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ב"ה

יָלִדים ְיָקִרים.

ָׁשלֹום ּוְברּוִכים ַהָּבִאים ַלֶּכֶר ַהְרִביִעי ְּבִסְדַרת ַהּקֹוִמיְקס "ְנֻקָּדה ְמֻצֶּיֶרת".

ְּבֵסֶפר ֶזה ִּתְמְצאּו ְּבָכל ָׁשבּוַע ִסּפּור ְמַרֵּתק ְּבָׂשָפה ַקָּלה ּ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, ְמַׁשְעְׁשעֹות ּוַמְפִּתיעֹות. ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ֲחִסיִדים, ִנְלַמד ִמָּכל ֲחָוָיה ְוִסּפּור, הֹוָרָאה 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּכִפי ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ָהַרִּבי.

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

ְּכֵדי ִלְלֹמד ּוְלִהְתַקֵּדם!

ְקִריָאה ְמַהָּנה!

ֶּפַתח ָדָבר

ֶאָחד הֹוָצָאה ָלאֹורה' טבת תשע"ז 



ב"ה

ּקֹות. ר ּדַ ֲעבֹר ֶעׂשֶ ּכַ
ֵעת ַהַהְפָסָקה ְלמּוד-ּתֹוָרה ּבְ ֲחַצר ַהּתַ ֲאַנְחנּו ּבַ ֶאת ָמה ׁשֶ

ם  ר ְלַסּכֵ לֹוְמִדים ּפֹה ֶאְפׁשָ
ֵעהּו"... ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ ים "ּבְ ּלִ ּמִ ַהּמֹוֶרה, ֲאִני לֹא ּבַ

ַמְצִליַח ְלָהִבין

ְך ַהּיֹום ֲאַנְחנּו  ֶמׁשֶ ּבְ
ה  ְך ַהְרּבֵ ָכל-ּכָ עֹוְסִקים ּבְ

ירֹות  ּלֹא ְקׁשּוִרים ְיׁשִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ר  ַלֲעבֹוַדת ה' - ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ּזֹו ֲעבֹוַדת ה'? יד ׁשֶ ְלַהּגִ

ֵדי ַלֲענֹות ַעל  ּכְ
ֵאָלה ַאֲעִדיף ַלֲענֹות  ַהּשְׁ

ל. ָמׁשָ ּבְ

ב ַעל  ָחׁשַ ְמִדיָנה ְרחֹוָקה ַחי ֶמֶלְך, ׁשֶ ּבִ
ֱאָמִנים ָליו ַהּנֶ ַחּיָ

ל ַהּיֹום  ִלים ָאְמָנם עֹוְסִקים ּכָ ַהַחּיָ
ִביִלי  ׁשְ ִאּמּוִנים אֹו ִמְלָחמֹות ַרק ּבִ ּבְ
ֱאֶמת זֹוְכִרים ֶאת  - ֲאָבל ַהִאם ֵהם ּבֶ

ֶזה?...
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ב"ה

ֲעָמֵלק ֶׁשִּמְסַּתֵּתר
ָּפָרַׁשת ַצו

ה ִהיא ה ֲחָדָשׁ ֻקָדּ ְוָלֵכן; ּפְ
ֶלְך... ֵמֵאת ַהּמֶ

ד ִעם  ָכל ּבֶֹקר, ִמּיָ ּבְ
ל  ַבע ּכָ ָמה, ִיּשָׁ ּכָ ַהַהׁשְ
ֶלְך ל ֱאמּוִנים ַלּמֶ ַחּיָ

ְדעּו ְלַזהֹות  ַהִאם ּתֵ
ל?... ְמׁשָ ֶאת ַהּנִ

ּזֹו ֲאִמיַרת  ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ּבֶֹקר "מֹוֶדה ֲאִני" ּבַ

ַוִּיְקָרא ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ִּדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות. ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתִחיָלה ְּבָכל יֹום ִעם ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשֻהְקַרב,  ְּבָפָרַׁשת 

ָהִראׁשֹון, ַּבֹּבֶקר, ְוִהְסַּתְּיָמה ְּבַהְקָרַבת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים.

ַלְמרֹות ֶׁשָּקְרַּבן ַהָּתִמיד ֻהְקַרב ַרק ַּפֲעַמִים ַּבּיֹום, ַּבֹּבֶקר ּוָבֶעֶרב, הּוא ִנְקָרא ַּבֵּׁשם "ָּתִמיד"; ֵׁשם ֶׁשּמּוָבן ִמֶּמּנּו ְּכִאּלּו ַהָּקְרָּבן 

ֻהְקַרב ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּתִמיד - ָּכל ַהְּזַמן ְלֹלא ַהְפָסָקה.

ִמָּכ ִנָּתן ִלְלֹמד הֹוָרָאה ַּבֲעבֹוַדת ה':

ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ֻמְרָּכִבים ְּבֻרָּבם ֵמִעּסּוִקים ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים. ָהִעּסּוק ִּבְקֻדָּׁשה ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֵהם ַרק ְּבֵחֶלק ֵמַהְּזַמן.

ַא ֲאִמיַרת "מֹוֶדה ֲאִני" ַּבֹּבֶקר, ְמַבֵּטאת ֶאת ַהִהְתַמְּסרּות ַהֻּמְחֶלֶטת ֶׁשָּלנּו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ַוֲעבֹוָדתֹו, ּוַמְבִטיָחה ֶׁשָּכל 

ַהַּמֲעִׂשים ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ִיְהיּו ֻמְקָּדִׁשים ַלּבֹוֵרא - ְּבדֹוֶמה ְלָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשֻהְקַרב ַּבֹּבֶקר ּוָבֶעֶרב ְוִהְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו..

)ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק ג' ַעּמּוד 939(
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ב"ה

ין ִמְנָחה ְוַעְרִבית ֶנֶסת ּבֵ ֵבית ַהּכְ ּבְ

זֹאת ַעל  יַבת ֶעֶרב" ַמְכִריָזה ּבָ "ְיׁשִ
ל  ה ׁשֶ ַעל-ּפֶ ּנּון ּבְ ִמְבָצע ְמֻיָחד ְלׁשִ

ָרכֹות. ֶכת ּבְ ל ַמּסֶ ּכָ

ף. ּתֵ ּתַ ָרס ְמֻיָחד ְלָכל ִמׁשְ ּפְ
ל  ן ֶאת ּכָ ּנֵ ם ְלׁשַ ַסּיֵ ּיְ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ְפָרס  ה ּבִ ַבת-ַאַחת ִיְזּכֶ ֶכת ּבְ ּסֶ ַהּמַ
ְכָלִלים  ִים ְמׁשֻ ְללֹא ַהְגָרָלה: אֹוַפּנַ

ְמֻיָחד ּבִ

ה  ְבָצע ַהּזֶ ַהּמִ
ְמֵהָרה... ם ּבִ ּיֵ ִיְסּתַ

יַבת ֶעֶרב יׁשִ ּבִ

ֵמֵאיָמַתי 
 קֹוִרין ֶאת
ַמע  ְשׁ

ַעְרִבית?... ְבּ

ָבר  ּוָואּו! ָלַמְדּתָ ּכְ
ָרִקים  ה ּפְ לֹוׁשָ ׁשְ

ְבָצע ִהְתִחיל ַרק  ְוַהּמִ
ַהּיֹום...

ן... ֲאִני לֹוֵמד  ּכֵ
ְמאֹוד ַמֵהר...

אֹון  ֵניאֹור ַהּגָ ן, ׁשְ ּכֵ
ל  ם ִלְלֹמד ֶאת ּכָ ְיַסּיֵ
ה  ַעל-ּפֶ ֶכת ּבְ ּסֶ ַהּמַ

ְמִהירּות. ּבִ

ְלָמֳחָרת
ְקּתָ  ה ִהְסּפַ ּמָ נּו, ּכַ

ִלְלֹמד?

י  ְנּתִ ּנַ ם ְוׁשִ י ַהּבֶֹקר ֻמְקּדָ ַקְמּתִ
ַהְפָסָקה  ה, ְוַגם ּבַ ַעל-ּפֶ ּבְ

י ֶאת  ְלּתִ ְלמּוד-ּתֹוָרה ִנּצַ ּתַ ּבַ
ם ַמן ְלִהְתַקּדֵ ַהּזְ

יַבת ֶעֶרב יׁשִ בּוַעִים ּבִ ֲעבֹר ׁשְ ּכַ

ם ַאֲחֵרי  ְבָצע ּגַ ְכנּו ֶאת ַהּמִ ִהְמׁשַ
ם ִלְלֹמד ֶאת  ֶלד ֶאָחד ִסּיֵ ּיֶ ׁשֶ

ָרס  ַהּפְ ּום ׁשֶ ֶכת - ִמּשׁ ּסֶ ל ַהּמַ ּכָ
יַע ְל.... דֹול ַמּגִ ַהּגָ

ם ִלְלֹמד  ּיֵ ּסִ ֵניאֹור, ׁשֶ ׁשְ
תֹוְך  ּה ּבְ ּלָ ֶכת ּכֻ ּסֶ ֶאת ַהּמַ

חֹות ִמּיֹוַמִים!!! ּפָ

בֹוד ל ַהּכָ ּכָ

ָהָיה ָצפּוי...

יַע לֹו.. ַמּגִ

... ה ָלַמְדּתָ ּמָ נּו, ָאז ּכַ

ל  י ֶאת ּכָ ְמּתִ ִסּיַ
ַאר ִלי  ֶכת, ִנׁשְ ּסֶ ַהּמַ

ֵחן ַרק ְלִהּבָ

ּוָואּו!
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ב"ה

ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני
ְלַקֵּים ֶאת ָהָרצֹון

ָּפָרַׁשת ַצו עֹוֶסֶקת ְּבִדיֵני ָקְרָּבנֹות. נֹוְספּו ָּבּה ֲהָלכֹות ֲחָדׁשֹות ַרּבֹות ְּבִדיֵני ָקְרְּבנֹות ַחָּטאת, ָאָׁשם ְותֹוָדה.

ַוִּיְקָרא,  ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת,  ֹּפְרׁשּו  ְּכָבר  ַהַחָּטאת  ִּדיֵני  ַצו,  ְּבָפָרַׁשת  ָלִראׁשֹוָנה  ְוַהּתֹוָדה מֹוִפיִעים  ָהָאָׁשם  ִּדיֵני  ְּבעֹוד  אּוָלם 

ּוְבָפָרָׁשה זֹו ַהִחּדּוׁש הּוא ְּבִעָּקר ְּבִמּקּום ְׁשִחיַטת ָהעֹוָלה.

ֵהם  ְוַהּתֹוָדה  ָהָאָׁשם  ִּדיֵני  ְוִאּלּו  ִנְלַמד.  ֶׁשְּכָבר  ַּבִּדין  נֹוָסף  ֵּפרּוט  ְּב"ֵאיכּות",  ִהיא  ַהּתֹוֶסֶפת  ֶׁשַּבַחָּטאת  ְולֹוַמר  ְלַחֵּלק  ִנָּתן 

ּתֹוֶסֶפת "ַּכּמּות" - ִּדין ָקְרָּבן ֶׁשִּנְלַמד ָלִראׁשֹוָנה. 

ְמִביִנים ֶׁשֵּיׁש ָלֵתת ֲחִׁשיבּות ָׁשָוה ַלַּכּמּות  ַּבִּנּסּוַח "ֹזאת ּתֹוַרת" ִלְׁשֹלֶׁשת ַהּסּוִגים ַהָּללּו, ָאנּו  ִמָּכ ֶׁשַהּתֹוָרה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת 

ְוָלֵאיכּות. ִמּׁשּום ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ַההֹוָסָפה ִהיא ַּכּמּוִתית ִּבְלַבד, ַּבּסֹוף ִהיא ַּתְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ָהֵאיכּות.

ָּכ ָאנּו לֹוְמִדים ַּגם ְּבֵקרּוב ְיהּוִדים ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות. ַּגם ִאם ְלִעִּתים ִנְרֶאה ֶׁשֵחֶלק ֵמַהְּיהּוִדים ֵהם ְנחּוִתים, ְואּוַלי ָעִדיף ֶׁשֹּלא 

ְלָקְרָבם, ָחׁשּוב ִלְזֹּכר ֶׁשַהּתֹוֶסֶפת ְּבַכּמּות ּתֹוִסיף ַּגם ְּבֵאיכּות - ְּכלֹוַמר ִרּבּוי ַהְּקֻדָּׁשה ְּבֵקרּוב ְיהּוִדים ַרִּבים ָיִביא ַלְּגֻאָּלה 

ַהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. 

)ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק י"ז ַעּמּוד 42(

ִים י אֹוַפּנַ ְלּתִ  ִקּבַ
יַבת  ל ְיׁשִ ְבָצע ׁשֶ ּמִ ּבַ

י י ָלַמְדּתִ  ֶעֶרב, ּכִ
ֶכת. ּסֶ ל ַהּמַ ֶאת ּכָ

ן... ֲאָבל ֲאִני  ּכֵ
ּפּור  ַהּשִׁ יׁש ׁשֶ ַמְרּגִ
י הּוא  ּלִ ּמּוד ׁשֶ ּלִ ּבַ
ַכּמּות, ְולֹא  ַרק ּבְ
ַהֲעָמָקה ְוִעּיּון ּבְ

ה,  יְך ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ְמׁשִ ּתַ
ּמּות  ֵניאֹור, ּוִבְזכּות ַהּכַ ׁשְ
ּמּוד  ל ַהּלִ ם ָהֵאיכּות ׁשֶ ּגַ

ר ּפֵ ּתַ ׁשְ ָך ּתִ ּלְ ׁשֶ

ֵלָמה? ֶכת ׁשְ ּסֶ ּוַואּו, ּמַ
בֹוד! ל ַהּכָ ּכָ

10



ב"ה

ל ַיְלֵדי ל ּכָ ּנּוס ׁשֶ  ּכִ
ְלמּוד-ּתֹוָרה  ַהּתַ

יַע ַהֲעָרָכה ְלָכל  ְוָלֵכן ֲאִני רֹוֶצה ְלַהּבִ
ֵעת  לּו ּכָ ּבְ ּקִ ִנים ׁשֶ ְצַטּיְ ְלִמיִדים ַהּמִ ַהּתַ

עּודֹות ּתְ

ל  ּה ִנְמָצִאים ּכָ נּות זֹו, ּבָ ּמְ ִהְזּדַ ּבְ
יר  ְלִמיִדים ַיַחד, ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְזּכִ ַהּתַ

ָלִלים ר ּכְ ִמְסּפַ

ָאסּור  ָלל נֹוָסף ְוָחׁשּוב הּוא ׁשֶ ... ּכְ
ִחית ֶאת ְרכּוׁש  ׁשּום-אֶֹפן ְלַהׁשְ ּבְ

ְלמּוד-ּתֹוָרה ... ַהּתַ

ֲאִני לֹא ֵמִבין, ָלָמה 
ְכָלל  הּו ִיְרֶצה ּבִ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

יק ִלְרכּוׁש? ְלַהּזִ

ֶזה  ְזַמן ּכָ ְוָקא ּבִ ן, ּדַ ּכֵ
ְבָצע  ים ַלּמִ ם ְמַחּכִ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ַסח... ת ּפֶ ל ֻחְפׁשַ ׁשֶ

יק ִלְרכּוׁש?... ִמי ִיְרֶצה ְלַהּזִ
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ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע
עֶֹנׁש ּוַמְּטָרתֹו

ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני ַמְתִחיָלה ִעם ֵּתאּור ַהּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן. ָהָיה ֶזה יֹום ַנֲעֶלה ִּבְמֻיָחד, ַעד-ְּכֵדי-ָּכ ֶׁשּבֹו ָיְרָדה ֵאׁש 

ִמַהָּׁשַמִים ְוָׂשְרָפה ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ְוַחּיֹות ְטֵמאֹות - ּכֹוֵלל  ְוַהִּנְׂשָּגִבים, מֹוָרה ַהּתֹוָרה ַעל ִאּסּור ֲאִכיַלת ְּבֵהמֹות  ַהַּנֲעִלים  ַלְּדָבִרים   ַּדְוָקא ְּבָפָרָׁשה זֹו, ְּבֶהְמֵׁש

ָהִאּסּור ַעל ֲאִכיַלת ְרָמִׂשים ֶׁשֵהם ְּדָבִרים ּדֹוִחים, ְוֵאיָנם ְמעֹוְרִרים ֵּתָאבֹון ַּגם ְּבִלי ִאּסּור ַהּתֹוָרה.

ִמָּכ ָאנּו ְלֵמִדים הֹוָרָאה ַּבֲעבֹוַדת ה': ַקָּבַלת-ֹעל ִנְדֶרֶׁשת ַּגם ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ִּבדְרגֹות רּוָחִנּיֹות ְּגבֹוהֹות. ֲאִפּלּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 

ַהַּנֲעֶלה, ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ִצּוּוִיים ַעל ִאּסּוִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו ַנֲעִׂשים ְּבַמָּצב ֶזה. ִמּׁשּום ֶׁשֶאת הֹוָראֹות ַהּבֹוֵרא ֵיׁש ְלַקֵּים, ֹלא ִּבְגַלל 

ַהֲהָבָנה ַהִּׂשְכִלית, ֶאָּלא ִּכי ָּכ ִצָּוה ה'.

)ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק א' ַעּמּוד 227(

ה ָצִריְך ִלְזּכֹר  יֹוֵאל, ַאּתָ
ֹמַע  ל ִלׁשְ ִאם ׁשּוִקי ְמֻסּגָ ׁשֶ
ם ֲאִני ָיכֹול... אֹוְתָך ָאז ּגַ

ְסִליָחה, ַהּמֹוֶרה. 
ָלל ֲאַנְחנּו לֹא  ֶדֶרְך-ּכְ ּבְ
ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ ִטים ּכְ ְמַפְטּפְ

ר ְמַדּבֵ

ּלֹא  ּוֶבַטח ׁשֶ
ִחיִתים ְרכּוׁש  ַמׁשְ

ְך... ְסָתם ּכָ

ָכל-ִמְקֶרה,  ּבְ
ֶכם  ּלָ ֵאָלה ׁשֶ ַהּשְׁ
ְיכֹוָלה ִלְהיֹות 
ת  ָרׁשַ ם ַעל ּפָ ּגַ

ׁשּוָבה  בּוַע, ְוַהּתְ ַהּשָׁ
ֶקת.... ְמַרּתֶ
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עּור ת ַהּשִׁ ִחּלַ ִלְפֵני ּתְ

ַהּמֹוֶרה ָאַמר 
עּור ַהּיֹום  ּשִׁ ּבַ ׁשֶ
ם ִמְבָחן ִיְתַקּיֵ

ְלָמד.  ַעל ַהחֶֹמר ַהּנִ

ם  י, ַהּיֹום ִיְתַקּיֵ ָאַמְרּתִ ִפי ׁשֶ ּכְ
ַמְדנּו  ּלָ ִמְבָחן ַעל ָמה ׁשֶ

בּוַעִים ָהַאֲחרֹוִנים. ּשְׁ ּבַ
ׁש ְלָכאן  הּו ּגַ  ֵאִלּיָ
ק  ה ְוַחּלֵ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ְבָחִנים ֶאת ַהּמִ

ׁש ָצִריְך  ֲאִני ַמּמָ
ֲעזֹר ִלי  ּתַ ׁשֶ
ְבָחן... ּמִ ּבַ

ְסְסְסְסְסט! ּפְ

ָבה 
ּתׁשּו

ַה

ׁשּוָבה  ַהּתְ
ֵאָלה 3 ִלׁשְ

ֶאְהְמְמ

ֲאִני לֹא יֹוֵדַע 
ֶאת ַהחֶֹמר...

???

ים  ׁשִ ּקְ ם ִמְתּבַ ּלָ  ּכֻ
ְלהֹוִציא ֶעְפרֹונֹות

ָלה 
ׁשֵא

ִל 3
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