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ְכלֹו ׂשִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ב ְלִהׁשְ ִליַח ַחּיָ ׁשָ

ָך" (רש"י). ַלח ְלָך (יג,ב)  "ְלַדְעּתְ ׁשְ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ִלים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ, ֲהלֹוא ַהּקָ לַֹח ְמַרּגְ נּו ִלׁשְ ה ַרּבֵ ֵיׁש ְלָהִבין: ָמה ָרָאה מֹׁשֶ

ּלּוַח  ׁשִ ְללֹא  ם  ּגַ ׁשֶ ֵמֵאָליו  ן, מּוָבן  ְוִאם־ּכֵ ְוִייְרׁשּוָה.  ָהָאֶרץ  ֶאת  ׁשּו  ְכּבְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִלְבֵני־ִיׂשְ ִהְבִטיַח 

ִמְלָחָמה זֹו. ִחים ּבְ ָרֵאל ְמַנּצְ ֵני־ִיׂשְ ִלים, ָהיּו ּבְ ַרּגְ ַהּמְ

יַצד נֹוַח יֹוֵתר ִלְכּבֹׁש  ֵדי ְלָבֵרר ּכֵ נּו, ָהְיָתה ַרק ּכְ ה ַרּבֵ ִלים ַעל־ְיֵדי מֹׁשֶ ַרּגְ ּלּוַח ַהּמְ ת ׁשִ ּבַ ּסִ א ׁשֶ ֶאּלָ

ַבע. ֶדֶרְך ַהּטֶ ִלי' ּבְ ס", ְוֵיׁש ַלֲעׂשֹות 'ּכְ ן "ֵאין סֹוְמִכין ַעל ַהּנֵ ּכֵ ֶאת ָהָאֶרץ. ׁשֶ

ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ְוָרָצה  ִסיָרה  ּבְ ַעם  ּפַ ָנַסע  ַמֲאָסר  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִעם  דּוַע  ַהּיָ ּפּור  ְוַכּסִ

יָרה  ה ֵסֵרב, ֶנֶעְצָרה ַהּסִ ר ַהּלָ ֲאׁשֶ ִפיָנה. ּכַ ה ָעָליו ַלֲעצֹר ֶאת ַהּסְ ֻמּנֶ ִקיד ַהּמְ ׁש ֵמַהּפָ ָבָנה, ּוִבּקֵ ַהּלְ

ִקיד  ַעם ַהּפָ ַהּפַ א ׁשֶ תֹו, ֶאּלָ ׁשָ ּקָ י ַעל ּבַ ּה, ְוָאז ָחַזר ָהַרּבִ ַדְרּכָ יָכה ּבְ ֵמַעְצָמּה. ְלַאַחר ְזַמן־ָמה ִהְמׁשִ

ָבָנה. ׁש ֶאת ַהּלְ י ִקּדֵ ים ְוָהַרּבִ ָבר ִהְסּכִ ּכְ

א  ֶאּלָ י,  ִנּסִ אֶֹפן  ּבְ יָרה  ַהּסִ ֲעִציַרת  ַעל־ְיֵדי  ְצָוה  ַהּמִ ם ֶאת  ְלַקּיֵ ָרָצה  י לֹא  ָהַרּבִ ׁשֶ אן  ִמּכָ רֹוִאים 

ַבע. ֶדֶרְך ַהּטֶ יָרה ּבְ ִקיד ַיֲעצֹר ֶאת ַהּסִ ַהּפָ ְוָקא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּדַ

ִליחּות ֱאלִֹקית 'ִלְכּבֹׁש' ֶאת ֶחְלקֹו  ָנה ׁשְ ל ֶאָחד ִהיא: ְלָכל ְיהּוִדי ִנּתְ ֲעבֹוַדת ּכָ ְך ּבַ ַההֹוָרָאה ִמּכָ

ב  ַחּיָ ִליַח  ָ ַהּשׁ ָך":  "ְלַדְעּתְ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  זֹו  ִליחּות  ׁשְ ָרֵאל'.  'ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּנּו  ִמּמֶ ְוַלֲעׂשֹות  עֹוָלם  ּבָ

ִליחּות  ְ יֹוֵתר ְלִקּיּום ַהּשׁ ְתִאימֹות ּבְ ָרִכים ַהּטֹובֹות ְוַהּמַ ׂש ְוִלְמצֹא ֶאת ַהּדְ ְכלֹו, ְלַחּפֵ ׂשִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ר ִעם ַהּזּוַלת ּוַכּיֹוֵצא־ יַצד ְלַדּבֵ ְתִאימֹות ּכֵ ים ַהּמַ ּלִ ָרִטי ְוִלְמצֹא ֶאת ַהּמִ ב ַהּפְ ּצָ – ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּמַ

ֶזה. ּבָ

ה  ֶמת ַעל ַאַחד ַהֲחִסיִדים, ְוַהּלָ ִליחּות ְמֻסּיֶ ַעם ֵהִטיל ׁשְ ּפַ י"צ, ׁשֶ י ָהַרּיַ ר ַעל ָהַרּבִ ֻסּפָ ּמְ ּוְכִפי ׁשֶ

ִחידּות'  ָצא ֶהָחִסיד ֵמַה'ּיְ ּיָ פַֹעל. ְלַאֲחֵרי ׁשֶ ָמּה ּבְ ָרִטים ֵאיְך ְלַקּיְ ָרִטים ּוְפָרֵטי־ּפְ אֹל ּפְ ִהְתִחיל ִלׁשְ

ם"... אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהּיָ ק, ְואֹוֵמר "ׂשָ ן ָיִחיד ְמֻפּנָ מֹו ּבֵ ה ִמְתַנֵהג ּכְ ַהּלָ י, ׁשֶ ָאַמר ָהַרּבִ

(לקוטי שיחות כרך יג עמ' 40, שיחת ש"פ שלח תשמ"ח, התוועדויות תשמ"ח כרך ג עמ' 512)

ים ה' ׁשֹוֵלַח ְלָך ֲאָנׁשִ
ַמֲחָלה  ּבְ ָחָלה  ִלין',  ִמּלּוּבְ 'ַהחֹוֶזה  ַרּבֹו  ֵאֶצל  יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ דֹוׁש'  ַהּקָ הּוִדי  'ַהּיְ ָהה  ָ ּשׁ ׁשֶ ָעִמים  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ

ֵלָמה. ל ֲעבּור ָאִביו ִלְרפּוָאה ׁשְ ּלֵ ׁשֹו ְלִהְתּפַ יְסָחא ֶאל 'ַהחֹוֶזה' ּוִבּקְ ׁשִ י ִמּפְ ל ָהַרּבִ נֹו ׁשֶ ָנה ּבְ ה. ּפָ ָקׁשָ

ִלין: ָאַמר לֹו 'ַהחֹוֶזה' ִמּלּוּבְ

ָרֵאל  ׂשְ ַמִים, ָאָדם ִמּיִ ָ ּשׁ רֹוִאים ּבַ ׁשֶ ים ְוָיֻתרּו". ִלְפָעִמים, ּכְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ תּוב "ׁשְ ַלח (יג,ב) ּכָ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ
דֹוׁש־ ּנּו – ׁשֹוֵלַח ֵאָליו ַהּקָ ְדַרׁש ִמּמֶ ּנִ ל ָמה ׁשֶ ן ּכָ ה ְוִתּקֵ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה ָעָליו ּבָ ֻהּטְ ל ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ם ֶאת ּכָ ּיֵ ּסִ ׁשֶ
ּה ְוֶאת  ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ִצּלֹו; ֵהם נֹוְסִעים ֵאָליו 'ָלתּור' (ִלְמצֹא) ֶאת ַהּדֶ ְסּתֹוְפפּו ּבְ ּיִ ים ׁשֶ רּוְך־הּוא ֲאָנׁשִ ּבָ

ר ַיֲעׂשּו. ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֶרְך  ַהּדֶ ָרֵאל, ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶאת  ֵני־ִיׂשְ ּבְ ן ֶאת  ְלַתּקֵ ה –  ַמִים 'ֲעבֹוָדה' ֲחָדׁשָ ָ ִמּשׁ ְך נֹוֶצֶרת ְלָאָדם ֶזה  ּכָ
ה. עֹוָלם ַהּזֶ ְך הּוא ָיכֹול ְלהֹוִסיף עֹוד ְוִלְחיֹות ּבָ ָרה ְוָהְרצּוָיה, ּוִבְזכּות ּכָ ׁשָ ַהּיְ

ָבה ֵאָליו. אֹו־ָאז  יְסָחא ֶהְחִלים ּוְבִריאּותֹו ׁשָ ׁשִ דֹוׁש' ִמּפְ הּוִדי ַהּקָ ים ְו'ַהּיְ ְוָאֵכן, לֹא ָחְלפּו ָיִמים ֲאֻרּכִ

(ספורי חסידים) ָרֵאל.   ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ה ַרּבָ ָרֵאל ְוָהְלכּו ְלאֹורֹו, ְוַנֲעׂשָ ׂשְ ים ִמּיִ ֵהֵחּלּו נֹוֲהִרים ֵאָליו ַרּבִ

 סיפור 

ִחּבּוָרם  ִהיא  ה  יׁשָ ַהּלִ ָלאָכה:  ַהּמְ ַרת  ַהְגּדָ

ֶאָחד.  ְלגּוׁש  ַוֲהִפיָכָתם  ִנְפָרִדים  ֲחָלִקים  ל  ׁשֶ

ּומּוָצק,  נֹוֵזל  ית ַעל־ְיֵדי ֵערּוב  ַנֲעׂשֵ זֹו  ה  ֻעּלָ ּפְ

ַוֲהִפיָכָתם ִלְבִליָלה ַאַחת.

(ַאֲחֵרי  ַעת  ּצַ ִמְתּבַ ֶחם  ַהּלֶ ֲהָכַנת  ְלֻדְגָמא: 

ֵערּוב  ַעל־ְיֵדי  ַמח)  ַהּקֶ ל  ׁשֶ ְוַהְרָקָדה  ְטִחיָנה 

ָעָבה'  ְל'ִעיָסה  ַוֲהִפיָכָתם  ַמִים  ִעם  ֶקַמח 

ֲהֵרי  ׁשֶ ה".  "ִליׁשָ ִנְקֵראת  זֹו  ה  ֻעּלָ ּפְ (ְסִמיָכה). 

ֶרת  ּוְמֻפּזֶ ְמפֶֹרֶדת  ה  ִחּטָ ֶעֶצם  ּבְ הּוא  ַמח  ַהּקֶ

ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ְלתֹוָכּה  ִים  ַהּמַ ּוְנִתיַנת  ַאְבָקה,  ּכְ

ה ֵמֶהם ּגּוׁש ֶאָחד. ִרים ְועֹוׂשָ ְרּגְ ַהּגַ

ֲחנּו  ּטָ ׁשֶ ְלַאַחר  ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ן:  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָלאָכה  ַהּמְ

ֵדי  ּכְ ַמִים,  ּבְ ים אֹוָתם  ְמָמִנים, ָהיּו ָלׂשִ ֶאת ַהּסַ

ָמן. ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ְלָהִכין ֵמֶהם ִצְבֵעי ּתְ

ִמן  ב  ְלִהְתַחּיֵ ׁש  ַהּלָ ְמֶלאֶכת  עּור  עּוָרּה:ׁשִ ׁשִ

ְללֹא   – ְלַבד  ּבִ ַמח  ּקֶ ּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ הּוא,  ַהּתֹוָרה 

הּוא  'ְגרֹוֶגֶרת' (ׁשֶ ֶקה) – ּכִ ַהּנֹוֵזל (ַמִים אֹו ַמׁשְ

יָצה). ִליׁש ּבֵ ׁשְ ּכִ

(מקורות: שו"ע אדמו"ר הזקן סי' שכא סט"ז, ושכ"ד 
ס"ג, וסי' תק"ו סעיף ג', אגלי טל, מלאכת לש, קצות 
השלחן סי' ק"ל, מלאכת שבת – הלש, מנוחת אהבה ח"ב 
פ"ט, סעיפים – לח־מה, משנת השבת פרק י"ג, ארחות 
שבת ח"א פ"ו)

ׁש (א) ְמֶלאֶכת ַהּלָ



הלכה

168

ּפָָרׁשַת ׁשְַלח / יֹום ַהּׁשַָּבת

שיחת קודש

169

ית' ּלִ יִצית' ִלְהיֹות ְקׁשּוָרה ַל'ּטַ ַעל ַה'ּצִ

ִלְבֵני־ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ַהּתֹוֶעֶלת  ַמִהי  רּוְך־הּוא:  דֹוׁש־ּבָ ַלּקָ ָאַמר  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ר  ְמֻסּפָ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ּכַֹח  ִלׁשְ ֲעלּוִלים  ֵהם  ּבֹו  ְוָחְמִרי,  ִמי  ׁשְ ּגַ ֶזה  ּכָ עֹוָלם  ּבְ ִנְמָצִאים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵמִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה?

י  ְצוֹות. ּכִ ל ַהּמִ רּו ֶאת ּכָ ַעל־ָיָדּה ִיְזּכְ ן ָלֶהם ִמְצַות ִציִצית, ׁשֶ רּוְך־הּוא: ֶאּתֵ דֹוׁש־ּבָ יב לֹו ַהּקָ ֵהׁשִ
ִרים –  ה (5) ְקׁשָ ָ מֹוָנה (8) חּוִטים ַוֲחִמּשׁ ׁש־ֵמאֹות (600), ּוְבֵצרּוף ׁשְ א: ׁשֵ ִגיַמְטִרּיָ "ִציִצית" ּבְ
תּוב: "ּוְרִאיֶתם אֹותֹו  ּכָ מֹו ׁשֶ ְצוֹות, ּכְ ל ַהּמִ יִצית ַעל ִקּיּום ּכָ יָרה ַהּצִ ְך ַמְזּכִ ְרַי"ג (613). ּכָ ֲהֵרי ֶזה ּתַ

ל ִמְצֹות ה'". ם ֶאת ּכָ ּוְזַכְרּתֶ

ם  ְצוֹות, ַמּדּוַע ֵיׁש צֶֹרְך ּגַ ל ַהּמִ ַרת ִמְצַות ִציִצית ִהיא ְזִכיַרת ּכָ ּטְ ּמַ ְוִלְכאֹוָרה לֹא מּוָבן: ֵמַאַחר ׁשֶ
ר ָלַקַחת  ן ָהָיה ֶאְפׁשָ ְצוֹות, ְוִאם־ּכֵ ְרַי"ג ַהּמִ יָרה ַעל ּתַ ְזּכִ ּמַ יִצית, ׁשֶ ר ִהיא ַהּצִ ית? ֲהלֹוא ָהִעּקָ ַטּלִ ּבְ

ית? ם ַטּלִ ם־ָמה ְצִריִכים ּגַ ַרק ִציִצית, ּוְלׁשֵ

ְכָנס ֶאל ּתֹוכֹו  ּנִ זֹון ׁשֶ ׁשֹוֶנה ִמּמָ ית, ּבְ ּלִ חּוץ. ַהּטַ יף ֶאת ָהָאָדם ִמּבַ ּקִ ית ִהיא ְלבּוׁש ַהּמַ ּלִ ּטַ א, ׁשֶ ֶאּלָ
ֲהָבַנת ָהָאָדם. ָגה ּבַ ן ִלְתִפיָסה ְוַהּשָׂ ֵאינֹו ִנּתָ ל ֶאת ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ל ָהָאָדם, ְמַסּמֵ ּוְפִניִמּיּותֹו ׁשֶ

ְצוֹות  ַהּמִ ְרַי"ג  ּתַ לֹוַמר:  ּכְ ה.  ּנָ ִמּמֶ ְונֹוַבַעת  ית'  ּלִ ַל'ּטַ ְקׁשּוָרה  יִצית'  ַה'ּצִ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָהָאָדם  ַעל 
ל ָהָאָדם. ְכלֹו ַוֲהָבָנתֹו ׁשֶ ַמְעָלה ִמּשִׂ ּלְ ית' – ֵמִעְנָין ׁשֶ ּלִ כֹות ּוָבאֹות ִמ'ּטַ יִצית ִנְמׁשָ ּצִ ָהְרמּוזֹות ּבַ

יָלא  ָכְך ׁשּום ִמְצָוה, ּוִמּמֵ ם ּבְ ית, הּוא ֵאינֹו ְמַקּיֵ ִלי ַטּלִ ָאָדם לֹוֵקַח ִציִצית ְלחּוד, ּבְ ׁשֶ ְיֵתָרה ִמּזֹו, ּכְ
יר לֹו ְמאּוָמה. ְזּכִ ם לֹא ּתַ יִצית ּגַ ַהּצִ

לֹוַמר: הּוא  ית', ּכְ ּלִ לּוָיה ַעל ַה'ּטַ ִהיא ּתְ ִפי ׁשֶ יִצית ּכְ ר הּוא לֹוֵקַח ֶאת ַהּצִ ֲאׁשֶ ת זֹאת, ּכַ ְלֻעּמַ
בֹוָהה ְמאֹוד  ּגְ ה  ַדְרּגָ ּבְ ר, ְמקֹוָרם  ּוְמֻחּבָ ֲאֵליֶהן הּוא ָקׁשּור  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ יר  ּוַמּכִ יֹוֵדַע 
ל  ּכָ יר לֹו ַעל ִקּיּום  ְזּכִ ּתַ יִצית'  ִהי – אֹו־ָאז ִמְצַות ַה'ּצִ ְלׁשֶ ּכָ ָגה  ְוַהּשָׂ ִפיָסה  ּה ׁשּום ּתְ ּבָ ֵאין לֹו  ׁשֶ

ה. ָחְמִרּיּות ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַקע ּבְ ִמיָרה ָלָאָדם ְלַבל ִיׁשְ ה ׁשְ ְצוֹות, ּוְתַהּוֶ ְרַי"ג ַהּמִ ּתַ

ּה,  ּבָ ַחי  הּוא  ׁשֶ ַהָחְמִרית  ָהעֹוָלם  ֵמֲאִויַרת  ם  ֵ ְלִהְתַרּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ַהּכֹוַח  ֶאת  ְיהּוִדי  ל  ְמַקּבֵ אן  ִמּכָ
ָקׁשּור  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ יָרה  וַמְזּכִ ִציִצית  ִמְצַות  באה  ומצוותיה.  התורה  היהדות,  לרוח  המנוגדת 
י ְרצֹון ה',  הּוִדי ִמְתַנֵהג ַעל־ּפִ ּיְ לֹות ָהעֹוָלם. ּוְכׁשֶ ְגּבְ ַבע ּוִמּמִ ַמְעָלה ֵמַהּטֶ ּלְ רּוְך־הּוא, ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ּקָ ּבַ
ָרָכה ְוַהְצָלָחה  ַפע ּבְ לֹות ָהעֹוָלם, ְונֹוֵתן לֹו ׁשֶ ְגּבְ ְצַרִים', ִמּמִ רּוְך־הּוא ִמ'ּמִ דֹוׁש־ּבָ מֹוִציא אֹותֹו ַהּקָ

(משיחת ש"פ שלח תשי"ג) י ּוְמזֹוֵני.  ָבֵני, ַחּיֵ ּבְ

רּו ְזּכְ ְלַמַען ּתִ
ָלֶהם  ר  ִסּפֵ ְמׂשֹוֲחִחים,  ּוְבעֹוָדם  ה,  ְמִסּבָ ּבִ ַיַחד  ַמח־ֶצֶדק'  ַה'ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ ּכְ ֵני  ּבְ בּו  ָיׁשְ

דֹוׁש: ֶלא ַעל ֲאִביֶהם ַהּקָ ַבר־ּפֶ מּוֵאל) ּדְ י ׁשְ ֲהַר"ש (ַרּבִ ַאְדמֹו"ר ַהּמַ

מּוְך  ַהּסָ ֶחֶדר  ּבַ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ א,  ַאּבָ ָמָרא.  ּגְ ּבַ ה  ָקׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ֶאָחד  דֹול  ּגָ ַרב  ִעם  ַיַחד  י  ְוָעַסְקּתִ י  ְבּתִ ָיׁשַ ַעם  ּפַ
ֶאת  ָלנּו  יר  ְוִהְסּבִ ֵאֵלינּו  ׁש  ִנּגַ ֶלת,  ַהּדֶ ֶאת  ְלֶפַתע  ּוָפַתח  יֵנינּו  ּבֵ נּות  ּיְ ַהִהְתּדַ ֶאת  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַמע  ׁשָ ְלַחְדֵרנּו, 
ם ֶאת  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ָמָרא. ּכְ ַעְצמֹו ֶאת ַהּגְ א ּבְ ָבר ָלַמד ַאּבָ ִאּלּו ֶזה לֹא־ִמּכְ טּוב ַטַעם ָוַדַעת. ִנְדֶמה ָהָיה ּכְ ָהִעְנָין ּבְ

ה ֶזה. ִעְנָין ֻמְקׁשֶ ב ּבְ ּלֹא ָחׁשַ ָנה ׁשֶ ים ְוָחֵמׁש ׁשָ לֹׁשִ ה ׁשְ ּזֶ ָבָריו ָאַמר ָלנּו, ׁשֶ ּדְ

י ְיהּוָדה־ֵליּב, ְוָאַמר: ַנֲעָנה ָאִחיו, ַרּבִ

ֶלא  ָנה? לֹא ְולֹא! ַהּפֶ ים ְוָחֵמׁש ׁשָ לֹׁשִ ב ִלְפֵני ׁשְ ָחׁשַ א ָזַכר ָמה ׁשֶ ַאּבָ ֶלא הּוא, ׁשֶ ַהּפֶ ם ׁשֶ ַהִאם ְסבּוִרים ַאּתֶ
ל  בֹוָתיו ׁשֶ ל ַמְחׁשְ ּכָ ְך ְלֵמִדים ָאנּו, ׁשֶ ִעְנָין ֶזה. ִמּכָ ב ּבְ ָנה לֹא ָחׁשַ ים ְוָחֵמׁש ׁשָ לֹׁשִ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ י ּבְ ַכר ּכִ ּזָ הּוא, ׁשֶ
ל  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ב ּבְ ב ּוָמה לֹא ָחׁשַ ּיֹוֵדַע הּוא ָמה ָחׁשַ ִזְכרֹונֹו, ַעד ׁשֶ מּורֹות ּבְ ָנה ׁשְ ים ְוָחֵמׁש ׁשָ לֹׁשִ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ א ּבְ ַאּבָ

ה... ַמן ַהּזֶ ַהּזְ

 סיפור 

ְרַקע,  ּקַ ּבַ ֵדל  ַהּגָ ָבר  ּדָ ׁש  ַהּלָ ָלאָכה:  ַהּמְ ַאב 

ַעל־ְיֵדי הֹוָסַפת נֹוְזִלים, ְוֵעְרָבם ְל'ִעיָסה ָעָבה' 

ּום  ב ִמּשׁ ֲעׂשּו ּגּוׁש ֶאָחד – ַחּיָ ּנַ (ְסִמיָכה) ַעד ׁשֶ

ַאב ְמֶלאֶכת ָלׁש.

ֵני  ְ ִמּשׁ ֶבת  ֻמְרּכֶ ה  יׁשָ ַהּלִ ת  ֻעּלַ ּפְ ה,  ְלַמֲעׂשֶ

ָהֵערּוב  ַמח. ב)  ַלּקֶ ִים  ַהּמַ ְנִתיַנת  ים: א)  ַלּבִ ׁשְ

ַמח. ִים ְוַהּקֶ ל ַהּמַ ּבּול ׁשֶ ְוַהּגִ

ה',  'ִליׁשָ ּום  ִמּשׁ ְוֶלֱאסֹר  ְלַהְחִמיר  ְוָנֲהגּו 

ִגּבּול.  ְללֹא  ַאף  ַמח  ַלּקֶ ִים  ַהּמַ ְנִתיַנת  ֶאת  ם  ּגַ

ה  ִליׁשָ ְוַעל  ָעָבה'  ִליָלה  'ּבְ ַעל  ָחל  ָהִאּסּור 

ן. בַֹאר ְלַהּלָ ּיְ ִפי ׁשֶ ימֹות ַהחֹול, ּכְ ָהְרִגיָלה ּבִ

ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵערּוב  ַהּתֹוָלָדה: 

ׁש.  ַהּלָ ּתֹוָלַדת  ִהיא  נֹוֵזל,  ִעם  ַלֲאִכיָלה 

ְלֻדְגָמא:

ֶבס  ּגֶ ִטיט,  ָעָפר,  ל  ַגּבֵ ַהּמְ ָעָפר:  ִגּבּול  א) 

ּום  ִמּשׁ ב  ַחּיָ  – ה  ִעּסָ ֵמֶהם  ה  ְוָעׂשָ ְוַכּדֹוֶמה, 

ּתֹוָלַדת ָלׁש.

ן: ַהּנֹוֵתן ַמִים  ּתָ ם ּוִפׁשְ ְמׂשֻ ָרַית ַזְרֵעי ׂשֻ ב) ַהׁשְ

ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ן,  ּתָ ׁשְ ּפִ ְוַזְרֵעי  ִמים  ְמׂשֻ ׂשֻ ְלתֹוְך 

לֹוַמר:  (ּכְ ּבּול  ּגִ ְללֹא  ם  ּגַ ְלִעיָסה,  ֶזה  ִעם  ֶזה 

ּום ּתֹוָלַדת ָלׁש. ב ִמּשׁ ֵבם) – ַחּיָ ַעְרּבְ ּיְ ִלי ׁשֶ ִמּבְ

(מקורות: שו"ע אדמו"ר הזקן סי' שכא סט"ז, ושכ"ד 
ס"ג, וסי' תק"ו סעיף ג', אגלי טל, מלאכת לש, קצות 
השלחן סי' ק"ל, מלאכת שבת – הלש, מנוחת אהבה ח"ב 
פ"ט, סעיפים – לח־מה, משנת השבת פרק י"ג, ארחות 
שבת ח"א פ"ו)

ׁש (ב) ְמֶלאֶכת ַהּלָ
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ָניו ּפֹל ַעל ּפָ ַוּיִ
רֹוְממּות  הּוא נֹוֵהג ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא', ְוהֹוִכיחֹו ַעל ּכָ ַעל ַה'ּתַ ֵקן, ּבַ ַעם ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ א ּפַ ִדים' ּבָ ְתַנּגְ ֶאָחד ִמן ַה'ּמִ

בֹוד. ּנּוֵני ּכָ ָאר ּגִ ַתח ַחְדרֹו ּוׁשְ ֵרת עֹוֵמד ְלַיד ּפֶ אּות: ְמׁשָ ְוִהְתַנּשְׂ

ַקע  ִים' ְוׁשָ ֵעת 'ְנִפיַלת ַאּפַ הּוג ּבְ ִפי ַהּנָ ין ְזרֹועֹוָתיו, ּכְ יחֹו ּבֵ דֹוׁש, ִהּנִ ֵקן ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ּכֹוֵפף ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
יב: יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו, ֵהׁשִ ר ִהְגּבִ ֲאׁשֶ בֹוָתיו. ּכַ ַמְחׁשְ ְך ְזַמן ּבְ ֶמׁשֶ

ים'.  ְקָרִאים 'ָראׁשִ ָרֵאל, ַהּנִ ָרֵאל" – ַאּלּוֵפי ּוְגדֹוֵלי ִיׂשְ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ר ֶנֱאַמר (א,טז): "ָראׁשֵ ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ ּבְ
ְתִאים  ֶגד ַהּמַ יֶהם ׁשֹוִנים; ַלּגּוף ּבֶ ָכל־זֹאת ְלבּוׁשֵ ִרים ַיַחד, ּבְ ֵהם ְמֻחּבָ י ׁשֶ ה, ָהרֹאׁש ְוַהּגּוף ַאף־ַעל־ּפִ ְוִהּנֵ

ֶאָחד? ְתִאים ָלרֹאׁש ְוַלּגּוף ּכְ ּיַ ֶגד ֶאָחד ׁשֶ רּו ּבֶ ֻיָחד לֹו. ּוַמּדּוַע לֹא ִיְתּפְ ֶגד ַהּמְ לֹו ּוָלרֹאׁש ּבֶ

ִלים ּוְמרֹוָמִמים  י ַהּדֹור' ְצִריִכים ִלְהיֹות ֻמְבּדָ ם 'ָראׁשֵ ְך ּגַ ל ִמן ַהּגּוף. ּכָ ָהרֹאׁש ָצִריְך ִלְהיֹות ֻמְבּדָ א, ׁשֶ ֶאּלָ
ִמן ָהָעם.

ֵקן – ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – לֹא  ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ נֹו ׁשֶ ֹוֵאל ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו. ַאְך ּבְ ל ָהִאיׁש ַהּשׁ ְעּתֹו ׁשֶ ָנָחה ּדַ
רֹועֹות?  ַהּזְ יַח ֶאת ָהרֹאׁש ַעל  ְלַהּנִ ׁשּוָבה זֹו ָצִריְך  ּתְ יב  ֵדי ְלָהׁשִ ְוָאַמר ְלָאִביו: "ּכְ ְתׁשּוָבה זֹו,  ּבִ ק  ּפֵ ִהְסּתַ

ד". עֹוָלה ִמּיָ ׁשּוָבה ׁשֶ ֲהֵרי זֹו ַהּתְ

ּוַמּדּוַע  ּוְבתֹוָכם ה'  ים  ם ְקדֹׁשִ ּלָ ּכֻ י ָכל ָהֵעָדה  ר קַֹרח ָאַמר "ּכִ ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן:  ַהּזָ יב לֹו ָאִביו, ַאְדמֹו"ר  ֵהׁשִ
ה: "ּבֶֹקר ְויַֹדע ה'". יב מֹׁשֶ ְך ֵהׁשִ ָניו". ַרק ַאַחר־ּכָ ּפֹל ַעל ּפָ ה ַוּיִ ַמע מֹׁשֶ ׁשְ תּוב "ַוּיִ אּו ַעל ְקַהל ה'", ּכָ ְתַנּשְׂ ּתִ

ד? יב זֹאת ִמּיָ ה, הּוא ֲהֵרי ָהָיה ָיכֹל ְלָהׁשִ ִחּלָ ָניו ּתְ ה ַעל ּפָ ה ָנַפל מֹׁשֶ ָלּמָ

ָבר, ֲהֵרי ִאם  ְך ַהּדָ ּכָ ִליַח. ְוִאם  ָ ַמִים ְוקַֹרח הּוא ַרק ַהּשׁ ָ ָאה ִמּשׁ ּבָ ֵאָלה זֹו  א ׁשְ ּמָ ׁש, ׁשֶ נּו ָחׁשַ ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ֵדי  ה, ּכְ ִחּלָ ָניו ּתְ ֵאָלה ׁשּוב ָוׁשּוב. ְלִפיָכְך ָנַפל ַעל ּפָ ְ ִליִחים' נֹוָסִפים ְוַיֲעלּו ֶאת ַהּשׁ ד, ָיבֹואּו 'ׁשְ ַיֲעֶנה לֹו ִמּיָ
אּות, ּוְכמֹו  ֵאין ּבֹו ׁשּום ִהְתַנּשְׂ ִהְתּבֹוֵנן ְוָרָאה ׁשֶ אּות. ַאְך ְלַאַחר ׁשֶ ֱאֶמת ֵיׁש ּבֹו ֵאיזֹו ִהְתַנּשְׂ ְלִהְתּבֹוֵנן ִאם ּבֶ
ַעל ַמֲחלֶֹקת,  י־ִאם ּבַ ַמִים, ּכִ ָ ִליַח ִמּשׁ ּקַֹרח ֵאינֹו ׁשָ ה ָעָנו ְמאֹד" – ֵהִבין ׁשֶ ה' ֵהִעיד ָעָליו "ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ ׁשֶ

(סיפורי חסידים) יב.  ֵהׁשִ יב לֹו ָמה ׁשֶ ְוֵהׁשִ

 סיפור 

ְלׁשֹון  ּכִ ָקַבע ה' –  ָרֵאל, אֹוָתן  ַעם־ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ֹוִנים  ַהּשׁ ַהּסּוִגים  ין  ּבֵ ִחיצֹות  ַהּמְ ּטּול  ּבִ ׁשֶ ְדָך,  ְלַלּמֶ

(ּכֲֹהִנים,  עֹוָלמֹו",  ּבְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ק  ִחּלֵ בּולֹות  "ּגְ ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ֲחָכֵמינּו 

יֵניֶהם, ְולֹא ְלִמּזּוָגם  יֶכם" ְו"ׁשֹוֵאב ֵמיֶמיָך") – ּגֹוֵרם ְלִפּלּוג ּוֵפרּוד ּבֵ ְרֵאִלים, "ָראׁשֵ ים ְוִיׂשְ ְלִוּיִ

ְוִהְתַאֲחדּוָתם.

ר  ֲאׁשֶ ִרי ַרק ּכַ ִים ַעל־ְיֵדי ָהֵאׁש) ֶאְפׁשָ ל ֵאׁש ּוַמִים (ִחּמּום ַהּמַ ַהִחּבּור ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים, ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ

(ליקוטי־שיחות כרך יח, עמ' 204)
יֵניֶהם.     ְפִסיָקה ּבֵ ָנּה ְקֵדָרה ַהּמַ ֶיׁשְ

שיחת קודש ַרם ְלִפּלּוג ּגָ ָהָרצֹון ְל'ַאְחדּות' ׁשֶ

ְולֹא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו (יז,ה)
ֹקַרח ּוַכֲעָדתֹו" (סנהדרין קי). ֱאַמר ְולֹא ִיְהֶיה ּכְ ּנֶ ָלאו, ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת עֹוֵבר ּבְ ְחִזיק ּבְ ל ַהּמַ "ּכָ

אּו ַעל  ְתַנּשְׂ ָאְמרֹו "ּוַמּדּוַע ּתִ ַמֲעָלה ּוַמְדֵרָגה, ּכְ ִוים ּבְ ל ָהָעם ִיְהיּו ׁשָ ּכָ ַרׁש 'ַאְחדּות' – ׁשֶ קַֹרח ּדָ

ה ֵסֶמל ְלַמֲחלֶֹקת ּוְלֵפרּוד. ָהֵכיַצד? ְקַהל ה'". ַאְך ַלְמרֹות זֹאת הּוא ַנֲעׂשָ

ָנן: ַרּבָ ָלׁש ּדְ

'ְבִליָלה ָעָבה'  ה ִמן ַהּתֹוָרה הּוא ּבִ ִאּסּור ִליׁשָ

ה', ָהִאּסּור הּוא ַרק  ִליָלה ַרּכָ (ְסִמיָכה). ֲאָבל 'ּבְ

ּנּוי  ׁשִ ּבְ ה  ָעׂשֶ ּתֵ ה  יׁשָ ַהּלִ ִאם  אּוָלם,  ָנן.  ַרּבָ ִמּדְ

ֶרת.  ֻמּתֶ ְהֶיה  ּתִ ִהיא  ַהחֹול,  ימֹות  ּבִ ֵמָהָרִגיל 

ִאם  ֶקה,  ַמׁשְ ִעם  ה  ֶקַמח־ַמּצָ ׁש  ַהּלָ ְלֻדְגָמא: 

ִליָלה  ִליָלה ָעָבה' ָאסּור, ַאְך 'ּבְ ּנּו 'ּבְ ה ִמּמֶ עֹוׂשֶ

ימֹות ַהחֹול  ּנּוי ֵמָהָרִגיל ּבִ ׁשִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ה', ַהּנַ ַרּכָ

ֶרת. – ֻמּתֶ

יַח  ּנּוי' ַמהּו?: 1) ִאם ָהְרִגילּות ִהיא ְלַהּנִ 'ׁשִ

יַח  ַיּנִ ֶקה,  ׁשְ ַהּמַ ֶאת  ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ַמח  ַהּקֶ ֶאת 

ַמח.  ַהּקֶ ֶאת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה  ִחּלָ ּתְ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ֶאת 

אֹו  ַכף,  ּבְ לֹא  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַע  ּצֵ ִיְתּבַ ָהִעְרּבּוב  ׁשֶ  (2

ַנַחת. ה ּבְ ַכף ַאְך ָהִעְרּבּוב ֵיָעׂשֶ ֲאִפּלּו ּבְ

ר: ה הּוא ָהִעּקָ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ַאְבקֹות  ִמיֵני   – ַמִים  ּבְ ֵמס  ַהּנָ ָבר  ּדָ א) 

ָקָקאֹו,  ָנֵמס,  ָקֶפה  מֹו:  ּכְ ַמִים,  ּבְ ֵמסֹות  ַהּנְ

ה; ֵמַאַחר ְוַהּכֹל ֶנֱהָפְך ְלנֹוֵזל  ִתּיָ ר, ַאְבַקת ׁשְ ֻסּכָ

ה', ְוֵאין  ִליָלה ַרּכָ אן ֲאִפּלּו 'ּבְ ֶקה, ֵאין ּכָ ּוְלַמׁשְ

ר. ה, ּוֻמּתָ ּום ִליׁשָ ֶזה ִמּשׁ ּבָ

ְיָסה  ּדַ ַאְבַקת   – ְלִתינֹוק  ְיָסה  ּדַ ֲהָכַנת  ב) 

ד  ִמּיָ ִמְתמֹוֶסֶסת  ָהַאְבָקה  ִאם  ְלִתינֹוקֹות, 

ֲהָכָנָתּה  ֶדֶרְך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָהִכיָנּה  ר  ֻמּתָ ִים,  ּמַ ּבַ

ימֹות ַהחֹול. ַאְך ִאם ָהַאְבָקה לֹא ִמְתמֹוֶסֶסת  ּבִ

ְסִמיָכה',  ִליָלה  'ּבְ ֵעין  ּכְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְונֹוֶצֶרת  ד,  ִמּיָ

א: אֶֹפן ַהּבָ ָרצּוי ְלָהִכיָנּה ּבָ

ָרִגיל  ָהְרִגיָלה: ִאם  ֶרְך  ֵמַהּדֶ ֲהָכָנָתּה  ּבַ ה  ּנֶ ְיׁשַ

ִים ַעל  ַמִים, ִיּצֹק ֶאת ַהּמַ ים ֶאת ָהַאְבָקה ּבְ ָלׂשִ

ׁשֹוֶנה ֵמָהָרִגיל.  ה ּבְ ָהַאְבָקה, ְוֵכן ָהִעְרּבּוב ֵיָעׂשֶ

ֵדי  ת ַהֲהָכָנה, ּכְ ְתִחּלַ מֹו־ֵכן, ִיְמזֹג ֶאת ַהּנֹוֵזל ּבִ ּכְ

ִליָלה ְסִמיָכה'. ל 'ּבְ ב ׁשֶ ֵצר ַמּצָ ּלֹא ִיּוָ ׁשֶ

(מקורות: שו"ע אדמו"ר הזקן סי' שכא סט"ז, ושכ"ד 
ס"ג, וסי' תק"ו סעיף ג', אגלי טל, מלאכת לש, קצות 
השלחן סי' ק"ל, מלאכת שבת – הלש, מנוחת אהבה ח"ב 
פ"ט, סעיפים – לח־מה, משנת השבת פרק י"ג, ארחות 
שבת ח"א פ"ו) 

ׁש (ג) ְמֶלאֶכת ַהּלָ
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שיחת קודש ֶעֶצם ָרָצה ֹקַרח? ָמה ּבְ

ל ָהֵעָדה (טז,יז) ְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת ּכָ ַוּיַ

צּוָרָתן ָלאֹות ה',  לּו ּדֹומֹות ּבְ מֹו. ָהאֹוִתּיֹות ַהּלָ ל ׁשְ אֹוִתּיֹות ק' ר' ח' ׁשֶ ל קַֹרח ִנְרָמז ּבְ ֶחְטאֹו ׁשֶ
ם. רֹון ְמֻסּיָ יַע ַעל ִחּסָ ְצּבִ ּמַ ּנּוי ׁשֶ ָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵמֶהן ֵיׁש ׁשִ ה, ֲאָבל ּבְ ָ ֻדּשׁ ִהיא ֵמאֹוִתּיֹות ַהּקְ ׁשֶ

ו  ְוַהּקַ ו ָהֶעְליֹון  ַהּקַ ה.  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה,  רֹוְמִזים ְלַמְחׁשָ ים, ׁשֶ ַקּוִ ה  לֹוׁשָ ְ ֶבת ִמּשׁ ָהאֹות ה' ֻמְרּכֶ
ה. ָמאִלי רֹוֵמז ְלַמֲעׂשֶ ו ַהּשְׂ ָבה ְוִדּבּור, ְוַהּקַ ָמִני רֹוְמִזים ְלַמְחׁשָ ַהּיְ

ָמִני,  ַהּיְ ו  ֵמַהּקַ יֹוֵתר  ה  ְלַמּטָ יֹוֵרד  ָמאִלי  ַהּשְׂ ו  ק' – ַהּקַ ָגם:   ּפְ ֵיׁש  ְוח'  אֹוִתּיֹות ק' ר'  ּבְ אּוָלם 
ה, ֵהֶפְך ָהִאּסּור ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ֲעׂשֶ ַקו ַהּמַ י־ְרצּוָיה ּבְ ְלּתִ ז ַעל הֹוָסָפה ּבִ ּוְמַרּמֵ

ִלְגרַֹע  ּלֹא  ׁשֶ ּוּוי  ַלּצִ ִנּגּוד  ּבְ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְוֵגָרעֹון  רֹון  ִחּסָ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ָמאִלי,  ַהּשְׂ ו  ַהּקַ ר  – ֶהְעּדֵ ר' 
ְצוֹות. ֵמַהּמִ

ָבה  ְחׁשָ ד ַאֲחֵרי ַהּמַ ּיָ ּמִ ָבר ָהרֹוֵמז ְלָכְך ׁשֶ ים ָהֲאֵחִרים, ּדָ ּוִ ֵני ַהּקַ ר ִלׁשְ ָמאִלי ְמֻחּבָ ו ַהּשְׂ ח' – ַהּקַ
יַצד ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת  ְלָחן־ָערּוְך ְוִלְבחֹן ּכֵ ֻ ּשׁ ה ּבַ ִחּלָ ן ּתְ ִלי ְלַעּיֵ ה, ִמּבְ ֲעׂשֶ ַלב ַהּמַ ִזים ִלׁשְ ּבּור ֶנְחּפָ ְוַהּדִ

ה ִנְגְרָמה ַמֲחלֶֹקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו. ל ֵאּלֶ תֹוָצָאה ִמּכָ ה. ּכְ ֲעׂשֶ ַהּמַ
(שיחת ג' תמוז תשמ"ב, ש"פ קרח תשד"מ)  

אּו ְתַנּשְׂ ּוַמּדּוַע ּתִ
ִלין': ַעם ֶאת 'ַהחֹוֶזה ִמּלּוּבְ ַאל ּפַ ּלֹא ָהָיה ֵמֲעַדת ַהֲחִסיִדים, ׁשָ אֹון ֶאָחד ׁשֶ ּגָ

ְוָקא ֵאָליו  בֹודֹו ְונֹוְסִעים ּדַ ֵדי ִלְלמֹד, ּוַמּדּוַע ֶזה ְיֵרִאים ֵהם ִמּכְ בֹודֹו ּכְ ים נֹוֲהִרים ֶאל ּכְ י ַרּבִ רֹוֶאה ֲאִני ּכִ
בֹודֹו? דֹול יֹוֵתר ִמּכְ ְלִמיד־ָחָכם ּגָ ם ֵאַלי, ֲהלֹוא ֲאִני ּתַ ּלֹא ָיבֹואּו ּגַ ה ׁשֶ ים? ָלּמָ ְרַחּקִ ִמּמֶ

ַנַחת: יק ּבְ ּדִ יב לֹו ַהּצַ ֵהׁשִ

ֵפל. ִמי ֲאִני ּוָמה ֲאִני, ַמּדּוַע רֹוִאים  ָ י ַהּשׁ ֶעְרּכִ ִאים ֵאַלי, ֲאִני ֲהֵרי יֹוֵדַע ֶאת  ּבָ ׁשֶ ֵעיַני  ּבְ ם  ּגַ ֶלא הּוא  ּפֶ
ר ֲאִני  בֹודֹו, ֲאׁשֶ ְלכּו ֶאל ּכְ ּיֵ ֱאֶמת ׁשֶ ֵדי ִלְדרֹׁש ֶאת ָהֱאלִֹקים? ִמן ָהָראּוי ָהָיה ּבֶ ים ְלָנכֹון ָלבֹוא ֵאַלי ּכְ ַרּבִ

ירֹו ְלָגאֹון ֻמְבָהק, ִסיַני ְועֹוֵקר ָהִרים. ַמּכִ

יָון  בֹודֹו, ּכֵ ְוָקא ֵאַלי. ַאְך ּכְ ִאים ּדַ ִאים ֵאַלי, ְוָלֵכן ּבָ ֵהם ּבָ א ַעל ׁשֶ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ָכְך ׁשֶ ה ְנעּוָצה ּבְ ּבָ ְואּוַלי ַהּסִ
ִאים ֵאָליו... ה לֹא ָיבֹואּו ֵאָליו – ָלֵכן ֵהם ֵאיָנם ּבָ ֹוֵאל ָלּמָ ּשׁ ׁשֶ

(סיפורי חסידים)

 סיפור 

ֵיׁש   – ׁשֹוִנים  ֵמֳאָכִלים  ָסָלִטים  ֲהָכַנת  ג) 

ְוָאסּור  'ָלׁש'  ּום  ִמּשׁ ֲהָכָנָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָסָלִטים 

ּנּוי,  ׁשִ ּבְ ְלָהִכיָנם  ן  ְוִנּתָ ֵיׁש  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָהִכיָנם 

ן  ְלַהּלָ 'ָלׁש'.  ּום  ִמּשׁ ֶהם  ּבָ ְוֵאין  ִרים  ּתָ ַהּמֻ ְוֵיׁש 

ְגָמאֹות: ַהּדֻ

ּפּוִדיְנג  ה:  ִליׁשָ ּום  ִמּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָהִכיָנם  ֵאין 

אֹו ֶג'ִלי, ְוֵכן ַהְקָצַפת ָקֶפה – ַהּנֹוָצר ֵמִעְרּבּוב 

ּום  ִמּשׁ ֲאסּוִרים  ַמִים,  ְמַעט  ִעם  ְוָקֶפה  ה  ֻסּכָ

ֲחִציִלים  ָסַלט  ְלָהִכין  אֹוְסִרים  ֵיׁש  ה.  ִליׁשָ

הּוא  ׁשֶ ְוסֹוְבִרים  ָמיֹוֶנז,  ִעם  ְמעָֹרב  ִקים  ְמֻרּסָ

ֵמֶעֶרב  ֱהִכינּוהּו  ִאם  ַאְך  ָעָבה'.  ִליָלה  'ּבְ ָעׂשּוי 

ר  ֻמּתָ ְוַכּדֹוֶמה,  ֶמן  ׁשֶ ָעָליו  ָצף  ת  ּבָ ַ ּוַבּשׁ ת,  ּבָ ׁשַ

בֹו. ָלׁשּוב ּוְלַעְרּבְ

ֶמן  ׁשֶ ִעם  יִצים  ּבֵ ָסַלט  ּנּוי:  ׁשִ ּבְ ְלָהִכיָנם  ֵיׁש 

ָמיֹוֶנז  ִעם  ּפּוֵחי־ֲאָדָמה  ּתַ ָסַלט  (ְוֵכן  ּוָבָצל 

תֹוֶסֶפת  ּבְ ָמיֹוֶנז  ִעם  טּוָנה  ָסַלט  אֹו  ְוחֶֹמץ, 

ַעל־ְיֵדי  ר ְלָהִכינֹו, ַאף ׁשֶ יָצה ְמֹפֶרֶרת) – ֻמּתָ ּבֵ

יָצה ֶזה ָלֶזה. ַאְך  ַהּבֵ רּוֵרי  ּפֵ ִרים  ֶמן ִמְתַחּבְ ֶ ַהּשׁ

ֶמן  ֶ ַהּשׁ ה ֶאת  ִחּלָ ּתְ ּנּוי, ִלְמזֹג  ׁשִ ּבְ ֵיׁש ַלֲעׂשֹותֹו 

ּנּוי. ׁשִ בֹו ּבְ ָצל, ּוְלַעְרּבְ יִצים ְוַהּבָ ְוָעָליו ֶאת ַהּבֵ

ּום  ֶזה ִמּשׁ חֹול ְוֵאין ּבָ ַדְרּכֹו ּבַ ר ְלָהִכיָנם ּכְ ֻמּתָ

ֶזר ִעם  רּוב ְוֶגֶזר ִעם ָמיֹוֶנז, ָסַלט ּגֶ ה: ָסַלט ּכְ ִליׁשָ

ֶמן, ָסַלט ָחָסה, ָסַלט  ִמיץ, ָסַלט ְיָרקֹות ִעם ׁשֶ

ּפּוַח־ ּתַ ׁשֶ (ּכְ ְוחֶֹמץ  ָמיֹוֶנז  ִעם  ּפּוֵחי־ֲאָדָמה  ּתַ

דֹולֹות ַיֲחִסית). ּיֹות ּגְ ָהֲאָדָמה ָחתּוְך ְלֻקּבִ

ׁשֹונֹות  יטֹות  ׁשִ  – ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְטִחיָנה  ֲהָכַנת  ד) 

ֵיׁש  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְטִחיָנה  ֲהָכַנת  י  ְלַגּבֵ ּפֹוְסִקים  ּבַ

ֲהָכָנתֹו ַוֲהָבָאתֹו ִל'ְבִליָלה  ּבַ ּום ׁשֶ ָהאֹוְסִרים, ִמּשׁ

ָעָבה',  ִליָלה  'ּבְ ל  ׁשֶ ֲהִליְך  ּתַ עֹוֵבר  הּוא  ה',  ַרּכָ

ּום ִאּסּור  ימֹון ִמּשׁ ִים ְוַהּלִ ִעְרּבּובֹו ִעם ַהּמַ ְוֵיׁש ּבְ

ָבר  ּכְ ִחיָנה  ַהּטְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ יִרים,  ַמּתִ ְוֵיׁש  ה.  ִליׁשָ

ִל'ְבִליָלה  ְוִנְבְלָלה  ּצּור,  ַהּיִ ַתֲהִליְך  ּבְ ה  ִנּלֹוׁשָ

ָלּה. א ְלַדּלְ ָעָבה', ְולֹא נֹוַתר ֶאּלָ

ת.  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ְלָהִכיָנּה  ָעִדיף  ה  ִחּלָ ּוְלַכּתְ

ר ְלהֹוִסיף  ת, ֻמּתָ ּבָ אּוָלם ִאם הּוְכָנה ֵמֶעֶרב ׁשַ

ָלּה. ֵדי ְלַדּלְ ָלּה ַמִים ּכְ
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ׁש (ד) ְמֶלאֶכת ַהּלָ
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