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ֻנֲנה תשפשת ָּ
"ַרְבָּת ֶאת ִריָבם"

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ְוַעּמְ ה ּבְ ה ֶאל ּפֶ יֵדי הוְֺרִקי ָהָיה ָמֵלא ִמּפֶ ַחּסִ ְדָרׁש ּדְ ית ַהּמִ ּבֵ
בֹוד  ּכְ ָעַרְך  י ׁשֶ ָסְרּתִ ה ִטיׁש" ַהּמָ "ֲחֻנּכָ ּבַ אּו ִלּטֹל ֵחֶלק  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְרֶאְנֶצ'עס".  ְדׁשּו ֶאת ַה"ּפַ ּגָ ׁשֶ
ית  ּבֵ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ָעְמָדה  ים  ֲעצּוַמת-ְמַמּדִ ָזָהב  ת  ּיַ ֲחֻנּכִ ִליָט"א.  ׁשְ ֵמהוְֺרִקי  ָהַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ
ּבּור  ֲעָמד, ְוַהּצִ ל ַהּמַ ה ְוָטֳהָרה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ ן ָהָיה ָלחּוׁש ּבַ ֲאִויר ִנּתָ אֹור ְיָקרֹות. ּבַ ְדָרׁש ּוָבֲעָרה ּבְ ַהּמִ

ֵבקּות ְוהֹוָדָיה ַלה' ַיַחד ִעם ָהַאְדמֹו"ר. ר ִנּגּוֵני ּדְ ּלֹו ׁשָ ּכֻ

ָמה עֹוד ָועֹוד. ְוָאז, ֶנֱעַמד  יָרה ִהְתַעּצְ ִ עֹז, ְוַהּשׁ ָנה ּבְ ּגְ ּנִ ְזמֶֹרת ׁשֶ ַח ַעל ַהּתִ ר' ּדִֹבי ְפֶרְנֶקל ִנּצֵ
י. ָסְרּתִ ֵריֶדל" ]ְסִביבֹון[ ַהּמָ ָהַאְדמֹו"ר ִלְכבֹוד ַמֲעַמד ִסיבּוב ַה"ּדְ

ְתָקֵרב  ַהּמִ ָהַאְדמֹו"ר  ַעל  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ עֹוָדם  ּבְ ׁשּות  ֵמִהְתַרּגְ ָרֲעדּו  ִריְנּבֹוְים  ּגְ ְוִאיִצי  יִמי  ׁשִ
ָהב ָהֲעָנִקי. ַלְסִביבֹון ַהּזָ

ִמיד נֹוֵפל ַעל ָהאֹות  ִביבֹון, הּוא ּתָ ָהַאְדמֹו"ר ְמסֹוֵבב ֶאת ַהּסְ ׁשֶ ּכְ ר ִלי ׁשֶ ֶכר ִסּפֵ "ֲאִרי הֹוְלצּבַ
יִמי ְלָאִחיו. ג'!" ָלַחׁש ׁשִ

יִרים ֶאת ָעְצַמת  עֹוד ַהֲחִסיִדים ַמְגּבִ ִביבֹון, ּבְ א ֶאת ָיָדיו ֶוֱהִניָחם ַעל רֹאׁש ַהּסְ ָהַאְדמֹו"ר ָנׂשָ
ְתנּוָעה ְמִהיָרה, ְוֶזה ֵהֵחל ְלִהְסּתֹוֵבב  ִביבֹון ּבִ ְלֶהֶבת. ָהַאְדמֹו"ר סֹוֵבב ֶאת ַהּסְ יָרָתם ַהּנִ ׁשִ

יֹוֵתר. ה ּבְ ּלָ נּוָדה - ְולּו ַהּקַ ל ּתְ ְמקֹומֹו, ְללֹא ּכָ ּבִ

יְך ְלִהְסּתֹוֵבב ְללֹא ֵלאּות. ִביבֹון ַמְמׁשִ עֹוד ַהּסְ ם ַיַחד, ּבְ ּלָ רּו ּכֻ "ַאי ַאי ַאי ַאי!" ׁשָ

ִאיִצי  ָאַמר  ָעה!"  ׁשָ ְלֶרַבע  ָקרֹוב  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִהְסּתֹוֵבב  ִביבֹון  ַהּסְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ י  ַמְעּתִ "ׁשָ
ְסִביבֹון ָהֲעָנק. ַתְדֵהָמה ּבַ יט ּבְ יִכים ְלַהּבִ עֹוָדם ַמְמׁשִ ִהְתַלֲהבּות, ּבְ ּבְ

ִרי?" ְכָלל ֶאְפׁשָ ֶזה ּבִ ָבר ּכָ ָעה? ֵאיְך ּדָ יִמי. "ֶרַבע ׁשָ ף ׁשִ ֵ "ָוואוֺ," ִהְתַנּשׁ

ַעל מֹוֵפת'? ְוחּוץ  הּוא 'ּבַ ה לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ יר ִאיִצי. "ַאּתָ ַאְדמֹו"ר ֵמהוְֺרִקי!" ִהְסּבִ ּבָ ר  "ְמֻדּבָ
ּמּור ַהּמֹוֶמְנטּום'  'חֹק ׁשִ ְך ׁשֶ ז ּכֶֹבד ָנמּוְך ְוָצפּוף ְמאֹוד, ּכָ ִביבֹון ֵיׁש ֶמְרּכַ ָתם ַלּסְ ה, ִמן ַהּסְ ִמּזֶ

ְך ְזַמן ַרב ְמאֹוד." ֶמׁשֶ ּגֹוֵרם לֹו ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ

ְפִליָאה. יִמי ּבִ ׁש ֵנס!" ָאַמר ׁשִ "ֶזה ַמּמָ

ִעי, לֹא ֵנס," ָאַמר ִאיִצי. "טֹוב, ֶזה חֹק ַמּדָ

יֹוֵתר." דֹול ּבְ יק ּגָ ָכל ִמְקֶרה, ָהַאְדמֹו"ר הּוא ַצּדִ ע ֵהם ֵנס! ֲאָבל ּבְ ּדָ ַבע ְוַהּמַ ם ַהּטֶ "ּגַ

ָרָכה." ּנּו ּבְ ל ִמּמֶ ַדאי ָלנּו ְלַנּסֹות ּוְלַקּבֵ "ָנכֹון, ּכְ

דֹור ִליָלִדים 2 | ּתֹוַרת ֲאִביּגְ



יִמי. "ֲאָבל ֲאִפּלּו ִאם  אֶֹרְך ִקילֹוֶמֶטר," ָאַמר ׁשִ ָתם ִיְהֶיה ּתֹור ּבְ ר ְלַנּסֹות, ֲאָבל ִמן ַהּסְ "ֶאְפׁשָ
יֹוֵתר." דֹוָלה ּבְ ָבר ְזכּות ּגְ דֹוׁשֹות - זּו ּכְ ָפָניו ַהּקְ יט ּבְ ה ְלַהּבִ ַרק ִנְזּכֶ

יְקרֹופֹון. ר ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ּבֵ ֲעָכה, ְור' ּדִֹבי ְפֶרְנֶקל ּדִ יָרה ּדָ ִ ָקה ְוַהּשׁ ּתְ ּתַ ְזמֶֹרת ִהׁשְ ַהּתִ

ִליָט"א ֶהֱחִליט ְלַהֲעִניק ֶאת  ת ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָנה, ּכְ ָ "ַרּבוֺיַסי," ָאַמר ר' ּדִֹבי. "ַהּשׁ
ֵני  ּבְ ְוָכל  ַהֲחִסיִדים  ם  ׁשֵ ּבְ ֶכר.  הֹוְלצּבַ ל  ַאְנׁשֶ ְלר'  ֱאמּוָנה'  ּבֶ ִצּבּור  ָצְרֵכי  ּבְ 'ָהעֹוְסִקים  ָרס  ּפְ
ּלֹו  רֹות ׁשֶ ְעׂשְ י ַהּמַ ְסּפֵ ַתן ֶאת ּכַ ּנָ ְך ׁשֶ ל ַעל ּכָ ׁש ְלהֹודֹות ְלר' ַאְנׁשֶ ה, ֲאִני ְמַבּקֵ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִהּלָ ַהּקְ
ָסִפים, אּוָלם ֲאַנְחנּו מֹוִדים לֹו  ר ּכְ ב ָלֵתת ַמֲעׂשֵ ל ְיהּוִדי ְמֻחּיָ ּכָ ּמּוָבן ׁשֶ ְלמֹוְסדֹות הוְֺרִקי. ּכַ

ֵתנּו." רּוָמה ִלְקִהּלָ ֶאְמָצעּות ּתְ ם ֶאת ִחּיּובֹו ּבְ ַעל ַהְחָלָטתֹו ְלַקּיֵ

ל ְלָיָדיו ֶאת  יְקרֹופֹון ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ׁש ֶאל ַהּמִ עֹודֹו ִנּגַ ל ּבְ ר ּכַֹח ר' ּדִֹבי," ָאַמר ר' ַאְנׁשֶ ֵ " ַיּשׁ
ְפָרט ֶאָחד. ֵאיִני ְסָתם  ן אֹוְתָך ּבִ ְרצֹוִני ְלַתּקֵ ָרס. "אּוָלם ּבִ ּפְ תֹו ּבַ ִעיָדה ַעל ְזִכּיָ עּוָדה ַהּמְ ַהּתְ
ּתֹוֵרם  ֲאִני  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  רֹוֶאה  ֵאיִני  ה,  ְלַמֲעׂשֶ ה.  ִהּלָ ַלּקְ י  ּלִ ׁשֶ רֹות  ְעׂשְ ַהּמַ ֶאת  ּתֹוֵרם 
ֲאִני  ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ֶסף ַהּזֶ ל ָעַלי. ֲאִני נֹוֵתן ֶאת ַהּכֶ ּטָ ָדָקה ַהּמֻ ֵחֶלק ֵמִחּיּוב ַהּצְ ְלּמֹוְסדֹות הוְֺרִקי ּכְ

ב!" ֲאִני ַחּיָ ֵני ׁשֶ ן - לֹא ִמּפְ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ִמּתֹוְך  ְוָאז,  ָוָאָנה.  ָאֶנה  ּוְלִהְתנֹוֵדד  ִסבּובֹו  ֶאת  ְלָהֵאט  ֵהֵחל  ָהב  ַהּזָ ְסִביבֹון  ָאז,  ִדּיּוק  ּבְ
יר ַעל ָהאֹות ג'. קֹול ַרַעׁש ַאּדִ ִביבֹון ּבְ נּוָדה ֲעָנִקית ְוַאֲחרֹוָנה, ָקַרס ַהּסְ ּתְ
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ְוַהִהְתַלֲהבּות  ְמָחה  ַהּשִׂ סֹוֵער.  ִרּקּוד  ּבְ ּוָפַצח  דֹוׁש  ַהּקָ ָהל  ַהּקָ ר  ׁשָ ַלה'!"  ְלהֹודֹות  "טֹוב 
ָחִקים. ִהְרִקיעּו ׁשְ

ָתם  ָ ֹגֶדל ְקֻדּשׁ ְברֹות ָקְדׁשֹו ּבְ א ֶאת ּדִ יְקרֹופֹון ְוָנׂשָ ׁש ָהַאְדמֹו"ר ֶאל ַהּמִ ּמּו ָהִרּקּוִדים, ִנּגַ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ל  ַהּלֵ ּבְ ְוֶהֱאִריְך  ה,  ַהֲחֻנּכָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ

ה.   ָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ יְך ַלֲעׂשֹות ִעם ַעם ִיׂשְ ּוַמְמׁשִ

אן קֶֹדם ָלֵכן ר'  ָאַמר ּכָ ְרצֹוִני ְלִהְתַיֵחס ִלְדָבִרים ׁשֶ ם," ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר, "ּבִ ֲאַסּיֵ "ִלְפֵני ׁשֶ
א ִמּתֹוְך ָרצֹון  אֹות ִמּתֹוְך חֹוָבה ֶאּלָ דֹות ְלמֹוְסדֹוֵתינּו ֵאיָנן ּבָ ְכּבָ רּומֹוָתיו ַהּנִ יַצד ּתְ ל, ּכֵ ַאְנׁשֶ

ּיּות. ּתִ ְוִאְכּפַ

ִמְלֶחֶמת  ַמּדּוַע  אֹל,  ִלׁשְ ְוֵיׁש  ִריָבם’.  ֶאת  'ַרְבּתָ  אֹוְמִרים  ָאנּו  ים'  ּסִ ַהּנִ 'ַעל  ת  ְתִפּלַ "ּבִ
ָרֵאל? ֲהלֹא ָהְיָתה זֹו ִמְלֶחֶמת ה'!  ִיׂשְ ל ַעם  לֹוַמר ִריבֹו ׁשֶ ּכְ מֹוָנִאים ִנְקְרָאה 'ִריָבם',  ַהַחׁשְ
ָוִנים, ֵהם ָעׂשּו  ֶנֶגד ַהּיְ הּוִדים ִנְלֲחמּו ּכְ ר ַהּיְ ֲאׁשֶ ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָעֵלינּו לֹוַמר 'ַרְבּתָ ֶאת ִריְבָך'. ּכַ

זֹאת ְלַמַען ה', לֹא ְלַמַען ַעְצָמם!

ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ִלְכבֹודֹו  ְוָדֲאגּו  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת  ָאֲהבּו  יִקים  ַצּדִ אֹוָתם  ׁשֶ הּוא,  ט  ׁשָ ַהּפְ א  ֶאּלָ
א  ֶאּלָ ן,  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ִבים  ַחּיָ ָהיּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִעים  ְרׁשָ ּבַ ִנְלֲחמּו  לֹא  ֵהם   - ְל'ִריָבם'  ָהַפְך  ָהִריב  ׁשֶ

ן! ָרצּו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֵני  ל ֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ה' ַרק ִמּפְ ל. ר' ַאְנׁשֶ ָקר ר' ַאְנׁשֶ "ְוָכְך ָראּוי לֹוַמר אֹודֹות ֲחֵבֵרינּו ַהּיָ
ים  ּיִ ּיּות ְוַאֲהָבה ֲאִמּתִ ּתִ ה זֹאת ִמּתֹוְך ִאְכּפַ ן, ְוהּוא עֹוׂשֶ ב - הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכֵ הּוא ַחּיָ ׁשֶ

ַלה', ְלתֹוָרתֹו, ְוַכּמּוָבן, ְלּמֹוָסדֹות הוְֺרִקי.

ל  ׁשֶ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ עֹוד  ְלָך  ן  ִיּתֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ל,  ַאְנׁשֶ ר'  אֹוְתָך  ְלָבֵרְך  רֹוֶצה  "ֲאִני 
ָרָכה ְוִקְרַבת ֱאלִֹקים." ַהְצָלָחה, ּבְ

ַלִים",  ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ יַרת "ְלׁשָ ְמקֹומֹו ְלקֹול ׁשִ ב ּבִ ֵ ָבָריו ְוִהְתַיּשׁ ם ָהַאְדמֹו"ר ֶאת ּדְ ּוְבָכְך ִסּיֵ
יַע ְלִסּיּומֹו. ה ִטיׁש" ִהּגִ ְוַה"ֲחֻנּכָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ל ָעֵלינּו  ְרצֹוְנָך" - ֻמּטָ ה ְרצֹונֹו ּכִ ָנה אֹוֶמֶרת, "ֲעׂשֵ ׁשְ ַהּמִ

ְצוֹות ֲאמּורֹות  ִלְרצֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ה'. ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ֲאַנְחנּו רֹוִצים! הּו ׁשֶ ֶ ִלְהיֹות ַמּשׁ
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