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ְיָלִדים ְיָקִרים.

ָׁשלֹום ּוְברּוִכים ַהָּבִאים ְלִסְדַרת ַהּקֹוִמיְקס ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּלנּו, "ְנֻקָּדה ְמֻצֶּיֶרת".

ַקָּלה  ְּבָׂשָפה  ְמַרֵּתק  ִסּפּור  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ִּתְמְצאּו  ַאֲחָריו,  ֶׁשָּיבֹואּו  ּוַבְּסָפִרים  ֶזה  ְּבֵסֶפר 

ּוְבִלּוּוי ִאּיּוִרים ַמְרִהיִבים, ּוְלִצּדֹו מּוַסר ַהְׂשֵּכל - ְנֻקָּדה ִמִּׂשיחֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי ַעל ָּפָרַׁשת 

ַהָּׁשבּוַע.

יֹוֵאל, ׁשּוִקי, ֵלִוי'ק ְועֹוד ֲהמֹון ֲחֵבִרים ִיְּתנּו ָלֶכם ֲהָצָצה ְלעֹוָלָמם ִויַׁשְּתפּו ֶאְתֶכם ַּבֲחָויֹות 

ְמַעְנְינֹות, ְמַׁשַעְׁשעֹות ּוַמְפִּתיעֹות. ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ֲחִסיִדים, ִנַּקח ִמָּכל ֲחָוָיה ְוִסּפּור הֹוָרָאה 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּכִפי ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ָהַרִּבי. 

ְוָכל  ְוִזְכרּו: ָחִסיד ֲאִמִּתי ְמַנֵּצל ָּכל ְמֹאָרע  ָאנּו ְמַאֲחִלים ָלֶכם ְקִריָאה ְמַהָּנה ּומֹוִעיָלה. 

ֲחָוָיה ְּכֵדי ִלְלֹמד ּוְלִהְתַקֵּדם!

ספריית אש"ל תשרי ה'תשע"ד 

ֶּּפַתח ָדָבר



ב"ה

יֹוֵאל!

ֶאְמַצע  ה ּבְ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ֶזה ַמה ׁשֶ
ּיּור  ְכִניס ֶאת ַהּצִ עּור? ּתַ ַהּשִׁ

יק! ַלּתִ

בֹוד יֹוֵאל!  ל ַהּכָ ּכָ
ְכִנית ֶנֱהֶדֶרת.  זֹו ּתָ

ֳהַרִים  ּצָ ַהּיֹום ּבַ
ָלאָכה? ּמְ ַנְתִחיל ּבַ

ֶהְחֵלט! ּבְ

ֵגׁש  ע ָוֵחִצי ִנּפָ ַאְרּבַ ּבְ
ּבּוִרי. ן ַהּצִ ּגַ ּבַ

ַהְפָסָקה.. ּבַ

ֲחֶנה ָצִריְך ְלֵהָראֹות! ְך ַהּמַ ּכָ

ְלִפי ַהּצּוָרה ֶזה ִנְרֶאה 
ִלי ִמְתָקן סֹוִדי 
ִלְלִכיַדת ִצּפֹוִרים.

ֵהם ּבֹוִנים  ִנְרָאה ִלי ׁשֶ
ְכֶלֶלת! ַנְדֵנָדה ְמׁשֻ

ְוָהֲעבֹוָדה ַמְתִחיָלה!
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ב"ה

ה, זֹו ָהְיָתה  ִהּנֵ
ְכִנית. ְוִהְצַלְחנּו,  ַהּתָ

ם. רּוְך ַהּשֵׁ ּבָ
ָבר לֹא ָצִריְך ו ּכְ ַעְכׁשָ
ה, ְכנּון ַהּזֶ ֶאת ַהּתִ

ִית ַעְצמֹו. ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהּבַ

י! ַפְסּתִ ּתָ

י.. ֲאִני ֵמַהַהְתָחָלה ָיַדְעּתִ

ֶהם  ּלָ ְכִנּיֹות ׁשֶ נּו, ִאם ָהיּו ָלנּו ַהּתָ
ים  ָרׁשִ ַהּקְ ּמֵ ֹקֶדם.. ָהִיינּו יֹוְדִעים ׁשֶ
ִית... ּסֹוף ּבַ ַהּמּוָזִרים ָהֵאּלּו ֵיֵצא ּבַ

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ָּבָרא ֶאת ָהאֹור ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ָאז, ֲעַדִין ֹלא ִנְבָרא ׁשּום ְיצּור ַחי, ְוֹלא ָהָיה ִמי ֶׁשֵּיָהֶנה 
ֵמָהאֹור. ּוְבָכל-ֹזאת, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ָּבָרא ְּכָבר ַּבְּתִחָּלה ֶאת ָהאֹור, ִּכי ָהאֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַמְטַרת ְבִּריַאת ָהעֹוָלם: ָהאֹור 
ָהֱאלֹוִקי, ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ֻמְסָּתר ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי. ַהַּמָּטָרה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ִהיא ֶׁשְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְיַגּלּו ֶאת ָהאֹור, ֶאת ּכֹוחֹו 

ֶׁשל ַהּבֹוֵרא.

ְּכִפי ֶׁשִּנְבָרא ַעל-ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא, הּוא  ֵּכן, ָהאֹור ֹלא ָּגלּוי ִמְּלַכְּתִחָּלה? ַמהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהֵּסֶדר ָבעֹוָלם,  ַמּדּוַע, ִאם 
ְּבצּוָרה ֶׁשֹּלא ִנָּכר ּבֹו ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא?

ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלָאָדם ֶׁשעֹוֵסק ִּבְבִנַּית ַּבִית, ֶׁשִּבְתִחָּלה הּוא ְמַתְכֵנן ֶאת ַהָּתְכִנּיֹות ּוְבֶמֶׁש ָהֲעבֹוָדה ִאי-ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵּכיַצד 
ּוְבֵעת  ַלֵּׁשם.  ְלִדיָרה  אֹותֹו   ַלֲהֹפ ַהְּמָלאָכה  ְּבֶאְמַצע  ָאנּו  ָּבעֹוָלם,  ָּכֵעת,  ַהְּמָלאָכה.  ֶאת  ְמַסֵּים  ֶׁשהּוא  ַעד  ֻמְׁשָלמֹות,  ֵהן 
ַהָּתְכִנית  ַמִהי  ַה"ַמֲחֶנה"  ְּבִנַּית  ְּבֵעת  ֵהִבינּו  ַּבִּסּפּור ֹלא  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ֲעַדִין ֹלא רֹוִאים ֶאת ַהּתֹוָצָאה.  ַהְּמָלאָכה, 

ַהּסֹוִפית - ִּכי ֹלא ָראּו ֶאת ַהָּתְכִנּיֹות...

ְוהֹוְפִכים אֹותֹו  ְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם  ִמְצוֹוֶתיָה  ְוִקּיּום  ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם - זֹו ַהּתֹוָרה. ַעל-ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ַהְּכִלי 
ְלִדיָרה ַלֵּׁשם.

על פי לקוטי שיחות חלק ח"י עמוד 7
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ב"ה
א  א ְוִאּמָ ַאּבָ ׁשֶ ר ּכְ ֶזה ִיְהֶיה ֶנְהּדָ
ׁש  ְיָתה. ֵהם ִיְהיּו ַמּמָ יעּו ַהּבַ ַיּגִ
י  ְרּתִ ּדַ ּסִ ְראּו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ִעים ּכְ ֻמְפּתָ

ח. ְטּבָ ֶאת ַהּמִ

 ַאֲה-רֹון ַא-רֹון!
ּבֹוא ְלפֹה

ה ַלֲעׂשֹות  ֵלִוי'ק, ֲאִני ְמַנּסֶ
ה  ַנּסֶ ָעה. ּתְ א ַהְפּתָ א ְוִאּמָ ְלַאּבָ

ּלּול. ֶקט ּבַ ׁשֶ ֵחק ּבְ ְלׂשַ

לֹום ֶמעְנִדי,  ׁשָ
לֹוְמָך? ַמה ּשְׁ

ה,  ּתָ ּכִ לֹא ָהִייָת ַהּיֹום ּבַ
יׁש טֹוב? ה ַמְרּגִ ַאּתָ

י  ּתִ ׁשְ ּבֶֹקר לֹא ִהְרּגַ ּבַ
ם  רּוְך ַהּשֵׁ ו ּבָ טֹוב, ַעְכׁשָ

ׁש  אִתי ְלַבּקֵ י. ּבָ ְקּתִ ִהְתַחּזַ
רֹות  ְחּבָ ִאיל ֶאת ַהּמַ ְלַהׁשְ
ִלים ֶאת ַמה  ָך ְלַהׁשְ ּלְ ׁשֶ

י. ֶהְחַסְרּתִ ׁשֶ

יק, ֵלִוי'ק,  ַמְסּפִ
ֶזה לֹא ַמְצִחיק
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ב"ה

רֹות ְחּבָ ן ְלָך ֶאת ַהּמַ ְמָחה ֶאּתֵ ׂשִ ַטח, ּבְ ּבֶ

ִית.  ּבַ ה ְלַבד ּבַ ַאּתָ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ֹוָבב  ה ִנְרֶאה ָאִחיָך ַהּשׁ ּזֶ ְוֵאיְך ׁשֶ

ים.. ים ַקּלִ ה ְלָך ַחּיִ לֹא עֹוׂשֶ

םׁ ַצד ִחּיּוִבי.  ָנכֹון, ֲאָבל ֵיׁש ּגַ
ל  ִאם ַלְמרֹות ַהַהְפָרעֹות ׁשֶ
ר ֶאת  ְצִליַח ְלַסּדֵ ֵלִוי'ק ּתַ

ָעה ַלהֹוִרים  ח, ַהַהְפּתָ ְטּבָ ַהּמִ
ה  דֹוָלה ַהְרּבֵ ְהֶיה ּגְ ָך ּתִ ּלְ ׁשֶ

יֹוֵתר!

יַע  ן, ָרִציִתי ְלַהְפּתִ ּכֵ
ר ֶאת  ֶאת הֹוַרי ּוְלַסּדֵ
ח.. ֲאָבל ִעם  ְטּבָ ַהּמִ
ֱאֶמת  ה ּבֶ ֹוָבב ַהּזֶ ַהּשׁ
הּו... ה ַלֲעׂשֹות ַמּשֶׁ ָקׁשֶ

ַהַּמּבּול ְמֻכֶּנה "ֵמי ֹנַח". ְּבַמָּבט ִראׁשֹון, ַהֵּׁשם ַהֶּזה ֹלא ַמְתִאים ַלַּמּבּול. ֲהֵרי ְׁשמֹו ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ְמַבֵּטא ֶאת ָּתְכנֹו, ּוֵמי ַהַּמּבּול 
ְמַסְּמִנים ְּבִדּיּוק ֶאת ַהֶהֶפ ִמ"ֵּמי ֹנַח" - ְמנּוָחה.

ַהְּתׁשּוָבה ְנעּוָצה ְּבַמְׁשָמעּותֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל ַהַּמּבּול - ִטְרדֹות ַהַּפְרָנָסה ְוַהִהְתַעְּסקּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשַּמְפִריִעים ִליהּוִדי 
ְּבַחֵּיי ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו, ְּכמֹו ֶׁשֵּמי ַהַּמּבּול ִהְפִריעּו ַלַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ.

ַהֶּדֶר ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמּבּול ָהְיָתה ַעל-ְיֵדי ַהְּכִניָסה ַלֵּתָבה. ֵמַהַּמּבּול ָהרּוָחִני ִנָּצִלים ַעל-ְיֵדי ְּכִניָסה ַל"ֵּתָבה" ָהרּוָחִנית - ִמּלֹות 
ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה. ַּכֲאֶׁשר ְׁשקּוִעים ְּבִדְבֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ָהִעּסּוק ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַּדְוָקא ְמרֹוֵמם ֶאת ַהְּיהּוִדי עֹוד יֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי 
זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה: ַלְמרֹות ִעּסּוָקיו ְּבִדְבֵרי ָהעֹוָלם הּוא ַמְצִליַח ְלִהָּׁשֵאר ָּדבּוק ַּבְּקֻדָּׁשה. ָּכ ִמְתַּגֶּלה ֶׁשַמְטַרת ַה"ַּמּבּול" ֹלא 

ַמֲהֵּפָכה ּוְטָרדֹות, ֶאָּלא ַּדְוָקא "ֵמי ֹנַח".

ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ֶזה ְּבִסּפּורֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן, ֶׁשִּמְתַקֶּׁשה ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּבִית ִּבְגַלל ַהַהְפָרעֹות ֶׁשל ָאִחיו ֵאִלָּיהּו, ַא ַּדְוָקא ִּבְגַלל 
ֶזה ַהְּמָלאָכה ֶנְחֶׁשֶבת ַהְרֵּבה יֹוֵתר!

על פי לקוטי שיחות כ' עמוד 285
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ב"ה

ׁשּוַבת ָרָבא  ו מּוָבן ַמִהי ּתְ ַעְכׁשָ
ֵיי חֹוֵלק ָעָליו. ּוַמּדּוַע ַאּבַ

ֵמַח  ִלְפֵני ַהַהְפָסָקה, ֲאִני ׂשָ
ר ֶאת  ַנֵהל ִאּשֵׁ ַהּמְ ר, ׁשֶ ֵ ְלַבׂשּ
ט ֶאת  ֶכם ְלַקּשֵׁ ּלָ ְכִנית ׁשֶ ַהּתָ

רֹון. ְסּדְ ַהּמִ

ִפי  ֶכם ּכְ ּלָ אן ֶאת ָהַרְעיֹון ׁשֶ ֵיׁש ּכָ
ָראִליק –  ַנֵהל, ִיׂשְ י ַלּמְ ּתִ ׁשְ ִהּגַ ׁשֶ
ּצּוַע. ַהּיֹוֵזם, ִיְהֶיה ַאְחַראי ַעל ַהּבִ

ל  יָמה ׁשֶ אן ְרׁשִ ֵיׁש ּכָ
ַע. ִמי  ִריְך ְלַבּצֵ ּצָ ְפִקיִדים ׁשֶ ּתַ
ב ְלַתְפִקיד  רֹוֶצה ְלִהְתַנּדֵ ׁשֶ

ם ֵאֶצל ּדּוִדי. ם ֵיָרׁשֵ ְמֻסּיָ

ְכנּון  ל 'ּתִ ְפִקיִדים ׁשֶ ַהּתַ
פּוִסים  ָבר ּתְ ּוְבִחיַרת ֳחָמִרים' ּכְ

ה – יֹוֵאל,  ּתָ ר ַהּכִ ּמּוָבן ְלַצּיַ ּכַ
ה – ׁשּוִקי. ּתָ ל ַהּכִ אי ׁשֶ ּנַ ְוַלּבַ

ל ֶאת  ֲאִני ְמַקּבֵ ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ זֹו ּפַ
ּוט  ּשׁ ל ַמְחַסן ַהּקִ חֹות ׁשֶ ְפּתְ ַהּמַ

ְלמּוד ּתֹוָרה.. ּתַ ּבַ

ם ַעם לֹא ָהִייִתי ׁשָ ֲאִני ַאף ּפַ

ם ֲאִני לֹא ּגַ
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