבוָֹדה וּכְבָר  ׁשֶ
לֵָמה עַל־יְֵדי  עוְֹמִדים מוּכָנִים לַגְֻּאּלָה ָהֲאִמּתִית וְַהּשְׁ

יַח צְִדֵקנוּ, ּתֶכֶף וִּמיָּד ַמּמָׁש ְמׁשִ

לֹויט ַאֶלע ִסיָמִנים ִאיז אּוְנֶזער דֹור ֶדער 

ֶלעְצֶטער דֹור פּון ָגלּות ּוְבֵמיָלא ֶדער 

ֶעְרְׁשֶטער דֹור פּון ְגאּוָּלה, וָוארּום ְמ'ָהאט ׁשֹוין 

ַפאְרֶעְנִדיְקט ַאֶלע ִעְנָיֵני ָהֲעבֹוָדה אּון ְמ'ְׁשֵטייט 

ֵליָמה  ׁשֹוין ְגֵרייט צּו ֶדער ְגאּוָּלה ָהֲאִמיִּתית ְוַהּׁשְ

ַעל ְיֵדי ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֵּתיֶכף ּוִמַּיד ַמָּמׁש.

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶשׁב ּתׁשנ"ב
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ִהכּוֹנוּ!

ה,  יַח ּכִי ַהּכֹל ּכְבָר נַעֲׂשֶ ׁשִ ל ַהּמָ יְַּקּבֵל ֶאת ּפָנָיו ׁשֶ לָּנוּ יְִהיֶה זֶה ׁשֶ ִאם ַהּדֹור ׁשֶ
ֲאנְַחנוּ יְכֹולִים לָנוַּח? ַמּמָׁש לֹא! ַהִאם זֶה אֹוֵמר ׁשֶ

ּמָׁש  בִָרים ַהּמַ יךְ לַעֲׂשֹות ֶאת ַהּדְ ל ָהַרּבִי! עָלֵינוּ לְַהְמׁשִ לוִּחים ׁשֶ ּכֻלָּנוּ ׁשְ
ְקַטנִּים, ּכְֵדי לְהֹוִסיף עֹוד ְקצָת ֱאלֹוקוּת ְמִאיָרה ּבָעֹולָם. עָלֵינוּ לְלַּמֵד ֶאת ּכָל ּבְנֵי 

נֶּה ֵהיכָן ֵהם גִָּרים.  יַח, לֹא ְמׁשַ ָרֵאל עַל הקב”ה וְעַל ָמׁשִ יִׂשְ
וֲַאנְַחנוּ גַּם צְִריכִים לְָהכִין ֶאת עַצְֵמנוּ עַל יְֵדי לִּמוּד 

ַהּתֹוָרה וְִקיּוּם ִמצְוֹות.

יַח צְִדֵקנוּ. ָהעֹולָם מוּכָן! זֶה ַהּזְַמן לְַקּבָלַת ּפְנֵי ָמׁשִ

ַהִאם ַאּתֶם יְכוֹלִים 
לֲַחׁשֹב עַל ִסיָמנִים 

ָהעוֹלָם מוּכָן  ׁשֶ
יַח? לְָמׁשִ

ל ַהגָּלוּת וְַהדּוֹר  ַמדּוּעַ ֲאנְַחנוּ ַהדּוֹר ָהַאֲחרוֹן ׁשֶ
ל ַהגְֻּאלָּה? ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

א. ּכִי יֵׁש לָנוּ ֶאת ַהּמְכוֹנִיּוֹת ֲהכִי ְמִהירוֹת וְֶאת ִמזְְרקוֹת ַהּמַיִם 
ַהגְּבוֹהוֹת ּבְיוֵֹתר.

ֲאנְַחנוּ לֹא יְכוֹלִים לְִסּבֹל אוָֹתּה יוֵֹתר. ה, ׁשֶ ב. ַהגָּלוּת ּכָל ּכָךְ ָקׁשֶ
ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לַעֲׂשוֹת. ינוּ ֶאת ּכָל ָמה ׁשֶ ג. ּכְבָר עָׂשִ

יַח. ׁשִ ָרכִים ּכֵיצַד לְָהבִיא ֶאת ַהּמָ ד. נִגְְמרוּ ָהַרעֲיוֹנוֹת לַדְּ

1
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ַהיְּהוִּדים ַהנּוְֹדִדים
יַח?  ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ מוּכָן לְָמׁשִ ָמה זֶה אוֵֹמר ׁשֶ

בְנוּ ּבְֶאֶרץ ְמֻסיֶֶּמת, לֹא עָבַר  ִהְתיַּשַׁ לֹא ְסָתם קֹוְרִאים לָנוּ “ַהיְּהוִּדים ַהנֹּוְדִדים”: ּבְכָל ּפַעַם ׁשֶ
ֶרךְ. זְוָדֹות וְלָצֵאת לַּדֶ נֱֶּאלַצְנוּ לֱֶארֹז ׁשוּב ֶאת ַהּמִ ַהְרּבֵה זְַמן עַד ׁשֶ

ּפוּן  ּבֵין ִאם ְסִפינָתֹו עָזְבָה ֶאת חֹוֵפי ַאנְגְּלִיָּה, ְסָפַרד אֹו רוְּסיָה, ַהיְּהוִּדי ַהיָּגֵעַ ָהיָה עֹוֵמד עַל ַהּסִ
ָאלָה ַאַחת: ָמקֹום לֹו הוּא יוּכַל לְִקרֹא “ּבַיִת”. הוּא ָהיָה ְמַדְמיֵן  ּבְלִּבֹו ִמׁשְ וַּמּבִיט ֶאל ָהאֶֹפק, ּכְׁשֶ

ָרֵאל ַחיִּים יַַחד, וְעֹובְִדים ֶאת ה’ ּבְלִי לְִהיֹות  ּכָל ּבְנֵי יִׂשְ ה, ּכְׁשֶ דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ לֵוִים ּבְֶאֶרץ יִׂשְ ַחיִּים ׁשְ
ֻמְטָרִדים ֵמָהעֹולָם.

מֹר עַל יֲַהדוּתֹו.  ה, וְָתָהה ֵאיךְ יַצְלִיַח לִׁשְ ב עַל ַהַחיִּים ּבָָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַאג. הוּא ָחׁשַ ֲאבָל הוּא גַּם ּדָ
ַמיִם? ֵאיךְ ֶאזְּכֹר  לִּי לְִהיֹות יְהוִּדים יְִרֵאי ׁשָ ל ֶאת ַהיְּלִָדים ׁשֶ “ֵאיךְ ֲאגַּדֵ

לַָּמְדּתִי? ּכֵיצַד ַאעֲבִיר אֹוָתּה לַּדֹור ַהּבָא?” לְַמְרּבֶה  ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ
נֶֶּאלְצוּ לִבְרַֹח לֹא ּתִָמיד ִהצְלִיחוּ  ַהצַעַר, יְהוִּדים ַרּבִים ׁשֶ

מֹר עַל יֲַהדוָּתם. לִׁשְ

ל  ֲאבָל זֶה לֹא ַרק ִסּפוּר עָצוּב ׁשֶ
לָּנוּ – זֶה גַּם ֵחלֶק  ַהִהיְסטֹוְריָה ׁשֶ

ָחׁשוּב ֵמֲהכָנַת ָהעֹולָם לְבִיַאת 
יַח. לָּמָה?  ׁשִ ַהּמָ

ּכִי ּכְֵדי 

חלק ב
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יְּהוִּדים נֶֶאלְצוּ לְִהְתַרֵחק  ַהגְֻּאלָּה ּתָבֹוא, צִָריךְ לְָהבִיא ֶאת אֹור ה’ לְכָל ָמקֹום ּבָעֹולָם! ּכְׁשֶ ׁשֶ
ם! עָבְדוּ ֶאת ה’ ׁשָ כִינָה לַּמָקֹום ֶהָחָדׁש ּכְׁשֶ ֵמָהעֲיָרֹות ּבֶָהן נֹולְדוּ, ֵהם ֵהבִיאוּ ֶאת אֹור ַהּשְׁ

לָּנוּ ִהצְלִיַח לַעֲׂשֹות: ַרק ַהּדֹור ׁשֶ בָר ׁשֶ הוּ ְמיָֻחד, ּדָ ָהַרּבִי ְמַסּפֵר לָנוּ ַמּשֶׁ

י אוֵֹמר: ָהַרבִּ

ְתּבוֹנְנִים ּבָזֹאת – ֲאִפּלוּ לְֶרגַע ַקל – רוִֹאים ֶאת  ּמִ ּכְׁשֶ
ּלְָפנֵינוּ, ּבָזֹאת  ּבְדוֵֹרנוּ ָאנוּ לְעֻּמַת ַהּדוֹרוֹת ׁשֶ ָהעִּלוּי ׁשֶ

ל ּכָל ְמִדינָה וְּמִדינָה  ּכְבָר יֵׁש ַהּבֵרוּר וְַהּזִּכוּךְ ׁשֶ ׁשֶ
ּבָעוֹלָם ׁשֶ

 ְּבַׁשַעת ְמ'ְטַראְכט ִזיְך ַאַרְיין ִאין ֶדעם - 

 ֲאִפילּו ְלֶרַגע ַקל - ֶזעט ֶמען ֶדעם אֹויְפטּו 

 פּון אּוְנֶזער דֹור ְלַגֵּבי ְפִריֶעְרִדיֶקע דֹורֹות, 

 ִאין ֶדעם וָואס ְמ'ָהאט ֶדעם ִּבירּור ְוִזיּכּוְך 

פּון ָּכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ֶׁשָּבעֹוָלם.

ִדינָה  ִהְסּתַּכְלוּ עַל ַחבְֵריכֶם לַּכִּתָה. ַהִאם ַאּתֶם יֹוְדעִים ּכַּמָה זְַמן ֵהם ּכְבָר גִָּרים ּבַּמְ
ּבָּה ַאּתֶם גִָּרים וֵּמֵאיפֹה ִהגִּיעוּ הֹוֵריֶהם אֹו ָסבֵיֶהם?

ים ּבְִמקֹומֹות ַרּבִים וְׁשֹונִים: רוְּסיָה, ָמרֹוקֹו, ּפֹולִין, אוְּקַראיְנָה  ָרׁשִ לְכֻלָּנוּ יֵׁש ׁשָ
וְעֹוד. ִאלְָמלֵא ַהגָּלוּת, ַהיֲַּהדוּת לֹא ָהיְָתה ַמגִּיעָה לְַאף ֶאָחד 

ֵמַהּמְקֹומֹות ָהֵאלֶּה!

ו, ֶרגַע  ִהגִּיעוּ ֲאלֵיֶהם ַרק לַָאֲחרֹונָה. עַכְׁשָ ֲאבָל יֵׁש ַהְרּבֵה ּפִנֹּות ּבָעֹולָם ׁשֶ
יַח ַמגִּיעַ, ּכָל ּפִנָּה ּבָעֹולָם ַחיֶּבֶת לְִהיֹות מוֶּאֶרת ּבְאֹור ֱאלֹוִקי  ׁשִ ַהּמָ לְִפנֵי ׁשֶ

לָּנוּ! ּמְיֵַחד ֶאת ַהּדֹור ׁשֶ וְלְִהיֹות מוּכָנָה לַגְֻּאלָּה. זֶה ָמה ׁשֶ

לוִּחים ַחיִּים  לוִּחים ּבְכָל ָהעֹולָם. ַהּשְׁ ּכַיֹּום יֵׁש ַאלְֵפי ׁשְ
ּבְִמקֹומֹות ּכְמֹו ָמאוִּריצְיוּס )ְמִדינַת ִאי ּבְִדרֹום ַמעֲַרב 

ּבְַאיְָדהֹו )ַאְרצֹות  ּבְָהוִָאי, ּבֹויְִסי ׁשֶ ָהאֹוְקיָינֹוס ַההֹוִדי(, ָקאוַּמלְּפָאֹו ׁשֶ
נֵיֶהם ּבִנְיוּ יֹוְרק. ַרק ּתְנַּסוּ לְִקרֹא ֶאת  ַהּבַיִת(, ֶסְקנַיְְטלְס וְַאְקוַוּבוּג, ׁשְ

מֹות ָהֵאלֶּה ּבְקֹול, ַהִאם ַאּתֶם יְכֹולִים לְבַּטֵא אֹוָתם?  ַהּשֵׁ

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
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ַהוֶּה  ּמְ לָּנוּ ִהצְלִיַח לַעֲׂשוֹת ׁשֶ ֵאיזֶה דָּבָר ַרק ַהדּוֹר ׁשֶ
יַח ּכָאן? ׁשִ ּמָ ִסיָמן ׁשֶ

א. ִטיָסה ּבַּמָטוֹס.
ב. ֲהָפצַת יֲַהדוּת וֲַחִסידוּת.

כֵנֵינוּ ֲהלֹא-יְהוִּדים. לוֹם ּבֵין ׁשְ ג. ַחיִּים ּבְׁשָ
ד. ֲהִפיכַת ּכָל ְמִדינָה לְָמקוֹם ּבוֹ יְהוִּדי ִקיֵּם ּתוָֹרה וִּמצְווֹת.

2

ְרכָה ֶרגֶל יְהוִּדיָּה. ָהֶאזְָרִחים ַהּמְקֹוִמיִּים לֹא יְָדעוּ ּבִכְלָל  עַד ַהיֹּום, ּבְֵחלֶק ֵמַהּמְקֹומֹות ָהֵאלֶּה לֹא ּדָ
יְּהוִּדי נְִרָאה! לֹּא לְַדּבֵר עַל ֵאיךְ ׁשֶ ָמה זֶה יְהוִּדי, ׁשֶ

ים לֹא טֹובִים לַיְּהוִּדים. ֲאִפלּוּ ּבִ”ְמִדינֹות  ּבְִמקֹומֹות ֲאֵחִרים ָהיוּ ֻחּקִ
יֹּות” ּכְמֹו ָאֵמִריָקה! יְלִָדים יְהוִּדיִּים נֶֶאלְצוּ לָלֶכֶת לְבֵית ֵסֶפר  ָחְפׁשִ

ּבָתֹות וְַחגִּים. ַחבְֵריֶהם לַּכִּתָה ֵהכִינוּ ַהּצָגֹות  ל גֹּויִים, גַּם ּבְׁשַ ׁשֶ
ַמעְּתִי עַל  ל גֹּויִים וְצֲָחקוּ עֲלֵיֶהם, “ֵמעֹולָם לֹא ׁשָ וְּמלָאכֹות לְַחגִּים ׁשֶ

ַמיִם. ֵאר יְהוִּדיִּים יְִרֵאי ׁשָ ה ְמאֹוד לִהּשָׁ ָחָחָחָח-נוּ-ּכָה!”, זֶה ִהְקׁשָ

לְוָה ּבְַרּבִים ֵמַהּמְקֹומֹות ַהלָּלוּ,  יְּהוִּדים ַחיִּים ּבְׁשַ ֲאבָל ַהיֹּום, לֹא ַרק ׁשֶ
יבֹות וּבָּתֵי ֵסֶפר יְהוִּדיִּים! ֵהם גַּם ְמלִֵאים ּבִיׁשִ

ה, זֶה  בָר נֹוָרא, גָּלוּת ָקׁשָ יְּהוִּדים נֶֶאלְצוּ לִנְּדֹד ּבְכָל ָהעֹולָם וְזֶה ָהיָה ּדָ ָאז ַאּתֶם רֹוִאים, ֲאִפלּוּ ׁשֶ
ר יְהוִּדי עָבַד ֶאת ה’ ּבְפֹוְרטוּגָל, וְֵהכִין  ֵחלֶק ָחׁשוּב ּבִגְֻאלָּה! ּכֲַאׁשֶ

ּבָת ָאכַל ּפֹוְרטוּגֵזִי וְלַָמד ּתֹוָרה ּבְפֹוְרטוּגֵזִית, הוּא  לְׁשַ
ל ָהעֹולָם וִּמלָּא אֹותֹו ּבְאֹור  ֶהעֱלָה ֶאת ַהֵחלֶק ַההוּא ׁשֶ

ה’!

עֹובְִדים ֶאת  ּכָעֵת, ּכְבָר ּבְכָל ְמִדינָה ָהיוּ יְהוִּדים ׁשֶ
יַח! ׁשִ ה’! ּכָעֵת, ָהעֹולָם ּכֻלּוֹ מוּכָן לַּמָ

ִדינֹות ּבָעֹולָם  ּבֵַחלֶק ַהּבָא, נִלְַמד עַל ַאַחת ַהּמְ
יַח:  ׁשִ וְנְִרֶאה ּכֵיצַד ָהעֹולָם מוּכָן ּכָעֵת לַּמָ

ֵאיזֶה ִמנְָהגִים 
ּפְַחּתִיִּים יֵׁש לָכֶם  ִמׁשְ

ֵמַהּמְִדינָה ִמּמֶנָּה ִהגִּיעוּ 
לָּכֶם? ַהּסַּבָא וְַסבְּתָא ׁשֶ

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
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ִׁשיַח! גַּם ָצְרַפת מוּכָנָה לַּמָ
יַח? ׁשִ ו לַּמָ ֲאִפלּוּ צְָרַפת מוּכָנָה עַכְׁשָ ֵאיךְ ֲאנְַחנוּ יְכוֹלִים לְִראוֹת ׁשֶ

ִׁשעוּר ִהיְסטוְֹריָה
לִיָטה ֻמְחלֶֶטת וְלֹא נְָתנו  לְטוּ ּבְֶאזְָרִחים ׁשְ לְָטה צְָרַפת עַל יְֵדי ְמלָכִים. ֵהם ׁשָ נָה נִׁשְ ךְ לְַמעְלָה ֵמֶאלֶף ׁשָ ּבְֶמׁשֶ

ים ְמאֹוד.  ָחיוּ ּבָּה, ַהַחיִּים ָהיוּ ָקׁשִ ים ׁשֶ ִדינָה צְִריכָה לְִהְתנֵַהל. עֲבוּר רֹב ָהֲאנָׁשִ עָה ּכֵיצַד ַהּמְ לְַאף ֶאזְָרח לְַהּבִיעַ ּדֵ
לֵּם ַהְרּבֵה ִמּסִים, וְלֹא ָהיָה לֶָהם ׁשוּם חֶֹפׁש. ֵהם ָהיוּ עֲנִיִּים ְמאֹוד, נֶֶאלְצוּ לְׁשַ

בָר, ֵהם ִהצְלִיחוּ  ל ּדָ ֵהם ֶהֱחלִיטוּ לְִהְתּפַּטֵר ֵמַהּמֶלֶךְ וְַהּמַלְּכָה. ּבְסֹופֹו ׁשֶ ים ָהעֲנִיִּים ּכָל ּכָךְ ּכָעֲסוּ, ׁשֶ וְָאז, ָהֲאנָׁשִ
ִדינָה. הוּא ִקּדֵם ֶאת ַרעְיֹון ַהחֶֹפׁש  נַּצֵַח, ָהיָה ַאְחַראי עַל ַהּמְ ו, נַּפֹולֵאֹון, ַהגֵּנֵָרל ַהּמְ ה. עַכְׁשָ לָה ֲחָדׁשָ לְָהִקים ֶמְמׁשָ

הוּא רֹוצֶה! ָהֶאזְָרִחים יְכֹולִים לְַהצְּבִיעַ ִמי לְַדעְּתָם צִָריךְ לְִהיֹות ָהַאְחַראי,  – ּכָל ֶאָחד יָכֹול לַעֲׂשֹות ּכָל ָמה ׁשֶ
ְהּפֵכָה ַהּצְָרָפִתית”. ל “ַהּמַ ים. זֹו ָהיְָתה ּתְִחלָָּתּה ׁשֶ וְֵהם לֹא צְִריכִים לְצַיֵּת לְכָל ּכָךְ ַהְרּבֵה ֻחּקִ

ְהּפֵכָה לְִמִדינֹות ֲאֵחרֹות! הוּא ָרצָה לִכְּבֹׁש ֶאת רוְּסיָה, לְַהּפִיל ֶאת ַהּצָאר  נַּפֹולֵאֹון ָרצָה ַאִפילוּ לְָהבִיא ֶאת ַהּמַ
ַחיִּים ּבְרוְּסיָה יְִהיוּ  ה ּבְצְָרַפת. ּכָעֵת, ַהיְּהוִּדים ׁשֶ הוּא עָׂשָ ם ֶאת ָמה ׁשֶ וְלַעֲׂשֹות ׁשָ

יִּים לַעֲבֹד ֶאת ה’ ּבְלִי ּפֹוגְרֹוִמים וּבְלִי ֵסבֶל! ָחְפׁשִ

ה, זֶה לֹא ָהיָה ּכָזֶה ּפָׁשוּט. ַאְדמֹו”ר ַהּזֵָקן ֵהבִין  ָמע נֱֶהָדר, לֹא? וּבְכֵן, לְַמעֲׂשֶ נִׁשְ
עִים,  ְהּפֵכָה ַהּצְָרָפִתית לֹא ִמְתיֲַחִסים ַרק לְחֶֹפׁש ִמּמֶלֶךְ וַּמלְּכָה ְמֻרּשָׁ ַרעֲיֹונֹות ַהּמַ ׁשֶ

ּכְחוּ מהקב”ה, ַחס  ּכֻלָּם יִׁשְ הוּא! נַּפֹולֵאֹון ּבֱֶאֶמת ָרצָה ׁשֶ ֶאלָּא לְחֶֹפׁש ִמּכָל סוּג ׁשֶ
ֶרךְ ַהנְּכֹונָה.  ים לְִחיֹות ּבַּדֶ גֹּוְרִמים לֲַאנָׁשִ ים ׁשֶ יְִּהיֶה לֶָהם חֶֹפׁש ֵמֻחּקִ לֹום, וְׁשֶ וְׁשָ

בָר ַהנָּכֹון – ֵהם יוּכְלוּ לַעֲׂשֹות ֶאת ּכָל ָמה  ים לֹא יִצְָטְרכוּ לַעֲׂשֹות ֶאת ַהּדָ ּכָעֵת, ֲאנָׁשִ
ֵהם יֹוְדעִים ֲהכִי טֹוב. בוּ ׁשֶ ק לֶָהם לַעֲׂשֹות, ּכִי ֵהם יְַחׁשְ ּמְִתַחּשֵׁ ׁשֶ

דוּת ָהיְָתה  ּצָב ֶהָחָדׁש. עַד ְמֵהָרה, ַהִהְתַמּקְ ה נְִקלְעוּ לַּמַ לְטֹון צְָרַפת ַהֲחָדׁשָ ָחיוּ ּתַַחת ׁשִ גַּם ַהיְּהוִּדים ׁשֶ
ִמיָרה עַל ַהֲהלָכָה ּכְֵדי לֲַהפֹךְ ֶאת ָהעֹולָם לְיֹוֵתר ָקדֹוׁש,  לֹא ּבְצִיּוּת לְהֹוָראֹות ַהּתֹוָרה, ִקיּוּם ַהּמִצְוֹות וּׁשְ

כֵנִים ַהגֹּויִים וְִהצְָטְרפוּת לֲַחגִיגֹוֵתיֶהם  ֶאלָּא ּבְִהְתלַּבְׁשוּת וְִהְתנֲַהגוּת ּכְמֹו ַהּשְׁ
ַהּפְרוּעֹות.

ר צְָרַפת ָרצְָתה לִכְּבֹׁש ֶאת רוְּסיָה, ַאְדמֹו”ר  ּבִגְלַל זֶה, ּכֲַאׁשֶ
ַהּזֵָקן לֹא נַָתן לְזֶה לְִקרֹות!

חלק ג
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ּום ָּדָבר ֹלא ַיֲעֹצר אֹותֹו. הּוא ְּכָבר ׁש
ָּכַבׁש ֶאת ִמְצַרִים, ֶּבְלִּגָּיה, הֹוַלְנד, 
ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמִאיַטְלָיה, אֹוְסְטִרָּיה, 

ֵחֶלק ָּגדֹול ִמֶּגְרַמְנָיה, ּפֹוִלין ּוְסָפַרד, 
ְוֵהִפיַח ָּבֶהן ֶאת רּוחֹות ַהַּמְהֵּפָכה. ְוַעְכָׁשו ַנּפֹוֵלאֹון 

ֶהֱחִליט ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ִלְׁשֹלַח ֶאת ַחָּיָליו ְלרּוְסָיה.

ַהַחִּיים ַּתַחת ַהָּצאר ִניקֹוַלאי ָהִראׁשֹון ֹלא ָהיּו ַקִּלים. 
ְיָלִדים ְצִעיִרים ֶנְחְטפּו ְוִנְׁשְלחּו ְלָבֵּתי ֵסֶפר ַקְנטֹוִניְסִטים, 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַלָּצָבא ָהרּוִסי ְלֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה, ְּבִלי 

ָהֶאְפָׁשרּות ִלְראֹות ֶאת הֹוֵריֶהם ְוֶאת ְּבֵני ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ְּבָכל 
אֹוָתן ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות. ַהְּיהּוִדים ָהיּו ֲעִנִּיים ְמאֹוד, ְוָהרּוִסים 

ִהְקׁשּו ֲעֵליֶהם ְמאֹוד ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַהְדִּפיס ְסָפִרים. 
ֲאָבל ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים, ֵהם ֶהֱחִזיקּו ָחָזק ַּבּתֹוָרה ּוַבה’.

ַעְכָׁשו, ֵהם ָעְמדּו ִּבְפֵני ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל ַחִּיים ַּתַחת ִׁשְלטֹון 
ָצְרָפִתי. ַהִאם ֶזה ִיְהֶיה ָּדָבר טֹוב ֲעבּור ְיהּוֵדי רּוְסָיה?

ַאְדמֹו”ר ַהָּזֵקן ָיַדע ַמִהי ַהַּמְהֵּפָכה ַהָּצְרָפִתית. הּוא ַּגם ָיַדע 
ָמה ָקָרה ַלְּיהּוִדים ָּבֲאָרצֹות ֶׁשְּכָבר ִנְכְּבׁשּו. ַהְּיהּוִדים ַהָּללּו, 

ֶׁשִהְתַרְּגׁשּו ֵמָהַרֲעיֹונֹות ֶׁשל ֵחרּות ְוֹחֶפׁש ִמָּכל ַהֻחִּקים, ִהְרִחיקּו 
ֶלֶכת ַעד ֶׁשֵהם “ִׁשְחְררּו” ֶאת ַעְצָמם ַּגם ֵמַהּתֹוָרה! ְּבאֹוָתּה 

ְלטֹון ַהָּצְרָפִתי ֹלא ָהָיה טֹוב ַלַּיֲהדּות, ְוַאְדמֹו”ר  ְּתקּוָפה, ַהּׁשִ
ַהָּזֵקן ַיֲעֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשִּבְיָכְלּתֹו ְּכֵדי ֶׁשַּנּפֹוֵלאֹון ֹלא ְיַנֵּצַח.

*
זֹו ָהְיָתה ָּתְכִנית ְמֻסֶּכֶנת. ר’ ֹמֶׁשה ַמְיְזִליׁש, ֲחִסידֹו ַהָּצִעיר 

ֶׁשל ַאְדמֹו”ר ַהָּזֵקן, ִקֵּבל ְמִׂשיָמה ַּבֲעַלת ִסּכּוִנים ְּגבֹוִהים. 
הּוא ִהְתַחֵּפׁש ְלְּמֻתְרְּגָמן ֶׁשל ַהָּצָבא ַהָּצְרָפִתי, ִהְקִׁשיב ֵהיֵטב 

ְלָתְכִנּיֹות ַהִּמְלָחָמה ֶׁשָּלֶהם ְוֶהֱעִביר ֶאת ַהֵּמיָדע ַלָּצָבא ָהרּוִסי 
ֶׁשִּנְלָהב ְלַקְּבָלן. ָהֹעֶנׁש ִאם ִיְתַּגֶּלה ִּכְמַרֵּגל? ָמֶות ָּבטּוַח.

ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר, ָרַכׁש ר’ ֹמֶׁשה ֶאת ֱאמּוָנם ֶׁשל 
ַהְּמַפְּקִדים ַהָּצְרָפִתים ַהְּבִכיִרים, ֲאֶׁשר ָּדנּו ְּבנֹוְכחּותֹו 

ְּבָתְכִנּיֹות ַהִּמְלָחָמה ַהּסֹוִדּיֹות ְּביֹוֵתר!

יֹום ֶאָחד ָיַׁשב ר’ ֹמֶׁשה ַּבַּצד. ִהְסַּתֵּכל ֵּכיַצד ַמּפֹות ִנְפְרׂשּו 
ַעל ָהִרְצָּפה, ְוַהֵּגֵנָרִלים, ְׁשפּוִפים ַעל ַּגֵּביֶהן, ִמְתַוְּכִחים 

ְּבַלַהט ְּבֵאיֶזה ַמְסלּול ְלִהְתַקֵּדם ַּבְּקָרב ַהָּבא ֶׁשָּלֶהם. ַהְּזַמן 
ְמַתְקֵּתק, ֲאָבל ֵהם ֹלא ִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ִלְכַלל ַהְחָלָטה.

ְלֶפַתע, ִנְפְרָצה ַהֶּדֶלת. ַהּׁשֹוֵמר ַּבֶּדֶלת ָׁשַלף ֶאת 
ַהִּכידֹון, מּוָכן ְלַהְתָקַפת אֹוֵיב. ְלֶחְרָדתֹו, ָהָיה ֶזה 

ַהַּמְצִּביא ַהָּבִכיר ְּבַעְצמֹו – ַנּפֹוֵלאֹון! ְוהּוא ַמָּמׁש ֹלא 
ָהָיה ְּבַמַּצב רּוַח טֹוב. “ַהִאם ָּתְכִנית ַהְּקָרב מּוָכָנה?” 

ָׁשַאג ְּבַזַעם ְלֵעֶבר ַהִּפּקּוד ַהָּצְרָפִתי ָהָראִׁשי. 

ְלֶפַתע ִהְבִחין ְּבר’ ֹמֶׁשה ַמְיְזִליׁש, ְוִהְצִּביַע ָעָליו, “ּוִמי 
ֶזה ַהָּזר ַהֶּזה?!” ַרַעם קֹולֹו. הּוא ָחׁש ְלֶעְברֹו, “ַאָּתה ְמַרֵּגל 

ֲעבּור רּוְסָיה!” ָנַבח. הּוא ָלַחץ ֶאת ָידֹו ַעל ָחֵזהּו ֶׁשל ֶהָחִסיד, 
מּוָכן ָלחּוׁש ְּבֵלב ֶׁשּפֹוֵעם ִּבְמִהירּות ֶׁשל ְמַרֵּגל ֶׁשִהְתַּגָּלה.

ר’ ֹמֶׁשה ִהְתַרֵּכז ְּבָמה ֶׁשָּלַמד ֵאֶצל ַאְדמֹו”ר 
ַהָּזֵקן ַעל “ֹמַח ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב”, ְוִהְצִליַח ִלְׁשֹמר 

ַעל ְּפִעימֹות ֵלב ְסִדירֹות. ַחָּייו ִנְּצלּו.

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְפִסיד ַהָּצָבא ַהָּצְרָפִתי ַּבִּמְלָחָמה, 
ְוַהַּיֲהדּות ִהְמִׁשיָכה ִלְפֹרַח ַעל ַאְדַמת רּוְסָיה.

ְָּרָפִתים חֶֹפׁש ֵמַהצ

ֲאנְַחנוּ ִמְתָקְרבִים לַגְֻּאלָּה, צְָרַפת הֹוֶפכֶת  י. ּכְכָל ׁשֶ ּצָב ַהנֹּוָרא ַהּזֶה ּבְצְָרַפת לֹא ֶהֱחזִיק ַמעֲָמד יֹוֵתר ִמּדַ ֲאבָל ַהּמַ
ָהָר”ׁש,  יֵאי ַהּדֹור. ֵמָהַרּבִי ַהּמָ ַמיִם. זֶה ָקָרה ּבִזְכוּת ַאְדמֹו”ֵרי ַחּבַ”ד – נְׂשִ ִרי גַּם לִיהוִּדי יְֵרא ׁשָ לְָמקֹום ֶאְפׁשָ
ַמיִם ִהְתַחּזְקוּ ּבְיֲַהדוָּתם, וּבָנוּ ּבָּתֵי ּכְנֶֶסת,  רוּ )אֹו ֲאִפלּוּ ָחיוּ( ּבְצְָרַפת. ַהיְּהוִּדים ַהיְִּרֵאי-ׁשָ לָּנוּ ּבִּקְ ַהַרּבֵיִים ׁשֶ

ל  ל ַהּתֹוָרה וְַהּמִצְוֹות עִם ַהיְּלִָדים וְַהנְּכִָדים ׁשֶ ָמעוּת ׁשֶ ׁשְ ּתְפוּ ֶאת ַהיִֹּפי וְַהּמַ ְקִהלֹּות יְהוִּדיֹּות וּבָּתֵי ֵסֶפר. ֵהם ׁשִ
ָאֲהבוּ ֶאת ַה”חֶֹפׁש” ֵמַהיֲַּהדוּת, וְאֹוָתם יְלִָדים וּנְכִָדים ָהְפכוּ לְבַעֲלֵי ּתְׁשוּבָה.  ֵאלֶּה ׁשֶ

צְָרַפת ִהְתִחילָה לְִהְתּכֹונֵן לִגְֻאלָּה!
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ָצְרַפת ַהיְּהוִּדית 
ֲאנְַחנוּ ִמְתָקְרבִים לַגְֻּאלָּה,  נִים, ָהיְָתה צְָרַפת ָמקֹום לֹא טֹוב לַיֲַּהדוּת. ֲאבָל ּכְכָל ׁשֶ לְִפנֵי ּכַּמָה ֵמאֹות ׁשָ

ּבְעֶזְַרת ַאְדמֹו”ֵרי ַחּבַ”ד ָהֵחל ֵמָהַרּבִי ַמַהַר”ׁש, ַהיֲַּהדוּת ִמְתַחּזֶֶקת ּבְצְָרַפת. לְַאט לְַאט ִהיא ָהְפכָה 
ַמיִם. לְָמקֹום טֹוב עֲבוּר יְהוִּדי יְֵרא ׁשָ

ּצְָרַפת ִהְתַמלְָּאה ּבְאֹור ה’ וְִהְתַחּזְָקה עֹוד יֹוֵתר ּבְתֹוָרה  ּתַּפֵר עֹוד יֹוֵתר. ּכְׁשֶ ּצָב ִהׁשְ לְַאַחר זְַמן, ַהּמַ
ל ְמִדינַת צְָרַפת עַצְָמּה ָהְפכוּ  נּוּי ַמְדִהים נֹוָסף: ַהּתְַרּבוּת וְַהּכְלָלִים ׁשֶ בָר גַָּרם לְׁשִ וּבְִמצְוֹות, ַהּדָ

לִיִדידוִּתיִּים עֹוד יֹוֵתר לְיֲַהדוּת!

ָמעוּת נְִסּתֶֶרת זֹו ּתְַרֶאה לָנוּ ּכֵיצַד יְהוִּדים  הוּ ַמּמָׁש ְמעַנְיֵן: ּבַּמִלָּה צְָרַפת ִמְסּתַּתֵר סֹוד! ַמׁשְ ִהנֵּה ַמּשֶׁ
ּפִיעַ עַל ֲאֵחִרים ּבְכַֹח ַהּתֹוָרה וְַהֲחִסידוּת, וְכֵיצַד ַהּתְַרּבוּת ַהּצְָרָפִתית עַצְָמּה  ּבְצְָרַפת ִהצְלִיחוּ לְַהׁשְ

ּתַנְָּתה לְטֹובָה. ִהׁשְ

ּבֹואוּ לְגַלֹּות ָמה צְָרַפת ַמְסּתִיָרה!
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י אוֵֹמר: ָהַרבִּ

גִּּלוּי וֲַהָפצַת  ז ׁשֶ ּבְזֶה ְמֻרּמָ ”, ׁשֶ “צְָרַפת” אוִֹתיּוֹת “ּפַָרצְּתָ
ַהּמַעֲיָנוֹת הוּא ּבְצְָרַפת – ּפְִריצַת ּכָל ַהגְָדִרים, וְלֹא ַרק 

ַהּמַעְיָנוֹת ּבִָאים ֵהם גַּם  ּצַד ּפְִריצַת ּכָל ַהגְָדִרים ּדְ ּמִ ּבְאֶֹפן ׁשֶ
עִנְיָן  נּוּ, ֶאּלָא יְֵתָרה ִמּזֶה, ׁשֶ ְחּתוֹן לְַמּטָה ִמּמֶ ֵאין ּתַ ְחּתוֹן ׁשֶ ּבַּתַ
”צְָרַפת” אוִֹתיּוֹת  זֶה הוּא גַּם ִמצַּד ַהּתְַחּתוֹן, ּכַֻמְדגָּׁש ּבְכָךְ ׁשֶ

...” “ּפַָרצְּתָ

“ָצְרַפת” אֹוִתּיֹות "ָּפַרְצָּת”, ֶׁשְּבֶזה 

ְמֻרָּמז ֶׁשִּגּלּוי ַוֲהָפַצת ַהַּמְעָיינֹות 

הּוא ְּבָצְרַפת - ְּפִריַצת ָּכל 

ַהְּגָדִרים, ְוֹלא ַרק ְּבֹאֶפן ֶׁשִּמַּצד 

ְּפִריַצת ָּכל ַהְּגָדִרים ְּדַהַּמְעָינֹות 

ָּבִאים ֵהם ַּגם ַּבַּתְחּתֹון ֶׁשֵאין 

ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו, ֶאָּלא 

ְיֵתָרה ִמֶּזה, ֶׁשִעְנָין ֶזה הּוא ַּגם 

ִמַּצד ַהַּתְחּתֹון, ּכְ ֻמְדָּגׁש ְּבָכְך 

ֶׁש"ָצְרַפת” אֹוִתּיֹות "ָּפַרְצָּת”.

ַהִאם ְרִאיֶתם ּפַעַם ִמזְָרָקה? אוּלַי ְרִאיֶתם אֹוָתּה ּבְגַן ַהיְּלִָדים אֹו ּבְכִּכַר ָהעִיר. ַהּמִזְָרָקה 
ּפְִריצָה ַמיִם ִמּסָבִיב, וְּמַפּזֶֶרת ֶאת יְָפיָּה ַהּמְַרעֲנֵן לְכָל עֵבֶר. ַמׁשְ

ֶרךְ ּבָּה ָאנוּ ְמִפיצִים וְּמלַּמְִדים  ַהּמִזְָרָקה ּדֹוָמה ְמאֹוד לַּדֶ
ֲחִסידוּת ּבְכָל ָהעֹולָם! לָכֵן ֲהָפצַת ַהֲחִסידוּת נְִקֵראת 

“ֲהָפצַת ַהּמַעֲיָנֹות חוּצָה”.

צְָרַפת ָהיְָתה ָמקֹום ּכֹה נָמוּךְ ִמּבְִחינָה רוָּחנִית לְִפנֵי ּכַּמָה ֵמאֹות 
נִים. ַהִאם ַמעַיְנֹות ַהֲחִסידוּת יוּכְלוּ ֵאי ּפַעַם לְַהגִּיעַ ֵאלֶיָה?  ׁשָ

ּכֵן!

ֵהם ְמֻסגָּלִים לְִפרֹץ ֶאת ּכָל  ַמעַיְנֹות ַהֲחִסידוּת ּכֹה ֲחזִָקים ׁשֶ
ַהגְּבוּלֹות. ֵהם ִהצְלִיחוּ לְַהגִּיעַ ֲאִפלּוּ לְצְָרַפת, וְכָעֵת ִהיא 

ְמלֵָאה ּבְאֹור ַהּתֹוָרה וְַהֲחִסידוּת.

ַאְדמֹו”ֵרי ַחּבַ”ד ִהצְלִיחוּ לְָהִאיר  עֹוד יֹוֵתר ִמּזֶה, לֹא ַרק ׁשֶ
ּצְָרַפת ְמיַּצֶגֶת  ֶאת צְָרַפת, לְַאַחר ּתְקוָּפה ְמֻסיֶֶּמת, ַרעְיֹון ַהחֶֹפׁש ׁשֶ

עֹוזֵר לְָהִפיץ ֶאת ּמַעֲיָנֹות ַהיֲַהדוּת  הוּ ׁשֶ ּתַנָּה לְגְַמֵרי וְָהַפךְ לְִהיֹות ַמּשֶׁ ִהׁשְ
וְַהֲחִסידוּת.

ּבְִמלִּים ֲאֵחרֹות, זֶה ּכְִאלּוּ ַהיֶּלֶד ַהּמְֻפָרע ּבַּכִּתָה ָהַפךְ לְִהיֹות ַהּמֹוֶרה!

 ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוִיְׁשַלח ּתׁשנ"ב
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ם ּׁשֵ ַהכֹּל נְִמָצא בַַּ

צרפת =פרצת

ְרַקע ֲהכָנַת ַהּקַ
נִים, מתרצ”ג וְעַד  מֹונֶה ׁשָ ךְ ׁשְ ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית ִהְתגֹּוְררוּ ּבְָפִריז ּבְֶמׁשֶ

בִָרים ַרּבִים ּכְֵדי לְַחּזֵק ֶאת ַהיֲַּהדוּת  ם, ֵהם עָׂשוּ ּדְ ֵהם ָחיוּ ׁשָ תש”א. ּבִזְַמן ׁשֶ
נִיָּה. רֹד ֶאת ִמלְֶחֶמת ָהעֹולָם ַהּשְׁ ּבְצְָרַפת, וְעָזְרוּ לִיהוִּדים ַרּבִים לִׂשְ

ל  יכִים ּבַעֲבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ לוִּחים ַרּבִים, וְֵהם ַמְמׁשִ ּכָעֵת ִמְתגֹּוְרִרים ּבְצְָרַפת ׁשְ
ָהַרּבִי  ים זֶה ַרק ּבִגְלַל ׁשֶ ֵהם עֹוׂשִ בִָרים ַהּטֹובִים ׁשֶ ה, ַהּדְ ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית. לְַמעֲׂשֶ

נִים! וְָהַרּבָנִית ִהְתִחילוּ ֶאת ָהעֲבֹוָדה לְִפנֵי ּכָל ּכָךְ ַהְרּבֵה ׁשָ

לָּךְ הוּא  נוּ וְזַָרעְנוּ; ַהּתְַפִקיד ׁשֶ לוָּחה ּבְצְָרַפת: “ָחַרׁשְ ָקא ּפַעַם ָאְמָרה לִׁשְ ָהַרּבָנִית ַחיָּה מוּׁשְ
ו ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לְִקטֹף  לְִקצֹר”. ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית זְָרעוּ ֶאת ַהּזְָרעִים וְִטּפְלוּ ּבֶָהם. עַכְׁשָ

ֶאת ַהּפְָרִחים!

תש”פ	 תש”ע	 תש”ס	 תש”נ	 תש”מ	 תש”ל	 תש”כ	 תש”י	 ת”ש	 תר”צ	 	

ָמעוָּתּה ּכְפוּלָה: ׁשְ ּמַ רֹוצִים לְִראֹות ֶרֶמז לְַמְהּפֵכַת ַהיֲַּהדוּת ּבְצְָרַפת? לְצְָרַפת יֵׁש ֶאת אֹוָתן אֹוִתיֹּות ּכְמֹו ַהּמִלָּה ּפַָרצְּתָ, ׁשֶ

ם צְָרַפת ַמְרֶאה ֵאיךְ צְָרַפת ִהצְלִיָחה לְִפרֹץ ֶאת ּכָל ַהגְָדִרים!1 ֶרךְ". ַהּשֵׁ ָמעוּת ָהִראׁשֹונָה ִהיא "לְִפרֹץ ּדֶ ׁשְ ַהּמַ
ְמָחה ּפֹוֶרצֶת גֵָּדר".( ּתַּמֵׁש ּבַּשֶֹׁרׁש ַהּזֶה ּבְאֹותֹו אֶֹפן? נָכֹון, "ׂשִ ׁשְ ּמִ )ַהִאם ַאּתֶם יְכֹולִים לֲַחׁשֹב עַל ּפְִתגָּם ׁשֶ

ם צְָרַפת ַמְרֶאה ּכֵיצַד צְָרַפת ָהְפכָה לִכְלִי לֲַהָפצַת  טוּת ַהחוּצָה". ַהּשֵׁ ל ּפַָרצְּתָ ִהיא "ִהְתּפַּשְׁ נִיָּה ׁשֶ ָמעוּת ַהּשְׁ ׁשְ 2ַהּמַ
ַמעֲיָנֹות ַהֲחִסידוּת ַהּמְַרעְנְנִים ּבְכָל ָהעֹולָם!

ּתַּמֵׁש ּבַּשֶֹׁרׁש ַהּזֶה ּבְאֹותֹו אֶֹפן? נָכֹון, "וָּפַרצְּתָ יָּמָה וֵָקְדָמה וְצָפֹנָה וָנֶגְּבָה".( ׁשְ ּמִ )ַהִאם ַאּתֶם יְכֹולִים לֲַחׁשֹב עַל נִגוּן ׁשֶ

בְֵרי ָהַרּבִי! ַאּתֶם רֹוִאים ֶאת ַהּתְמוּנָה ַהּמְלֵָאה, ִקְראוּ ׁשוּב ֶאת ּדִ ו ּכְׁשֶ עַכְׁשָ
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יַח? צְָּרַפת מוּכָנָה לַּמָׁשִ ֵאיךְ רוִֹאים ׁשֶ

א. ִמזְְרקוֹת ַהֲחִסידוּת עוֹבְדוֹת ְמאוֹד ָחזָק ּבְצְָרַפת.
לוִּחים. ִרים ּבְכִנּוּס ַהּשְׁ ּשָׁ יֵּׁש לָּה נִגּוּן ׁשֶ ב. זוֹ ַהּמְִדינָה ַהיְִּחיָדה ׁשֶ

ל צְָרַפת. ג. נַּפוֹלֵאוֹן ּכְבָר לֹא ַהּמַנְִהיג ׁשֶ
ד. ּבְצְָרַפת יֵׁש ֶאת ַהַמֲאִפים וְַהּשׁוֹקוֹלִָדים ֲהכִי טוֹבִים ּבָעוֹלָם.

3

Let us welcome  
the shluchim  
to France!

יבַת ּתֹוְמכֵי   יְׁשִ
ּתְִמיִמים ּבְִרינוַּאה
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ְמַׁשנִּים ֶאת 
נְגִּינָה ַהּמַ

ּכֵיצַד ָהַפךְ ַהִהְמנוֹן ַהצְָּרָפִתי לְנִגּוּן 
ַחּבַ”ִדי?

ָיה ֶזה ֵליל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה תשל”ד. ְלֹלא ָה
ְלָכל  ָקָרא  ָהַרִּבי  ֻמְקֶּדֶמת,  ַהְתָרָאה 
 ָהאֹוְרִחים ִמָּצְרַפת ְלַהָּקָפה ְמֻיֶחֶדת.

ָּבאּו?  ֻּכָּלם  ַהָּצְרָפִתים;  ְלָכל  “ָקָראִתי 
ָאַמר  ָׁשם...”  ֶאָחד  ְועֹוד  ָׁשם,  ֶאָחד  רֹוֶאה  ֲאִני 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְמַוֵּדא  ְּבָצְרָפִתית,  ָהַרִּבי 
ֵּבית  ְלֶמְרַּכז  ֵיֵלְך  “ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַלַהָּקָפה.  ִהִּגיַע 
ַהְּכֶנֶסת ְויֹוִדיַע ֶׁשָּכל ָהאֹוְרִחים ִמָּצְרַפת ָיבֹואּו 

ַלַהָּקָפה”

ָּפַסע  ְּבִסּדּורֹו,  אֹוֵחז  ְּכֶׁשהּוא  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 
ָהַרִּבי ִלְקֵצה ִּביָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוֵהֵחל ָלִׁשיר ֶאת 
ַהִהְמנֹון ַהָּצְרָפִתי – “ָלה ַמְרֵסֵיז” – ִעם ַהִּמִּלים 
ְוָהֱאמּוָנה”, ִּפּיּוט אֹותֹו אֹוְמִרים  ֶׁשל “ָהַאֶּדֶרת 
ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  ִּבְתִפַּלת  ֶׁשָאַמר  ָּברּוְך  ִלְפֵני 

ְויֹום טֹוב!

ִהְתַרְּגׁשּו,  ָּכְך  ָּכל  ַהָּצְרָפִתים  ַהֲחִסיִדים 
ְוִהְצָטְרפּו ְלִׁשיָרה ְּבָכל ַהּכֹוַח. ְּבֶהְמֵׁשְך ַהַּלְיָלה ֵהם 

ִלְּמדּו ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ִלְׁשָאר ַהֲחִסיִדים ְּב-770.
ֶׁשאֹוְרִחים  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוֵאיָלְך,  יֹום  ֵמאֹותֹו 
ְמַבֵּקׁש  ָהָיה  ָהַרִּבי  ְלַחִּגים,  ְל-770  ִהִּגיעּו  ִמָּצְרַפת 

ֵמֶהם ָלִׁשיר ֶאת “ַהִּנּגּון ֶׁשָּלֶהם”.

 נִגּוּן ֲחִסיִדי
 ָחָדׁש

חלק ד

 ַהִּביָנה ְוַהְּבָרָכה
– ְלַחי עֹוָלִמים

ַהַּגֲאָוה ְוַהְּגֻדָּלה
 

– ְלַחי עֹוָלִמים

ַהֵּדָעה ְוַהִּדּבּור

 
– ְלַחי עֹוָלִמים

ָהַאֶּדֶרת ְוָהֱאמּוָנה

 
– ְלַחי עֹוָלִמים
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ַאּתֶם גִָּרים ּבָּה לְׁשֹונָּה ִמּכָל ְמִדינָה ַאֶחֶרת? לְַהְרּבֵה  ִדינָה ׁשֶ הֹוֵפךְ ֶאת ַהּמְ הוּ ׁשֶ ַהִאם ַאּתֶם יֹוְדעִים ַמּשֶׁ
גֶל!  י, צִּפֹור לְֻאּמִית, צְבָעִים ּפְַטִריֹּוִטיִּים ְמיָֻחִדים... וְכַּמוּבָן, ּדֶ ְמִדינֹות יֵׁש ּפֶַרח לְֻאּמִ

נְִּקָרא  ִרים ּבְגֲַאוָה, ׁשֶ ִדינָה ׁשָ ֶאזְְרֵחי ַהּמְ יר ְמיָֻחד ׁשֶ ּבְנֹוָסף לְכָל ַהּסְָמלִים ָהֵאלֶּה, לְכָל ְמִדינָה יֵׁש ׁשִ
י. ַהִהְמנֹון ַהלְֻּאּמִ

נָה.  נְִּקָרא “לָּה ַמְרֵסיֵז”, ֻהלְַחן לְִפנֵי ּכְָמאַתיִם ׁשָ ַהִהְמנֹון ַהּצְָרָפִתי, ׁשֶ

לֶָּהם וְָחגְגוּ  ּצְָרַפת ִהְתּפַּטְָרה ֵמַהּמֶלֶךְ וְַהּמַלְּכָה ׁשֶ יר ֶאת ַהִהְמנֹון ֶהָחָדׁש ּבַּזְַמן ׁשֶ ַהּצְָרָפִתים ִהְתִחילוּ לָׁשִ
ל ֵחרוּת, ִמּכֵיוָן  ים ָהֵאלֶּה ׁשֶ ה. ֲאבָל ַאְדמֹו”ר ַהּזֵָקן ִהְתנַגֵּד לְכָל ָהַרעֲיֹונֹות ַהֲחָדׁשִ ֶאת ֵחרוָּתם ַהֲחָדׁשָ

בָר ַהנָּכֹון.  הוּא רֹוצֶה, וְלֹא ֶאת ַהּדָ ּצְָרַפת ָהְפכָה לְִהיֹות ְמִדינָה ּבָּה ּכָל ֶאָחד יָכֹול לַעֲׂשֹות ּכָל ָמה ׁשֶ ׁשֶ
ּתַנָּה, ּבְִמיָֻחד  ָרִאינוּ קֶֹדם, ּכָל זֶה ִהׁשְ בִים עַל זֶה, ַהִהְמנֹון יִּצֵג ֶאת ַהֵהֶפךְ ִמיֲַּהדוּת. ֲאבָל ּכְִפי ׁשֶ ִאם חֹוׁשְ

נִים ָהַאֲחרֹונֹות.  ּבַּשָׁ

ַמיִם, ִאּמֵץ ָהַרּבִי ֶאת ַהִהְמנֹון  ר צְָרַפת ָהְפכָה לְָמקֹום ּבֹו יְהוִּדים יְכֹולִים לְִהיֹות יְהוִּדים יְִרֵאי ׁשָ ּכֲַאׁשֶ
ַמעְּתֶם ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה עֹוד לְִפנֵי  לֶָּהם וְָהַפךְ אֹותֹו לְנִגּוּן ֲחִסיִדי! ֲהיִיֶתם ַמֲאִמינִים? ּבֶַטח ׁשְ י ׁשֶ ַהלְֻּאּמִ

ּתַנְָּתה? הוּא ִהגִּיעַ ִמּצְָרַפת! ָהֵאין זֶה ַמְדִהים ּכַּמָה צְָרַפת ִהׁשְ יְַּדעְּתֶם ׁשֶ ׁשֶ

ּפוּר לֹא ִמְסּתַיֵּם ּכָאן. יֵׁש ְטוִיְסט ְמאֹוד  ֲאבָל ַהּסִ
ה  ָהעֹולָם נַעֲׂשָ ְמעַנְיֵן ּבָעֲלִילָה, הֹוכָָחה נֹוֶסֶפת לְכָךְ ׁשֶ

יֹוֵתר גְֻּאלִָּתי!
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י אוֵֹמר: ָהַרבִּ

בָר – ַמְסּבִיִרים זְִקנֵי ַהֲחִסיִדים,  וּבְִסּבַת ַהּדָ
ה )ּכַנָּ"ל(,  ַהנִּגּוּן נְִתַהּפֵךְ לְִקֻדּשָׁ ּלְַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשֶ

ל ְמִדינַת  ּזָל לְַמעְלָה ׁשֶ ר וְַהּמַ ִהְרגִּיׁש זֹאת ַהּשַׂ
נּוּי ּבַנִּגּוּן,  צְָרַפת, וְזֶה גַָּרם לְַמּטָה ֶאת ַהּשִׁ

יָּךְ לְִתחוּם  ה ׁשַ ַהנִּגּוּן נַעֲׂשָ ה, ׁשֶ ִמּצַד ַהַהְרגָּׁשָ
נּוּי  ה... ּבְתוֹךְ ּכָךְ רוִֹאים ּבְגָלוּי ֶאת ַהּשִׁ דוֹׁשָ ַהּקְ

ל  ה ּבְדוֵֹרנוּ זֶה לְגַּבֵי ּדוֹרוֹ ׁשֶ נַּעֲׂשָ יצוֹנִי ׁשֶ ַהּקִ
ַאְדמוֹ"ר ַהּזֵָקן: לְָקחוּ ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה וְָהְפכוּ אוֹתוֹ 

ֶרת וְָהֱאמוּנָה לְַחי עוֹלִָמים",  ה – "ָהַאּדֶ לְִקֻדּשָׁ
נוּעוֹת( ּבְעֵת ִהְתוַעֲדוּיוֹת  ִרים אוֹתוֹ )ּבְאוָֹתן ּתְ וְׁשָ

בְֵרי ִהְתעוְֹררוּת  ּבֶָהן ְמַדּבְִרים ּדִ ֲחִסיִדיּוֹת, ׁשֶ
ּבְעִנְיְנֵי ּתוָֹרה וִּמצְווֹת וְתוַֹרת ַהֲחִסידוּת.

ּוְבִסַּבת ַהָּדָבר - ַזְייֶנען ַאְלֶטע ֲחִסיִדים ַמְסִּביר, 

ַאז ְלַאֲחֵרי וָואס ֶדער ִניּגּון ִאיז ִנְתַהֵּפְך ֶגעוָואְרן 

ה )ַּכַּנ"ל(, ָהאט ָדאס ֶדעְרֶהעְרט ֶדער ַׂשר  ִלְקדּוּׁשָ

ּוַמָּזל ְלַמְעָלה פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת, אּון ָדאס ָהאט 

גֹוֵרם ֶגעוֶוען ְלַמָּטה ֶדעם ִׁשיּנּוי ִאין ֶדעם ִניּגּון, 

ִמַּצד ֶדעם ֶרֶגׁש ַאז ָדאס ִאיז ֶגעוָואְרן ַא ִניּגּון 

ה וָואס ַּבאַלאְנְגט ִּבְתחּום ַהְּקדּוּׁשָ

...ֶדעְרַּביי ֶזעט ֶמען ְּבָגלּוי ֶדעם ִׁשיּנּוי ְלַהָּקֶצה 

וָואס ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעָטאן ְּבדֹוֵרנּו ֶזה ְלַגֵּבי ֶדעם 

דֹור פּון ֶדעם ַאְלְטן ֶרִּבי'ן:

ֶמען ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדער ִניּגּון אּון ִאים ְמַהֵּפְך 

ה - "ָהַאֶּדֶרת ְוָהֱאמּוָנה ְלַחי  ֶגעוֶוען ִלְקדּוּׁשָ

עֹוָלִמים", אּון ֶמען ִזיְנְגט ִאים )ִמיט ִדי ֶזעְלֶּבע 

ְּתנּועֹות( ַּבא ֲחִסיִד'יֶׁשע ַפאְרְּבֶרעְנֶגעִניְׁשן, ַּבא 

וֶועְלֶכע ְמ'ֶרעדט ִדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות ְּבִעְנָיֵני ּתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות אּון ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶשׁב ּתׁשנ"ב

ר ֶאת ַהִהְמנֹון  לֹּא ָהיָה טֹוב לַיֲַּהדוּת. ַאף ֶאָחד לֹא ׁשָ ָאַמְרנוּ, צְָרַפת ָהיְָתה ָמקֹום ׁשֶ ּכְִפי ׁשֶ
ל צְָרַפת ּכְֵדי לֲַהפֹךְ ֶאת ָהעֹולָם לְיֹוֵתר ָקדֹוׁש. ֲאבָל זֶה ָהיָה ָאז...  ׁשֶ

ִרים ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה ּבְִהְתוַעֲדוּיֹות ּבְכָל ַרֲחבֵי ָהעֹולָם, ּכֹולֵל ּבְצְָרַפת! ו ׁשָ עַכְׁשָ

הוּ עֹוד יֹוֵתר ְמעַנְיֵן? מֹעַ ַמּשֶׁ רֹוצִים לִׁשְ

ַהִהְמנֹון ַהּצְָרָפִתי ֻאּמַץ עַל יְֵדי ָהַרּבִי וְַהֲחִסיִדים,  ְקצָת ַאֲחֵרי ׁשֶ
נָּה  יא ַהּצְָרָפִתי – ּכַנְִּרֶאה ֲאִפלּוּ ּבְלִי לַָדעַת לָּמָה – ׁשִ ַהנָּׂשִ

ֲאנְַחנוּ  ְמעַט ֶאת ַהִהְמנֹון, וְָהַפךְ אֹותֹו לְיֹוֵתר ִאּטִי. ּכַּמוּבָן, ׁשֶ
לֶָּהם ָהַפךְ לְנִגּוּן ַחּבַ”ִדי,  ַהִהְמנֹון ׁשֶ יֹוְדעִים לָּמָה. ּבִגְלַל ׁשֶ

ו ֵהם ָהיוּ צְִריכִים ִהְמנֹון ּבְִסגְנֹון ָחָדׁש! ָאז עַכְׁשָ

זֶה ָהיָה נֵס גָּדֹול וְִסיָמן לַגְֻּאלָּה!

ַהִאם ָקָרה לָכֶם 
ַאּתֶם  הוּ ׁשֶ ַמּשֶׁ

יְכוֹלִים לְִראוֹת ּבוֹ 
הוּא נִּסִי וּגְֻאלִָּתי? ׁשֶ
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ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 
 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶשׁב ּתׁשנ"ב

ַמאְרׁש נַּפוֹלֵאוֹן
נַּּפֹולֵאֹון וּצְבָאֹו  ׁשוּר לְצְָרַפת. ּכְׁשֶ ּקָ ה, יֵׁש נִגּוּן ַחּבָ”ִדי נֹוָסף ׁשֶ לְַמעֲׂשֶ

רוּ ֶאת ַה”ַמאְרׁש” ַהּזֶה.  ּה, ֵהם ׁשָ יֹון לְכָבְׁשָ ִהְתַקּדְמוּ לְעֵבֶר רוְּסיָה ּבְנִּסָ
ַהּצָבָא ַהּצְָרָפִתי  ר ַאְדמֹו”ר ַהּזֵָקן נֱֶאלַץ לִבְרַֹח ִמלִּיַאִדי ּבִגְלַל ׁשֶ ּכֲַאׁשֶ

ַאל ֶאת ַהֲחִסיִדים: “ַמהוּ ַהַמאְרׁש ַהּצְָרָפִתי?” ִהְתָקֵרב, הוּא ׁשָ

יר נִּצָחֹון!” ָאַמר  רוּ ֶאת ַמאְרׁש נַּפֹולֵאֹון ּבְִפנֵי ָהַרּבִי. “זֶה ׁשִ ָאז ֵהם ׁשָ
ַאְדמֹו”ר ַהּזֵָקן.

ן נָצַח’ – ּבַּסֹוף ֲאנְַחנוּ  ּדָ ה ֵאלֶיָה נִכְנָס, ִהכְִריז ַאְדמֹו”ר ַהּזֵָקן, “ֲאבָל ‘ּדִ בֵקוּת ָהעֲֻמּקָ יָּצָא ִמַהּדְ לְַאַחר ׁשֶ
נְנַּצֵַח!’”.

ל יֹום  יא ׁשֶ יר ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה ַמּמָׁש ּבִנְֻקּדַת ַהּשִׂ ַאּתֶם ּבֶַטח ַמּכִיִרים ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה. ֲאנְַחנוּ נֹוֲהגִים לָׁשִ
ִרים ֶאת ַהנִּגּוּן ַהּזֶה ּכִי ֲאנְַחנוּ  ּמְצַיֶּנֶת ֶאת ִסיּוּם ַהּתַעֲנִית. ֲאנְַחנוּ ׁשָ ַהּכִּפוִּרים, לְִפנֵי ַהּתְִקיעָה ּבַּשֹׁוָפר ׁשֶ

ינוּ לֹא טֹוב. עָׂשִ ה’ ָסלַח לָנוּ עַל ּכָל ָמה ׁשֶ ּבְטוִּחים ׁשֶ

ירוּ ֶאת  ּכָל ַחיָּלֵי צִבְאֹות ה’ ַהּצְעִיִרים יָׁשִ ִהְתַקיֵּם ֵאי ּפַעַם, הֹוָרה ָהַרּבִי ׁשֶ נִי ׁשֶ ּבַּכִנּוּס צִבְאֹות ה’ ַהּשֵׁ
ַמאְרׁש ַהנִּּצָחֹון ַהּזֶה. “ּכָכָה חֹונְכִים צָבָא!” ָאַמר ָהַרּבִי.

צ 90 + ר  200 + פ 80 + ת 400 = 770

ְ ֶרך גִּיַמְטִריָּה ּפוֶֹרֶצת דֶּ
ל ַהּמִלָּה צְָרַפת? ַמִהי ַהגִּיַמְטִריָּה ׁשֶ

ל ַחּבָ”ד!  י ׁשֶ ּטֶה ָהָראׁשִ ל ָהַרּבִי ַהּקֹוֵדם וְַהּמַ ל צְָרַפת ִהיא 770! 770 הוּא ִמְסּפַר ַהּבַיִת ׁשֶ ַהגִּיַמְטִריָּה ׁשֶ
ל  ִריִּים ּבִזְכוּת ַהּמֲַאָמץ וְַהּכֹוחֹות ׁשֶ רוּ ּבְצְָרַפת ָהיוּ ֶאְפׁשָ ּקָ ְדִהיִמים ׁשֶ נּוּיִים ַהּמַ ּכָל ַהּשִׁ זֶה ַמְרֶאה לָנוּ ׁשֶ

ַאְדמֹו”ֵרי ַחּבַ”ד. 

ָאז ֵאיךְ ַהּכֹל ִהְתִחיל? 

ַהּכֹל ִהְתִחיל עִם ָהַרּבִי ַמַהַר”ׁש. ָהַרּבִי ַמַהַר”ׁש נַָסע ִמְסּפַר ּפְעִָמים לְבִּקוִּרים ּבְצְָרַפת. ּבְֶאָחד ַהּבִּקוִּרים 
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ל צְָרַפת  ַהִהְמנוֹן ַהלְֻּאּמִי ׁשֶ ָמה ַמְרָאה לָנוּ ָהעֻבְדָּה ׁשֶ
ָהַפךְ לַנִּגּוּן ָקדוֹׁש?

א. ָהעָם ַהצְָּרָפִתי ְמאוֹד מוּזִיָקלִי, ַמּמָׁש ּכְמוֹ ַהלְּוִיִּים ּבְבֵית ַהּמְִקדָּׁש.
ב. זֶה ַהִהְמנוֹן ַהלְֻּאּמִי ֲהכִי טוֹב ּבָעוֹלָם.

ג. צְָרַפת ָהְפכָה לְכַר ּפוֶֹרה לֲַהָפצַת ַהֲחִסידוּת.
ִהצִּילָה ֶאת ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית ּבְַמֲהלַךְ ַהּמִלְָחָמה. עָלֵינוּ לְהוֹדוֹת לְצְָרַפת עַל ׁשֶ ד. ׁשֶ

4

”ב נַָסע לְצְָרַפת לְעִּתִים  ם וְעָזַר לֹו לֲַחזֹר לְיֲַהדוּתֹו. ָהַרּבִי ָהָרׁשָ ּבַָרח לְׁשָ ר יְהוִּדי ׁשֶ הוּא ּבִּקֵ
ם ֵחלֶק ֵמֶאָחד ַהּמֲַאָמִרים ָהֲאֻרּכִים  ּבֵר צְָרָפִתית! הוּא גַּם ּכַָתב ׁשָ יֹוֵתר ּתְכוּפֹות, וֲַאִפלּוּ ּדִ

יבַת ּתֹוְמכֵי  לֹּו. גַּם ָהַרּבִי ַהּקֹוֵדם נַָסע לְצְָרַפת, וְַאף ֵהִקים ּבָּה ֶאת יְׁשִ ׁשֶ
ל צְָרַפת! ּתְִמיִמים ַהּמְֻפְרֶסֶמת ׁשֶ

נַיִם  לַח ׁשְ ר ּבְצְָרַפת. הוּא ֲאִפלּוּ ׁשָ ַאךְ ָהַרּבִי ַהּקֹוֵדם לֹא ַרק ּבִּקֵ
לוִּחים. ַאּתֶם יֹוְדעִים ִמי ֵהם  ּפְַחּתֹו לְִהְתגֹּוֵרר ּבָּה ּכִׁשְ ִמּבְנֵי ִמׁשְ

ָהיוּ? נָכֹון ְמאֹוד! ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית! 

נִיָּה ָהַרּבִי וְָהַרּבָנִית ָחיוּ ּבְצְָרַפת  ּבִזְַמן ִמלְֶחֶמת ָהעֹולָם ַהּשְׁ
רוּת,  מֹר ּכַׁשְ נִים, וְעָזְרוּ לִיהוִּדים ַרּבִים לִׁשְ מֹונֶה ׁשָ ךְ ׁשְ ּבְֶמׁשֶ

יְִּהיוּ ּבְטוִּחים ִמּפְנֵי ַהנַָּאצִים,  וְלְִמצֹא ּבִגּוּד וְּמקֹומֹות לִינָה ּכְֵדי ׁשֶ
ָמם. יִּמַח ׁשְ

לֹּא ָהיוּ ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה  צְָרַפת ִהְתַמלְָּאה ּבְאֹור ַהּתֹוָרה. יְהוִּדים ַרּבִים ׁשֶ
וִּמצְוָה ָהְפכוּ לְבַעֲלֵי ּתְׁשוּבָה, 

ם, וִיהוִּדים ּבְכָל ָהעֹולָם  וְִסְפֵרי ֲחִסידוּת ַרּבִים ֻהְדּפְסוּ ׁשָ
ּתַּמְׁשוּ ּבֶָהם. לְָמדוּ וְִהׁשְ

ָהַרּבִי ַהּקֹוֵדם ִהגִּיעַ לְָאֵמִריָקה, הוּא ֵהִקים  לְַאַחר ׁשֶ
ל ּתֹוְמכֵי ּתְִמיִמים ּבְצְָרַפת עֲבוּר  ְסנִיִפים ַרּבִים ׁשֶ
ר ַהּתַלְִמיִדים  נְעִָרים וּנְעָרֹות ִמּכָל ָהעֹולָם. ּכֲַאׁשֶ

לְָּמדוּ,  וְַהּתַלְִמידֹות גְָּדלוּ ֵהם לִּמְדוּ ֶאת ָמה ׁשֶ
ּבְמֹוְסדֹות ִחנּוּךְ ּבְכָל ַרֲחבֵי ָהעֹולָם!
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ש נֵס! ָׁ זֶה ַמּמ
עָה? ַמהוּ צַו ַהּשָׁ

ְ לֶך נוּת ָהֲאבוָּדה ֶׁשל ִחזְִקיָּהוּ ַהּמֶ ּמְ ַּ ַהִהזְד
ָרֵאל, מוּכָנִים  ׁש ָהִראׁשֹון. ַסנְֵחִריב וּצְבָאֹו ֶהָחזָק ִהְתָקְרבוּ לְֶאֶרץ יִׂשְ ְקּדָ ָהיָה זֶה ּבְִתקוַּפת ּבֵית ַהּמִ

ָרֵאל. ַהיְהוִּדים ִהְתּפַלְּלוּ לַה’ וּבְנִּסִים גְּדֹולִים ִהצְלִיחוּ לְָהבִיס  ּתַלֵּט עַל ֶאֶרץ יִׂשְ לְִהלֵָּחם ּבַיְּהוִּדים וּלְִהׁשְ
ֶאת ָהאֹויֵב!

ַאג לְהֹודֹות לַה’ עַל נִצְחֹון  ּמָלַךְ ּבְאֹוָתּה ּתְקוָּפה, לֹא ּדָ עִם זֹאת, ַהּמֶלֶךְ ִחזְִקיָּהוּ, ׁשֶ
ַהּמִלְָחָמה.

הוּא לֹא הֹוָדה לַה’  יַח. ַאךְ ִמּכֵיוָן ׁשֶ ׁשִ ִחזְִקיָּהוּ יְִהיֶה ַהּמָ ה’ ּבֱֶאֶמת ָרצָה ׁשֶ
נּוּ ֶאת ַהּתְַפִקיד ַהּמְיָֻחד ַהּזֶה,  ה לֹו, ה’ לַָקח ִמּמֶ נַּעֲׂשָ עַל ַהנֵּס ׁשֶ

ֲארוּ ּבַגָּלוּת. וְַהיְּהוִּדים נִׁשְ

הֹוָדָאה  ּפוּר ַהּזֶה ֲאנְַחנוּ רֹוִאים ּבְבֵרוּר ׁשֶ ֵמַהּסִ
ה לָנוּ ִהיא  הוּא עֹוׂשֶ לַה’ עַל ַהנִּּסִים ׁשֶ

ֵחלֶק גָּדֹול ְמאֹוד ֵמֲהבַָאת 
יַח! ׁשִ ַהּמָ

חלק ה
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יָחה ַהּזֹאת ַמּמָׁש לְִפנֵי  ָהַרּבִי ָאַמר ֶאת ַהּשִׂ
ּפוּר ַהּזֶה עַל  ֲחנֻּכָה. ֲאבָל ֵאיךְ ַהּסִ

עָבַר עַל צְָרַפת ָקׁשוּר  נּוּי ׁשֶ ַהּשִׁ
לַַחג ַהּזֶה?

ָהאֶֹפן ּבֹו  ָהַרּבִי אֹוֵמר לָנוּ, ׁשֶ
נּוּיִים  יא צְָרַפת עַָרךְ ׁשִ נְׂשִ

י זְַמן ַמּמָׁש ָקצָר  ּבִַהְמנֹון ַהלְֻּאּמִ
ָהַרּבִי ָהַפךְ אֹותֹו לְנִגּוּן  לְַאַחר ׁשֶ

ָהיָה נֵס גָּדֹול, וְעָלֵינוּ לְַפְרֵסם 
ל ה’. ֶאת ַהנִּּסִים ׁשֶ

ֲחנֻּכָה עֹוֵסק ּכֻלֹּו ּבְִפְרסוֵּמי 
נִּסָא. זֶה זְַמן ְמיָֻחד לְַסּפֵר 

י ַהֲחנֻּכָה  לְעֹולָם עַל נִּסֵ
ה לָנוּ ָאז, ֲאבָל  ה’ עָׂשָ ׁשֶ

ה  ה’ עֹוׂשֶ גַּם עַל ַהנִּּסִים ׁשֶ
ּבֵר עַל  לָנוּ ּכָעֵת! ָאז ָהַרּבִי ּדִ

ַהנִּּסִים ָהֵאלֶּה ּבְצְָרַפת ּבִזְַמן 
ַחג ַהֲחנֻּכָה.

 ֲאבָל זֶה יֹוֵתר ִמּזֶה..

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶשׁב ּתׁשנ"ב

י אוֵֹמר: ָהַרבִּ

ר: ַהַהּכָָרה וְַההוָֹדָאה  וְעוֹד וְהוּא ָהעִּקָ
הוּא  ים ׁשֶ בַח לַה' עַל ַהנִּּסִ וּנְִתינַת ַהּשֶׁ

ל ַהּכַָרת  ה, נוָֹסף עַל ֱהיוָֹתם עִנְיָן ׁשֶ עוֹׂשֶ
יַח צְִדֵקנוּ  טוֹבָה – זֶה גַּם נוֹגֵעַ לְבִיַאת ָמׁשִ

לֵָמה... ּבַגְֻּאּלָה ָהֲאִמּתִית וְַהּשְׁ

ְועֹוד ְוהּוא ָהִעיָקר: ִדי ַהָּכָרה ְוהֹוָדָאה 

ּוְנִתיַנת ֶׁשַבח ַלה' אֹויף ִדי ִנִּסים וָואס ֶער 

טּוט, ִאיז נֹוָסף אֹויף ַאן ִעְנָין ֶׁשל ַהָּכַרת 

טֹוָבה - ִאיז ָדאס נֹוֵגַע צּו ִּביַאת ָמִׁשיַח 

ֵליָמה. ִצְדֵקנּו ִּבְגאּוָּלה ָהֲאִמיִּתית ְוַהּׁשְ
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ה לָנוּ ּכְֶדֶרךְ לְַהְראֹות לֹו ַהּכַָרת ַהּטֹוב. ֲאבָל ָהַרּבִי  ה’ עֹוׂשָ ָחׁשוּב לְַהּכִיר ּבְנִּסִים ׁשֶ
יֵּׁש ִסּבָה נֹוֶסֶפת לְַסּפֵר עַל ַהנִּּסִים: ּפְִרסוּם ַהנִּּסִים ָקׁשוּר לְבִיַאת  אֹוֵמר לָנוּ ׁשֶ

ַהגְֻּאלָּה ּתֶכֶף וִּמיָּד.

יַח יָבֹוא, נְִרֶאה נִּסִים וְנְִפלָאֹות  ׁשִ ּמָ ּכְׁשֶ זֶה ְקצָת מוּזָר, לֹא? ֲאנְַחנוּ ֲהֵרי יֹוְדעִים ׁשֶ
ו, ּבַגָּלוּת? ַאּתֶם רֹוִאים  לֹּא ָרִאינוּ ֵמעֹולָם. ֲאבָל ֵאיךְ זֶה ָקׁשוּר ֵאלֵינוּ עַכְׁשָ ּכְִפי ׁשֶ

ֻסּכִָריֹּות גְֵּדלֹות עַל עֵצִים?

ו,  ים ּכְבָר עַכְׁשָ ּמְִתַרֲחׁשִ נּוּיִים ֻמְפלִָאים ׁשֶ יׁשוּ לָזֶה ַמּבָט ַמעֲִמיק יֹוֵתר, ּתְִראוּ ׁשִ ֲאבָל ִאם ּתְַקּדִ
יָמנִים  יַח! ָהֵארוּעִים ַהּמְֻפלִָאים ַהלָּלוּ ֵהם ֵמַהּסִ ׁשִ ּמְכִינִים ֶאת ָהעֹולָם לְִקַראת ַהּמָ נּוּיִים ׁשֶ ׁשִ

ַהגְֻּאלָּה ּכְבָר ַמְתִחילָה. ַהגְּדֹולִים ּבְיֹוֵתר לְכָךְ ׁשֶ

נֹּות ֲאִפלּוּ  נָה, ַאף ֶאָחד לֹא ֵהעֵז לְׁשַ ךְ ָקרֹוב לְָמאַתיִם ׁשָ ַרק ּתְִראוּ ֶאת ַהִהְמנֹון ַהּצְָרָפִתי: ּבְֶמׁשֶ
ָהַרּבִי ִהְתִחיל לְנַגֵּן אֹותֹו עִם ַהֲחִסיִדים, וְָהַפךְ ֶאת  ים ְספוִּרים ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתָו ֶאָחד! וְָאז, ֳחָדׁשִ

ל  נְגִּינָה ַהּמְקֹוִרית לְנִגּוּן ׁשֶ ַהּמַ
נָּה  יא ַהּצְָרָפִתי ׁשִ ה, ַהנָּׂשִ ְקֻדּשָׁ

ֶאת ַהִהְמנֹון! זֶה ַמְדִהים!

ר ְמַסּפְִרים עַל ַהנִּּסִים  ּכֲַאׁשֶ
ה לָנוּ וְעֹוזְִרים  ה’ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ים ֲאֵחִרים לְִחיֹות ּבָאֶֹפן  לֲַאנָׁשִ
ַהּזֶה, ְמבִיִאים גְֻּאלָּה לְעֹולָם! זֶה 

יַח! ַהּפֵרוּׁש לְִחיֹות ָמׁשִ

ֵחֶלק ִמִׂשיַחת 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶשׁב ּתׁשנ"ב

ּכֲַחִסיִדים – ָמה עָלֵינוּ 
לַעֲׂשוֹת?

ל ה’. א. לְִסמֹךְ עַל ַהנִּּסִים ׁשֶ
ב. לְַפְרֵסם ֶאת ַהנִּּסִים – ּפְִרסוֵּמי נִּסָא.

ָהיָה ּבֶעָבָר  ג. לְלַּמֵד ֶאת ָהעוֹלָם ֶאת ַהנִּגּוּן ׁשֶ
ַהִהְמנוֹן ַהצְָּרָפִתי.

ל ַהּמֶלֶךְ ִחזְִקיָּהוּ לְיַד  ד. לְַסּפֵר ֶאת ַהּסִּפוּר ׁשֶ
ַהֲחנֻּכִיָּה.

5

ֵּנס ָּגדֹול ָהָיה 
ֹּפה
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