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של כ"ק מו"ח אדמו"ר, יוסף שבדורנו – צריכים לעסוק 
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שמצד עניני קדושה, קיום השו"ע, וכיו"ב, צריכים להתנהג 

באופן אחר, אין זה נוגע לנו, וצריכים אנו להתעסק בנשיאת 
ארונו של יוסף...
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ויחי |  חזק ונתחזק - מתוך חושך כפול ומכופל!

כי אם באופן  ולא רק באופן עראי,  בגלות מצרים,  ביחד עמהם  יוסף שנמצא בשלימות  המציאות של 
קבוע ובשלימות... זה מחזק את היהודים שיוכלו לסבול את הגלות, ויתירה מכך – לשלוט על הגלות, 
וע"י הגלות לבוא  ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים",  ירים איש את  ובכח דיוסף ש"בלעדיך לא  בדוגמת 

לעילוי נעלה יותר )"והעלה אתכם"(, ולעלות בפועל ממצרים לארץ ישראל.

כדור  בחצי  בגלות,  עמנו  יחד  היא   – שבדורנו(  )יוסף  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  שמנוחתו-כבוד  ...רואים 
התחתון – ויישם בארון במצרים"!

והטעם לזה הוא – בכדי שעי"ז יהי' "חזק חזק ונתחזק", שיהודים בחושך כפול ומכופל של דרא דעקבתא 
דמשיחא, יתחזקו, ושוב יתחזקו, ושוב יתחזקו מכך ש"יוסף" עם העצמות שלו, כולל גם פירושו )הפנימי 
ד"עצמות" מלשון( עצמיות, עצמותו )ומהות( דיוסף, נוסף על הבשר שלו וכו' – נמצא יחד עמנו בגלות!
)משיחת ש"פ ויחי תשמ"ז – מתורגם מאידית(

מענה של כ"ק אדמו"ר לדו"ח מכינוס השלוחים בדרום-אמריקא שנערך בשלהי חודש מר-חשון תשמ"ו:

נת' ות"ח ]=נתקבל ותשואות חן[ ואזכיר עה"צ ]=על הציון[. 

ואין הזמן גרמא לקרות אפי' – אבל הנתינה כבר בשלימותה ובכל הפרטים כפסק דין תורת אמת. להקל ההבנה גם 
לאלו וכו' הראו דוקא בזמנינו דוגמא בולטת ושעל פי' עושים בפועל ואפילו בעניינים הכי עיקריים והכי גדולים. 

שאפי' בדומם – ביכולת בנ"א לפעול כהנ"ל: ברגע שמכניסים לקאמפיוטר )-למחשב(  ה DATA )-הנתונים( – ברגע 
כמימרא יודעים כל המסקנות ופס"ד לפועל ממש. וכשמוסרים - מזכירים על הציון )דכ"ק מו"ח אדמו"ר( ה"ז כפשוט 

ביתר שאת ועד לאין ערוך – מסירה לדומם הנ"ל, להבדיל באין ערוך.

אין לנו אלא נשיא דורנו

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ג בטבת ה'תש"פ – כ' בטבת ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שכנים.. בפרקים הל' איסורי מזבח פרק ה-ז.י"ג בטבתו'
אלו. פרק ח.

מ"ע ס. מל"ת ק. צח. מ"ע 
סב. מל"ת צט.

הל' מעשה הקרבנות.. בפרקים י"ד בטבתש"ק
מ"ע סג. מל"ת קמו. מ"ע פרק ט.אלו. פרק א-ג.

סד.
מל"ת קלט. קיב. מ"ע סה.פרק י.פרק ד-ו.ט"ו בטבתא'
מ"ע פט. מל"ת קמה. קמח*.פרק יא.פרק ז-ט.ט"ז בטבתב'

מ"ע סו. מל"ת קמז. מ"ע סז. פרק יב.פרק י-יב.י"ז בטבתג'
מל"ת קב. קג. קלח.

מל"ת קכד. מ"ע פח. פג. פרק יג.פרק יג-טו.י"ח בטבתד'
מל"ת קנה.

מ"ע פד. פה. מל"ת צ.פרק יד.פרק טז-יח.י"ט בטבתה'

פרק יט. הל' תמידין ומוספין.. כ' בטבתו'
בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' שלוחין ושותפין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת פט. מ"ע לט. כט. 
מל"ת פא. מ"ע ל.



מעשה אבות, סימן 
ונתינת כוח לבנים

בספר בראשית שאנו מסיימים, אנו לומדים על מעשי האבות שהם, 
כדברי חז"ל, 'סימן' ונתינת כוח לבנים • האם ביכולתנו, פחותי הערך, 
להגיע לדרגת עבודתם של האבות? ואם לא, מה משמעות ה'סימן'? • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שם  על  הישר",  "ספר  נקרא  בראשית   ספר 
שנתבארו בו תולדות חייהם, פעולתם ועבודתם של 
כדאיתא  "ישרים",  שנקראו  השבטים(  )וכן  האבות 
בגמרא1: “מאי ספר הישר... זה ספר אברהם, יצחק 

ויעקב שנקראו ‘ישרים'".
וספר זה מהווה פתיחה והתחלה לכל ד' הספרים 
)ונתינת  סימן  אבות  “מעשה  בבחינת   - שלאחריו 
כוח( לבנים"2. כלומר, למרות שעבודתם של הבנים 
ואילו  מתן-תורה,  לאחרי  עיקרה  הספרים(  )ד' 
אף-על-פי- מתן-תורה,  לפני  היתה  האבות  עבודת 
כן, הנתינת כוח לעבודתם של הבנים )לאחרי מתן-

תורה( היא - “מעשה אבות"3.
וביאור העניין - על-פי משל מאב שמוריש לבנו 
ימי  כל  במשך  עליהם  שהתייגע  העניינים  כל  את 
עניינים  להשיג  לטרוח  צריך  אינו  שהבן  כך  חייו, 
זה  ועל-דרך  המוכן,  מן  הכל  שמקבל  מכיוון  אלו, 
בנמשל, שכל ענייני העבודה שפעלו האבות במשך 
כל ימי חייהם - באים בירושה לבניהם אחריהם עד 
עניין  ולדוגמה:  המוכן.  מן  יגיעה,  כל  ללא  עולם, 
האמונה שאינו באופן של יגיעה כו' - “מאמינים בני 

1( עבודה זרה כה, א.
2( ראה תנחומא לך-לך ט. ב"ר פ"מ, ו. לקו"ש חט"ו עמ' 76. וש"נ.

חיי שרה קלה, סע"א  ואילך.  לך-לך פד,ד  3( ראה בארוכה תו"ח 
ואילך.

מאמינים"4.
שהאבות  בזה  שהכוונה  פשוט  וגם  מובן  אמנם, 
כדי  לא   - היא  ירושה  של  באופן  לבניהם  מנחילים 
שלא יצטרכו לעשות מאומה, ובמילא, יוכלו ללכת 
את  לעבוד  יוכלו  זה  שבכוח  כדי  אם,  כי  לישון... 

עבודתם באופן נעלה יותר כו'.
ונקודת העניין - שלמרות שדרגת עבודת הבנים 
אינה בערך כלל לדרגת עבודת האבות, אף-על-פי-

על-ידי  שגם  אבות"(  “מעשה  )מצד  הכוח  ניתן  כן, 
העבודה הפשוטה שלנו יפעלו את העניינים שפעלו 

האבות5.
וזהו גם דיוק הלשון “מעשה אבות סימן לבנים":

עצמו,  לדבר  שייכות  לו  שאין  מורה  “סימן" - 
]ולדוגמא:  בלבד  “סימן"  של  באופן  אם  כי 
דוד  של  ספרו  בתהילים,  ידיעת סימני המזמורים 
שייך  שאינו  אף  ישראל"6 -  זמירות  “נעים  המלך, 
עדיין לאומרם מתוך דביקות והתלהבות הראויה[, 
ובנידון דידן, מכיוון שיודע שהאבות עשו כך וכך, 
אינו  אף שמצדו  כן,  לעשות  עבורו  "סימן"  זה  הרי 

שייך לעבודה נעלית כזו:
על “מעשה  הוא  ה"סימן"  זה,  עם  וביחד 
מה  כל  )בפנימיות(  בזה  שיש  אבות", כלומר, 
כדיוק  ויגיעתם,  עבודתם  על-ידי  האבות  שפעלו 

4( שבת צז,א.
5( ראה תו"א ויצא כג,ג. ובכ"מ

6( ש"ב כג,א. וראה שהש"ר פ"ד, ד )א(.

דבר מלכות

4
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מלשון  גם  הוא  “מעשה"  הלשון “מעשה אבות", 
ניתן  זה  וכל  הצדקה"7,  על  “מעשין  כמו  כפייה, 
ל"בנים" מן המוכן, ללא כל יגיעה. עליהם רק לדעת 

שהם “בנים" של ה"אבות", וזאת יודע כל יהודי!
“קב   - בעבודתם  לעסוק  להם  נקל  זה  ועל-ידי 

במכל-שכן   - ויגיעה  עבודה  של  ובאופן  שלו"8, 
וקל-וחומר: אם ה"אבות" זקוקים לעניין של עבודה 
למטה  “בנים" )שהם  )“מעשה אבות"( -  ויגיעה 
של  לעניין  שזקוקים  על-אחת-כמה-כמה  מאבות( 
עבודה ויגיעה, הן בנוגע לעבודה הפשוטה שלהם, 

והן בנוגע לגילוי דענייני האבות.

ב
דוגמה לדבר:

בסוף הלכות תשובה9 כותב הרמב"ם: "אל יאמר 
כדי  בחכמתה  ועוסק  התורה  מצוות  עושה  הריני 
שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי 
העולם הבא", אלא “כל מה שאתם עושים לא תעשו 
אבינו שקראו  אלא מאהבה"10. “מעלת אברהם 

הקב"ה אוהבו"11, כמו שנאמר12 "אברהם אוהבי".
העבודה  עניין  לכללות  היסוד  הוא  זה  ועניין 
שכתוב13,  כמו  מישראל -  ואחד  אחד  אצל כל 
הטוב  ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה 

גו' ובחרת בחיים":

7( ראה ב"י לטור יו"ד סרמ"ח. סה"מ תרצ"ט עמ' 191. שם עמ' 
197. תש"ח עמ' 227.

8( ראה ב"מ לח,א.
9( ר"פ י.

10( שם ה"ד.

11( שם ה"ב.
12( ישעיה מא, ח.

13( ניצבים ל, טו-יט

הסיבה לכך שהקב"ה ברא את העולם באופן שיש 
בו חיים וטוב, וכן הפכם, היא - כדי שיוכל להיות 
“הן  עניין של בחירה )עניין הכי נעלה, עליו נאמר 
האדם היה כאחד ממנו"14(, שכן, בחירה שייכת רק 
כשיש נתינת מקום גם לעניין הפכי, ולא עוד, אלא 

ששניהם שקולים, כך שהסיבה לכך שהולך בדרך 
כלומר,  )“ובחרת"(,  בחירתו  מפני  אלא  אינה  זו 
ו"טוב"  “חיים"  שבדבר,  והעילוי  הטוב  מפני  לא 
אמיתית(,  בחירה  זו  ואין  כן,  )שאז מוכרח לעשות 
ורק  “ובחרת",  כי אם באופן של בחירה אמיתית - 

לאחרי כן נוכח לדעת שבחר בעניין של “חיים".
בתורה  לעסוק  שאין  הרמב"ם  דברי  תוכן  וזהו 
ומצוות כדי לקבל שכר, יעודים גשמיים או יעודים 
רוחניים בעולם הבא, מפני הטוב והעילוי שבדבר, 
“חיים" ו"טוב", כי אם עבודה מאהבה, “מפני שהוא, 
במצוותיו  קידשנו  “אשר  לשמשו"10,  ראוי  הרב, 
בה',  להידבק  )“ובחרת"(  שבוחר  היינו,  וציוונו", 
ואחר-כך יווכח שזהו גם עניין של “חיים" ו"טוב", 
ובלשון הרמב"ם11 - "עושה האמת מפני שהוא אמת, 
היינו, שאחר-כך יזכה  וסוף הטובה לבוא בגללה", 
גם לכל היעודים שבתורה, אבל לא בגלל זה מקיים 
עבודה  הקב"ה,  ציווי  מפני  אם  כי  ומצוות,  תורה 

מאהבה.
“מעלה  היא  מאהבה  שעבודה  מכיוון  ולכאורה, 
שהגיע  אבינו",  אברהם  מעלת  מאוד...  גדולה 
 - )“מעשה אבות"(  ויגיעה  עבודה  על-ידי  לזה 
ואחד  אחד  כזו מכל  עבודה  לדרוש  שייך  כיצד 
מישראל, שעבודתו תהיה באופן ד"ובחרת", לשמה, 

עבודה מאהבה?!
והמענה לזה - “מעשה אבות סימן לבנים":

14( בראשית ג,כב. וראה רמב"ם שם רפ"ה. לקו"ת אמור לח,ב.

מובן וגם פשוט שהכוונה בזה שהאבות מנחילים לבניהם באופן 
של ירושה היא - לא כדי שלא יצטרכו לעשות מאומה, ובמילא, 

יוכלו ללכת לישון...
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גם כשנמצא בדרגא כזו שאינו שייך לעבודה לשמה 
של  )באופן  זו בפועל ממש  בעבודה  לעסוק  עליו   -
“סימן"(, מכיוון שבפנימיות יש בזה העניין דלשמה, 
עבודה מאהבה, “לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו 
לשמה"15,  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה,  שלא 
הוא -  לשמה"  ד"שלא  שה"תוך" )הפנימיות(  היינו, 
“לשמה"16, שכן, ענייני העבודה של האבות, ובנידון 
באופן  הבנים  אצל  נמשכים  אוהבי",  “אברהם  דידן, 

של ירושה, מן המוכן;
שהעניין  ולהתייגע  לעבוד  עליו  לזה,  ונוסף 

ד"לשמה" )“מעשה אבות"( יהיה באופן גלוי.

ג
וזוהי כללות ההוראה של ספר בראשית - “מעשה 

אבות סימן לבנים":
מצד אחד - מדגישים את גודל זכותם של הבנים, 
אשר, להיותם “בנים" של ה"אבות", מקבלים הם מן 
המוכן )ללא עבודה ויגיעה( את כל העניינים שפעלו 

האבות על-ידי עבודתם ויגיעתם, “מעשה אבות".
האחריות המוטלת  מודגשת גודל   - זה  עם  וביחד 
על-ידי  שנפעל  מה  כל  לאחרי  שכן,  ה"בנים",  על 
האבות, ממתינים עדיין לעבודתם של הבנים באופן 

ד"קב שלו"!
והגע עצמך:

ש"כל  הן המרכבה"17, היינו,  הן  שה"אבות  מכיוון 
מענייני  ומובדלים  קדושים  היו  כולם  אבריהם 
כל  רק לרצון העליון  נעשו מרכבה  ולא  הזה,  עולם 
ימיהם"18 - מובן, שמצידם של האבות נפעלו כבר כל 

העניינים בשלימות.
ואף-על-פי-כן, כדי שגם אצל הבנים יהיה העילוי 
עבודתם  על  עצמם  האבות  ממתינים   - שלו"  ד"קב 

של הבנים!
להשתדל  צריכים  כמה  עד  מובן,  שכן,  ומכיוון 
להשלים את כל ענייני העבודה בזריזות הכי אפשרית 
- שהרי מצדם של האבות נפעלו כבר כל העניינים, 
כו', אין זה אלא  וכל מה שצריכים להמתין לגאולה 

כדי שגם אצל הבנים יהיה העילוי ד"קב שלו".
... תכלית הכוונה דמתן-תורה היא לפעול בעולם 

15( רמב"ם שם פ"י ה"ה.
16(  ראה לקו"ש ח"כ עמ' 50 ואילך.

17( ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. זח"ג רנז,ב. ועוד.
18( תניא פכ"ג. רפל"ד.

הזה התחתון שאין למטה ממנו, ולכן, התחלת ספר 
מצרים,  גלות   - היא  ה"בנים"(  של  )עבודתם  שמות 

ורק לאחרי הקדמה זו בא העניין של מתן-תורה.
היא  הבנים  של  לעבודתם  הכוח  שנתינת  ומכיוון 
גם  ודוגמה לזה  - צריך להיות מעין  “מעשה אבות" 
בעבודתם של האבות )ב"ספר הישר"(, היינו, שנוסף 
על כללות עבודתם של האבות בקיום התורה ומצוות, 
שלא  עד  כולה  התורה  כל  את  אבינו  אברהם  “קיים 
ניתנה"19, וכן יצחק ויעקב, מצינו אצל האבות גם את 
עניין הירידה למצרים, כדי “לתת להם נחלת גויים".

- מודגש הדבר בעבודתו של אברהם  לכל לראש 
אז  ש"הכנעני  ומצב  במעמד  כנען גם  אבינו בארץ 

בארץ", ש"כובש את ארץ ישראל מזרעו של שם"20.
למצרים,  הירידה  לאחרי   - בזה  יתירה  והדגשה 
החל מהעניין ד"ויוסף הורד מצרימה"21, ולאחרי כן 
יעקב,  של  לירידתו  עד  ירדנו"22 דהשבטים,  “ירוד 
כמו שנאמר23 "אל תירא מרדה מצרימה... אנכי ארד 

עמך מצרימה".
הכנה  גם  ובמילא,   - ודוגמה  מעין  היא  זו  וירידה 
בהתחלת  למצרים,  הירידה  לתכלית   - כוח  ונתינת 

ספר שמות:
ודוגמת הירידה  אלא מעין  זה  אין  אחד,  מצד 
לירידה  בנוגע  מבעי  לא   - שמות  שבספר  למצרים 
באופן  שהיתה  מצרימה",  הורד  “ויוסף  דיוסף, 
פוטיפר,  בבית  עבד  של  ממצב  למעלה,  דמלמטה 
של “משנה  למצב   - דבית-הסוהר  לירידה  עד 
“מבית  ממך"24,  אגדל  הכיסא  “רק  למלך", אשר, 
האסורים יצא למלוך"25, אלא גם בנוגע ליעקב ובניו 
“מיטב הארץ"26, במצב של  גושן",  ב"ארץ  - שישבו 
מנוחה ושלווה כו', שכן, “כל זמן שאחד מן השבטים 
ורק בפרשת שמות, כאשר  קיים לא היה שעבוד"27; 
התחילה  וכל הדור ההוא"28 -  וכל אחיו  יוסף  “וימת 
הירידה דגלות מצרים לאמיתתה, באופן דמלמעלה 

למטה.

19( יומא כח,ב. קידושין פב,א - במשנה.
20( לך-לך יב,ו ובפרש"י.

21( וישב לט,א.

22( מקץ מג, כ.
23( ויגש מו, ג-ד.
24( מקץ מא, א.

25( קוהלת ד, יד.
26(  ויגש מז,ו. שם,יא ובפרש"י. וראה שם מה,יח ובפרש"י.

27( פרש"י וארא ו,טז.
28( א,ו.
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שהוא  לפי  הישר  ספר  נקרא  בראשית  ספר 
עוסק בחייהם של האבות שנקראו “ישרים".

כח  נתינת  מהווה  והשבטים  האבות  עבודת 
לעבודת צאצאיהם – בני ישראל, “מעשה אבות 

סימן לבנים".

ביאור העניין:

מהי  לבנים  הראו  האבות   – לבנים"  “סימן 
האבות  ממדרגת  הרחוק  בן  שגם  כך  העבודה, 
יכול לחקות את עבודתם ולחזור על ה"סימנים" 
טמונה  זה  בן  בעבודת  אף  ובאמת,  לו.  שניתנו 
העוצמה של מעשה האבות, שכן הבנים יורשים 

את כוחות אבותיהם.

מורה  “מעשה"  הלשון   – אבות"  “מעשה 
מעשין  כמו  ויגיעה,  כפייה  מתוך  הבא  דבר  על 
את  גם  ומקבלים  נוחלים  הבנים  הצדקה".  על 
ידם  גם העניינים שהושגו על  “מעשה" האבות, 

במאמץ אישי ויגיעה נעשים לחלקם של הבנים.

ההוראה מספר בראשית: 

לכל יהודי ניתנו כוחות גדולים ממעשי האבות, 
ועליו לנצלם ולעבוד את עבודתו כראוי. האבות 
מצפים לראות את בניהם מנצלים את אשר ניתן 

להם ומשלימים את עבודתם.

היות ועיקר עבודת האבות הינה בתוך הגלות, 
לגלות,  ירידה  מעין  האבות  אצל  גם  מצינו 
בתוך  כנען  בארץ  עבודתו  עבד  אבינו  אבהרם 
יוסף  לירידת  ועד  בארץ",  אז  ש"הכנעני  מצב 
כך. מעשי אבות  יעקב אחר  ירידת  וכן  למצרים 
בגלות  עבודתם  לעבוד  לבנים  כח  נותנים  אלה 

ולהשלימה.

כאשר קוראים בתורה את סיום ספר בראשית, 
ישנו חיזוק מיוחד )“חזק חזק ונתחזק"( לעבודת 

בני ישראל בגלות. 

סיכום

אמנם, מכיוון שסוף כל סוף יש כאן עניין של ירידה 
יאמר  שהקב"ה  צורך  שהיה  כך,  כדי  ועד  למצרים, 
שירידה  מכיוון  מצרימה",  מרדה  תירא  “אל  ליעקב 
שמות  שבספר  למצרים  הירידה  התחלת  מהווה  זו 
לכן,   - זה29(  שלפני  בהתוועדות  בארוכה  )כמבואר 
של  כוח לעבודתם  ונתינת  מהווה הכנה  זו  ירידה 

ישראל בגלות מצרים.
הכנה  גם  בראשית  בספר  שמצינו  אלא  עוד,  ולא 
“ואת   - מצרים  גלות  לעניין דמתן-תורה שלאחרי 
גושנה", “לתקן  גו' להורות לפניו  יהודה שלח לפניו 

לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה"30.
התורה  כל  את  האבות  שקיימו  מה  העניין  עיקר 
כולה עד שלא ניתנה - היה זה בהיותם בארץ-ישראל 

דווקא.
וזהו החידוש ד"ואת יהודה שלח לפניו גו' להורות 
- שהעניין  כו'"  בית תלמוד  לו  “לתקן  גשנה",  לפניו 
דלימוד התורה עד שלא ניתנה יהיה גם במצרים, ולכן, 
נעשה הדבר הכנה ונתינת כוח לכללות העניין דמתן-

תורה לאחרי גלות מצרים.

29( שיחת ש"פ ויגש ה'תשמ"ו סכ"ג ואילך.
30( ויגש מו,כח ובפרש"י.

בראשית,  ספר  את  שמסיימים  שלאחרי  ונמצא, 
שבו נתבארו כל פרטי העבודה ד"מעשה אבות" )וכן 
לסיום  עד  מצרים,  בארץ  עבודתם  כולל  השבטים(, 
- אזי  “ויישם בארון במצרים"  וחותם ספר בראשית, 
נתינת כוח  ונתחזק", היינו,  נפעל העניין ד"חזק חזק 
הווי  זימני  “בתלת  פעמים,  ג'  גופא -  )ובזה  וחוזק 
שמות,  דספר  העבודה  לאופן  להיכנס  חזקה"31( 
באים  זה  על-ידי  אשר,  כו',  גלות  של  במצב  עבודה 

לתכלית העילוי.
שבה  ויחי,  פרשת  בשבת  בעמדנו  אשר  ויהי-רצון 
“מעשה  הישר",  “ספר  בראשית,  ספר  את  מסיימים 
אבות", ובמילא, ישנה נתינת כוח וחיזוק )“חזק חזק 
)כנ"ל  הגלות  בזמן  לעבודה  הקשור  בכל  ונתחזק"( 
כל  את  להשלים  ואחד  אחד  כל  יזדרז   - בארוכה( 
במשך  ועבודתינו  מעשינו  לכללות  בנוגע  בו  התלוי 

זמן הגלות.

)משיחת שבת פרשת ויחי ה'תשמ"ו. ‘תורת-מנחם - 
התוועדויות' ה'תשמ"ו, כרך ב עמ' 298-307 הנחת 
השומעים בלתי מוגה(

31( ב"מ קו, רע"ב. וש"נ.
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משיח וגאולה

פקוד יפקוד אתכם
כבר עשו תשובה ונסתיימו כל ההכנות

דורנו זה הוא הדור האחרון של הגלות והוא הוא הדור הראשון של הגאולה – כהודעת והכרזת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו, יוסף שבדורנו )על-שם יוסף הראשון שהודיע והכריז ש"אלוקים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב"(, שכבר נשלמו כל מעשינו ועבודתנו, וכבר כלו כל 
הקיצין וכבר עשו תשובה, וכבר נסתיימו כל ההכנות ובאופן ד"הכנה רבתי", והכול מוכן לסעודה דלעתיד לבוא, 

לווייתן ושור הבר ויין המשומר.

 )משיחת ש"פ ויחי ה'תשנ"ב, 
ספר השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 240(

שכבר יהיה "משיח בוודאי"
בנוגע לפועל, הכוונה היא שעבודת בני-ישראל עתה צריכה להיות "להביא לימות המשיח", לגלות כבר מיד בפועל 
איך המצב ד"הבאים מצרימה" בגלות הוא באמת מצב ד"גאולת-ישראל", על-ידי זה שמתכוננים בעצמם ומכינים 

אחרים למצב של "ימות המשיח".
כולל ובמיוחד – בקשר עם יום הילולת הרמב"ם – על-ידי חיזוק והוספה בלימוד ספר משנה תורה להרמב"ם, 
כולל – על-ידי השתתפות )או להוסיף חיזוק בזה, אם כבר משתתף( בלימוד הרמב"ם דכמה וכמה מבני-ישראל, ג' 

פרקים ליום, פרק אחד ליום או בספר המצוות,
ובפרט – בספר הרמב"ם עצמו – הלכות מלך המשיח – בשני הפרקים האחרונים של הלכות מלכים בסיום ספר 

משנה-תורה.
ד"והעמידו  באופן  וטף,  נשים  אנשים  מסביבתו,  מבני-ישראל  עוד  על  גם  להשפיע  בזה,  הוא  ללימודו  ונוסף 

תלמידים הרבה", ומהם יראו וכן יעשו רבים.
ויהי-רצון שעל-ידי עצם ההחלטה בדבר יקבלו תיכף ומיד את השכר, הקיום בפועל של דברי הרמב"ם בסיום 
ספרו, שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה 
ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'", שאז "בחזקת שהוא משיח", שכבר יהיה "משיח בודאי", על-ידי זה ש"עשה והצליח 

ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל . . ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'".

 )משיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב, ספר השיחות
 תשנ"ב, כרך א, עמ' 257(

תכלית סתימת הקץ
כשנמצאים בגלות, ב"צרת השעבוד", ובאופן של סתימת הקץ )שלא יודעים מתי תהיה הגאולה( – יכולים לבוא 
למצב של נפילת הרוח, עד לייאוש ח"ו. ועל זה באה ההוראה והנתינת-כוח דפרשת ויחי – שצריכים לידע שהמטרה 
והתכלית ד"צרת השעבוד" וסתימת הקץ, היא בשביל העילוי ושלימות הטוב – לגלות את העניין ד"ויחי יעקב" )על-

ידי זה ש"זרעו בחיים"( לאמיתתו.
ולא עוד, אלא שגם כשנמצאים בגלות, בארץ מצרים )"כל המלכיות נקראו על-שם מצרים על-שם שהם מצירות 
לישראל"(, יכול להיות מעמד ומצב ד"ויחי יעקב בארץ מצרים", חיים טובים )לא רק ברוחניות, אלא( גם בגשמיות 
)כמו י"ז שנות חייו של יעקב בארץ מצרים(, שעל-ידי זה היתוסף גם ב"ויחי יעקב" ברוחניות, על-ידי קיום התורה 

ומצוות, מתוך מנוחת הנפש והגוף.

)משיחות שבת פרשת ויחי ה'תשמ"ט. התוועדויות תשמ"ט כרך ב, עמ' 153-152(
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

 שלא להפלות 
בין הבנים

תשובת הרבי לבקשת אב שיערוך את נישואי בנו בשנת תשל"ז • האם 
שביקשה את הרבי להיות סנדק לבנה בשנת הכ"פים • האב ש'לחץ' על 
הרבי לעשות ‘תספורת' לבנו • בר-מצווה בהשתתפות הרבי ובר-מצוה 

זוטא בחדרו של הרבי

מנחם  ר'  הרה"ח  כתב  תשל"ז  טבת  חודש  בשלהי 
מענדל ברוק לרבי שהרבי יסדר קידושין לבנו ר' לוי 
יצחק, שנקרא על שם אביו של הרבי ]ראה: ‘ימי מלך' 

כרך ב' עמ' 856-855[
קח(  עמ'  לב  כרך  )‘אגרות-קודש'  כך  על  במענה 

השיב הרבי:
ותהא בשעה-טובה ומוצלחת בכל.

אזכיר על-הציון.
ובכמה מקומות שלא  הזהירו חכמינו-זכרונם-לברכה 
ובפרט  וכיוצא-בזה.  תמהון  דקנאה,  אפשריות  לעורר 

כשמדובר בהתחלת בנין עדי-עד וכו' וקל-להבין.
מספר  הרבי  ערך  לנשיאותו  הראשונות  בשנים 
“מקדש  באלבום  בהרחבה  שמתואר  כפי   – חופות 

ישראל" – ולאחר-מכן פסק מלעשות כן.
להלן מענה שכתב הרבי לאשה שהזמינה את הרבי 
את  לכבד  ברצונה  בנה  של  בברית-המילה  להשתתף 

הרבי בסנדקאות )פורסם ג' שבט תשס"ה עמ' 16(:
אין  ובזה   – הרוחני  הרי-הוא  לברכה  בנוגע  העיקר 
המקום גשמי מפסיק, ובלבד שיכוונו את השעה )שיודיעו 

הזמן שיתחילו בברית בשעה-טובה-ומוצלחת(.
בנוגע שאהיה נוכח בגוף – הנה

א( למה להם לשנות מנהג שהונהג מכמה שנים, שאיני 
הולך לסנדקאות.

אברהם- של  לבריתו  הכניסה  לקשר  אין   – ועיקר  ב( 
חס-ושלום מכמה- – עם קנאה  בנם שליט"א  אבינו של 
וכמה שלפניהם שרצו שאהיה סנדק, ומפני המנהג הנ"ל 

לא יכולתי למלאות בקשתם.
ג( ובפרט שנזהרים בכיוצא-בזה – שלא להיות יוצא מן 

הכלל בבליטה, מפני עין טובה וקל-להבין".
והרבי חתם בברכה:

שליט"א  בעלה  עם  ביחד   – ויגדלוהו  הסליחה.  ואתה 
לתורה-חופה-ומעשים- שליט"א  וכל-יוצאי-חלציה   –

טובים מתוך הרחבה אמתית".
בחורף תשט"ז ביקש הרבי ד"ר צבי הרכבי )ז"ל, בן 
‘תספורת'  לערוך  יואיל  שהרבי  יקטרינוסלב(  העיר 
לבנו שנסע עם אמו לארצות-הברית, וביקשה להיכנס 

לרבי ל'יחידות'.
הרבי, בג' שבט, כותב לו:

הנה   – שי'  בנו  של  התספורת  אודות  שכותב  ובמה 
טעמים.  מכמה  דא  בכגון  משתתף  שאיני  רב  מזמן  זה 
בכדי  לחלק,  רז"ל שלא  הזהירו  וידוע שבדברים שבגלוי 
והשי"ת  הסליחה.  ואתו  וכו'.  שאין  מי  את  לבייש  שלא 
ולחופה  זוגתו – לגדלו לתורה  ויצליחו – ביחד עם  יזכהו 

ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת אמיתית.
למעשה, הסיפור לא הסתיים. כמה ימים לאחר-מכן 

מוסיף הרבי וכותב בשולי המכתב:
נתקבל  ובינתיים  המכתב,  שילוח  נתעכב  מסיבה 
עלי  הי'  שקשה  ואף  התספורת.  דבר[  ]על  ע"ד  המברק 
כיון  חפצתי  רצונו  לעשות  הנה   – הנ"ל  ומטעם  הדבר, 
שמתאמץ כ"כ ]=כל כך[. והיום בקרה כאן זוג' ]=זוגתו[ 
יצחק  אברהם  ]=הפרופ'  שי'  אחי'  בלוית  שליט"א  ובנם 

הכהן כ"ץ )ז"ל([ ועשיתי כבקשתו.
“ובשנה הרביעית  ויהי רצון מנותן התורה שמהתחלת 
יהי' ]יהיה[ כל פריו קודש שאביו מקדשו לתורה הילולים 

לה' שמהלל להקב"ה" )תנחומא קדושים יד(...
מסתבר  הרבי?  של  המכתב"  “שולי  נכתב  מתי 
זה בי"א שבט, כפי שציין הר"ר הרכבי ]צוטט  שהיה 
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המשך בעמ' 18

המשך בעמ' 18

בספר   ]10 עמ'  תשע"ב  תמוז  ט"ז  תתקלז  בגליון 
הרי  לרש"ש',  הרמב"ם  ‘מקורי  תשי"ז  בשנת  שהו"ל 

בהקדמתו כמהדיר נאמר:
בי"א  הוכן לדפוס  ירושלים, שלהי תשט"ז.  “ב"ה, 
יהודה- בכורי  בני  של  ה'חלקא'  ביום  השתא,  שבט 
ליב ]יודן[ יחי' אצל האדמו"ר מליובאוויץ שליט"א 

בברוקלין, במלאות לו שלש שנים".

בר-המצווה של שלום דובער 
גורודצקי

להשתתף  הרבי  מיעט  הנשיאות  קבלת  אחרי 
מן  ויוצא  נדיר  מפתיע,  אירוע  בר-מצווה.  בחגיגות 
הכלל, היה כשהרבי השתתף בחגיגת הבר-מצוה של 
שלום דובער גאראדעצקי שאביו הרב בנימין אליהו 
– בא כוחו של הרבי באירופה צפון-אפריקה וארץ-
– היה במסע שליחות מטעם הרבי ובעצמו  הקודש 

לא נכח באירוע של בנו.
ואף  הבר-מצווה,  לחתן  בסמיכות  ישב  הרבי 
הוגהה  שלימים  מיוחדת,  קודש  שיחת  השמיע 

ונדפסה ב'לקוטי שיחות' כרך טו עמ' 289 ואילך.

בר-מצוה זוטא בחדר הרבי
מנחם'  )‘היכל  זלמנוב  יוסף  ישראל  כשהנער 
כרך א' עמ' ריד( היה ב'יחידות' לרגל הבר-מצווה, 
ביקש ממנו הרבי שיחזור בפניו את מאמר החסידות 
לשמוע  ביקש  כן  הבר-מצווה.  ביום  לומר  שהכין 
חלק מהעניין בנגלה שהכין להשמיע בפני הנוכחים, 

ופלפל עמו במקצת בתוכן שהשמיע.
הרב שמואל זלמנוב ביקש שהרבי יואיל להשתתף 
הבר- שביום  השיב  והרבי  הבר-מצווה,  בשמחת 

מצווה יביאו אליו משקה ומזונות.
 – שחרית  תפילת  אחר   – מנחם-אב  ט"ז  ה'  ביום 

נכנסו האב והבן לרבי עם המשקה והמזונות.
)וכן  להרש"ז  מזונות  פרוסת  הק'  בידו  נתן  הרבי 
וענה.  ‘לחיים'  אמרו  יחיו(,  ובתו  לרעייתו  למסור 
בחדרו  הרבי  השאיר  משקה  ומעט  מזונות  פרוסת 

הק'.
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ממעייני החסידות

פרשת ויחי 
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע-

עשרה שנה )מז,כח(
"ויחי יעקב" – יעקב המשיך אור וחיות אלוקיים,

הנקרא  הגשמי,  הזה  בעולם   – מצרים"  "בארץ 
'מצרים' )מלשון מיצר וגבול(, 

על-ידי  היתה  זו  המשכה   – שנה"  "שבע-עשרה 
בחינת טו"ב, ספירת היסוד, שכל ההמשכות עוברות 
על-ידה ]"טוב" רומז לספירת היסוד, ככתוב )ישעיהו 
"וצדיק  י(  )משלי  ונאמר  טוב",  כי  צדיק  "אמרו  ג( 

יסוד עולם"[.

)ספר המאמרים תרכ"ח עמ' נז-נח(

* * *
של  עבודתו  על-ידי   – מצרים"  בארץ  יעקב  "ויחי 

יעקב בהפיכת החושך של מצרים לאור, זכה ל:
)טוב  וטו"ב  אור  בחינת   – שנה"  "שבע-עשרה 
האור"  "יתרון  כי  אמיתי,  שבע-עשרה(  בגימטרייה 

הוא דווקא בבואו "מתוך החושך".
האיש  "מי  לד,יג(,  )תהילים  שנאמר  מה  על-דרך 
תכלית  כי  טוב",  לראות  ימים  אוהב   – חיים  החפץ 

החיים הוא לראות טוב.

)אור-התורה בראשית כרך ב' דף שנד-שנה(

* * *

רבי יהודה הנשיא היה דר בציפורי 
שבע-עשרה שנה, והיה קורא על עצמו 
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה 
– וחיה יהודה בציפורי שבע עשרה שנין 
)ב"ר(

בחינתו של רבי היא מידת התפארת, שהיא מידתו 
במסכת  רבי  של  במאמרו  נרמז  זה  דבר  יעקב.  של 
לו האדם  שיבור  ישרה  דרך  היא  "איזו  )פ"ב(  אבות 

– כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".
ליעקב  רבי  דמה  שבהם  דברים  כמה  מצאנו  לכן 

אבינו:

ורבי  שנה,  שבע-עשרה  במצרים  גר  יעקב  א( 
מצרים,  כמו  שהיא  בציפורי,  שנה  שבע-עשרה  גר 

כדכתיב )הושע יא(, "יחרדו כציפור ממצרים".
 ,)380( ש"פ  בגימטרייה  עולה  'צפרי'  וסימנך: 

כמספר "מצרים".
ב( ביעקב אבינו כתיב )בראשית מו(, "ואת יהודה 
שלח גו' להורות לפניו גושנה", ופירש רש"י – "לתקן 
בזה  כיוצא  הוראה".  תצא  שמשם  תלמוד  בית  לו 
מצאנו ברבי: רז"ל אמרו )מנחות קד( – "רבי יהודה 
מוריינא דבי נשיאה הווה" )היה להם לבית רבי מורה 

הוראות, ועל-פיו היו עושים כל דבריהם, רש"י(.

)תורת לוי-יצחק הערות למסכת כלים עמ' שז(

* * *
יש לציין קשר נוסף בין רבי ליעקב אבינו:

של  ניצוצו  ראשי-תיבות  ש'נשיא'  בספרים  נאמר 
ניצוץ  הוא  בישראל  נשיא  שכל  היינו  אבינו.  יעקב 
באופן  ובולט  מודגש  זה  דבר  יעקב.  של  מנשמתו 
יהודה  "רבי  בישראל  רבי, שנקרא שמו  מיוחד אצל 

הנשיא".

)משיחת שבת-קודש פרשת דברים תשל"ה אות לט(

וידגו לרוב בקרב הארץ )מח,טז(
וידגו: כדגים הללו... )רש"י(

בפסוק זה יש רמז לנשמות דאצילות.
נשמות אלו, גם בהיותן למטה בעולם הזה )"בקרב 
הארץ"(, משולות לדגים שבים )"וידגו לרוב"(: כשם 
וכשפורש  חיותו,  כל  ששם  במקורו,  מובלע  שהדג 
הן  אלו  נשמות  גם  כך   – מת  הוא  מיד  זה  ממקום 
בבחינת ביטול ודבקות מוחלטת באלוקות. אין בהן 

שמץ של פירוד והן 'מובלעות' במקורן העליון.

)המשך תרס"ו פרשת בא עמ' קנ"ח(
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 אמרה נאה
 או רעיון נשגב?

מצד  לעגניות  תגובות  גרר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  שהשמיע  סיפור 
'מתנגדים', ואף הביא במבוכה כמה מהחסידים... • כתגובה, חיבר כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו מאמר תורני מקיף, שהוכיח כי הדברים אינם אמרה 
בלתי מבוססת, אלא רעיון עמוק שנשען על מקורות בדברי רז"ל, ואילו 
דווקא הטענות והזלזול כלפי החסידים אינם נובעים אלא מתוך ּבּורּות 

גרידא! • נערך בידי מערכת 'התקשרות' 

פולמוס רבתי התעורר בשנת תש"ב, סביב סיפור 
שסיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע - להלן בשלמותו 
מתוך ספר השיחות תש"ב עמוד מג – בתרגום ללשון 

הקודש:
ידוע לנו מהסיפורים אודות עדת החסידים בכלל, 
שש  באותן  שאירע  מה  בפרט,  וילנה  חסידי  ועדת 
השנים שבין תקנ"ו עד תקס"ב. ויודעים אנו שהגאון 
התווך  מעמודי  אחד  היה  מרדכי  ברוך  ר'  החסידי 
חביב  והיה  עליו,  להישען  יכלה  החסידים  שעדת 

ונערץ גם בעדת המתנגדים.
החליטו  תקס"ב,  תחלת  או  תקס"א,  שנת  בסוף 
פרנסי הקהילה בבוברויסק להכתיר את הגאון החסיד 
ר' ברוך מרדכי בכתר הרבנות, ובמשך זמן קצר קיבל 
גאוני  בין  גם  הרבנים,  בעולם  ביותר  השם הטוב  את 

שקלוב סלוצק ומינסק.
כשר' ברוך מרדכי עזב את וילנה, עזבו גם עשרות 

משפחות חסידיות את וילנה והתיישבו בבוברויסק.
ר'  בשם  אחד  אז  היה  בוילנה  החסידים  עדת  בין 
חיים זליג, בן תורה ועוסק בחסידות, כדרך החסידים. 
לאנשים  ועגלונים  עגלות  מהשכרת  היתה  פרנסתו 

שונים.
אחד מהעגלונים היה אברך פשוט בשם זלמן לייב.

הפוסקים  שאחד  פעם  שמע  לייב  זלמן  של  אביו 
פסוק  כל  פעמיים  צריכים  הסדרה  שהעברת  כותב, 

וירא שמים מהדר במצוות צריך  ופעם אחת תרגום, 
ללמוד גם פירוש רש"י )או"ח סי' רפ"ה ס"ג( אם הוא 
מבין בלשון הקודש, ואם לאו שילמוד ‘צאינה וראינה' 
באידיש. מאז זלמן לייב היה מעביר את הסדרה ‘שנים 

מקרא ואחד תרגום' ולומד ‘צאינה וראינה' באידיש.
זליג  חיים  אצל  העגלון  התקבל  חתונתו,  אחרי 

ובעיקר קראוהו ‘זלמן ליב המצליף'.
בחיי  לייב  זלמן  התרגל  שנים  מספר  במשך 
חסידי,  בנוסח  התפלל  בוילנה,  החסידית  המשפחה 
פרנסתו  על  הבט  ומבלי  החסידות,  בדרכי  התנהג 

הקשה התנהג בסדר החסידי.
בשפיכת  תפלתו  הייתה  לייב,  זלמן  של  כפשטותו 
נשבר  ולב  בכי  בעל  בטבע  היה  הוא  מיוחדת.  הנפש 
השתוקק  נשמתו  בכל  פשטותו.  על  הצטער  וביותר 
לדעת תורה, היה לו קול נעים ומי ששמע תפלתו היה 
מזועזע. אך המתנגדים היו אומרים בביטול: החסיד 

זלמן לייב המצליף.
עשרות  בלוויית  מרדכי  ברוך  ר'  החסיד  כשהגאון 
המשפחות עזבו את וילנה והתישבו בבוברויסק, עבר 
ברוך  ר'  הרב  ובעצת  אתם,  ומשפחתו  לייב  זלמן  גם 
והתחיל להתעסק  עזב את עבודת העגלונות  מרדכי 

בגן ירקות, והשי"ת נתן לו שפע ברכה בעבודתו.
מהחלפת  ומאושר  רצון  שבע  היה  לייב  זלמן 
פרנסתו. מבלי הבט על שנותיו לקח לו מלמד ללמוד 

סוגיות בתורת רבינו
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שלו  החופשיים  ובימים  יום,  בכל  קבוע  שיעור  אתו 
מעבודת הגן היה מאריך בתפילתו.

*
ר'  הישיבה  שראש  אירע  רב  זמן  משך  אחרי 
ברוך  ר'  של  גיסו   – שמואל  ר'  הגאון  בן  אביגדור 
מרדכי – היה במינסק. ולמרות שמאז שפורסם שר' 
ברוך מרדכי שייך לכת החסידים, ניתקו שני האחים 
הגיסים קשריהם אתו. אך בהיותו במינסק, ובשמעו 
הדרת הכבוד הגדול של גאוני מינסק כלפי ר' ברוך 
מרדכי  ברוך  ר'  לגיסו  אביגדור  ר'  הודיע  מרדכי, 

שהיה רוצה לבוא לבוברויסק להתראות אתו.
מנוחות  איש  בטבעו  שהיה  מרדכי  ברוך  הר' 
ומיד  זו,  מידיעה  מאוד  מרוצה  היה  שלום,  ואוהב 
קבע אסיפה של ז' טובי העיר וגאוני העיר ונכבדיה, 
והחליטו לשלוח משלחת של בני תורה לקבל את פני 
ר' אביגדור בעיירה שבדרך אל העיר, ולהכין קבלת 
פנים גדולה באחד מבתי הכנסת הגדולים בבוברויסק 

כשהאורח החשוב יאמר פלפול.
הגדול,  הכנסת  לבית  הובילוהו  הגיע,  כשהאורח 
שם התאסף קהל רב וכדי שהאורח ינוח קצת מדרכו, 
שהיה  כיון  הכנסת.  בית  של  שני  לחדר  הכניסוהו 
חדר  השני  החדר  ליד  היה  חסידי,  מדרש  בית  זה 

‘חב"דניצע', שם התפללו אלה שעסקו  נוסף שנקרא 
בתפלה במתינות ובאריכות.

מתוק  קול  אביגדור  ר'  שמע  השני  בחדר  בהיותו 
וכלות  הנפש  שפיכת  של  בטונים  לבו  את  ששבה 
ביודעו  אך  כך,  על  מאוד  התפלא  הוא  הנפש. 
ישנם  החסידים  ובין  חסידית  עיר  היא  שבבוברויסק 
שזה  הבין  היום,  חצות  לאחר  עד  בתפילה  מאריכים 
נרגש  בהיותו  אך  מהחסידים.  אחד  להיות  מוכרח 
מאוד מהנגינה המתוקה, שאל את גיסו ר' ברוך מרדכי 

מי הוא המתפלל החסידי הזה.
המצליף,  לייב  זלמן  שזה  לו  ענה  מרדכי  ברוך  ר' 

שהיה עגלון אצל חיים זליג בוילנה.
ר' אביגדור ענה לו בהלצה: “זלמן לייב המצליף גם 
הוא בין המתפללים? הרי הוא לא יותר מאשר עקבו 

של מתפלל".
ר' ברוך מרדכי לא השיב מאומה.

בדרוש  שסיימו  פלפולו,  את  אביגדור  ר'  כשגמר 
בדוחה  דעתו  הייתה  הבתים,  בעלי  בשביל  באגדה 

עליו.
“הנה  בפומבי:  התבטא  לייב,  זלמן  ר'  את  כשראה 

הוא העקב של מתפלל".

וחילול  הדקירה  את  בהרגישו  מרדכי,  ברוך  ר' 
שעקבו  לו  ענה  ברבים,  והחסידים  החסידות  כבוד 
של מתפלל הוא גם כן דבר גדול על פי תורה, ומביא 

תועלת בשלושה דברים.
את  כבר  שהכירו  בוברויסק,  ונכבדי  הלומדים 
מרדכי,  ברוך  ר'  ורבם  מורם  של  ומתינותו  חוכמתו 
הבינו שבוודאי ישמעו כאן אמרה חריפה וצחה – שכך 
לזולת  להבין  לתת  מרדכי  ברוך  הר'  של  מנהגו  היה 

בדברי צחות עדינים כפי המגיע לו.
“הרי זו משנה מפורשת" – אומר הר' ברוך מרדכי – 

“שעקבו של המתפלל אומרת שלשה דברים".
ר'  על  הסתכלו  הלומדים  ושאר  אביגדור  הר' 
המשנה  את  לשמוע  ורצו  בהשתוממות  מרדכי  ברוך 

המפורשת.
הר' ברוך מרדכי חיכה כמה רגעים, ואמר: “המשנה 
– העקב  – עקביא  א'( אומרת  ג' משנה  )פרק  באבות 
ַא  )פון  המתפלל  של   – מהללאל  בן   – פיַאטע(  )די 
הסתכל  אומר:  הקב"ה,  את  המהלל  דַאווענער( 
מאין  דע  עבירה,  לידי  בא  את  ואין  דברים  בשלשה 
דין  ליתן  עתיד  אתה  מי  ולפני  הולך  אתה  ולאן  באת 

צילום ביאורו של הרבי ב'קובץ ליובאוויטש'
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שבאת  כשתדע   – סרוחה  מטפה  באת?  מאין  וחשבון. 
הולך?  אתה  ולאן  הרוח.  גס  תהא  לא  סרוחה,  מטפה 
למקום עפר רמה ותולעה – כשתדע שהמקום שם הנך 
ולא  תאוות  לך  תהיינה  לא  והעפר,  הארץ  הוא  הולך 
תתאווה לכסף. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? 
שצריך  וכשתדע   – הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  וחשבון  דין  למסור  אתה 

הקב"ה, תהיה ירא חטא.
***

 ‘קובץ ליובאוויטש' היה ביטאון חב"די שראה אור 
בארצות הברית, ושימש מעין המשך לגיליון ‘התמים' 
הוותיק שהיה מודפס בפולין. הקובץ החל לצאת בשנת 
גיליונות.  אחד-עשר  הופקו  תש"ו  שנת  ועד  תש"ד, 
לאחר מכן, בין השנים תשט"ו-י"ז, נדפסו עוד כארבעה 

גיליונות. 
חסידי  אנ"ש  את  לעדכן  הייתה  הקובץ  של  מטרתו 
הנעשה  על  תבל,  ברחבי  מפזורים  היו  שרובם  חב"ד, 
הפתגמים  דפגרא,  ביומי  “ההתוועדויות  הרב:  בבית 

הנעשה  על  מהרבי...  הנשמעים  השונות  וההוראות 
אנ"ש..."  ידידנו  של  חייהם  על  הרבי...  של  במוסדותיו 

וכו'.
בעריכת  מעורב  דורנו  נשיא  הרבי  היה  עת  באותה 
הקובץ, וניצל את הבימה הזו כאמצעי לגילוי והפצת 
בחוברת  בעצמו  שכתב  כפי  החסידות,  מעיינות 
וכל  אנ"ש,  יתדברו  שממנה  בימה  “שישמש  הראשונה: 
הנלוה עליהם, בכל דבר הקשה בתורת החסידות בכלל 
בפרט...  האחרון  הזמן  במשך  לאור  היוצאים  ובספרים 
יודפסו בקובץ רק אלו השאלות ותשובות שיש בהם ענין 

לכל קהל הקוראים".
בהתאם לכך, החל הרבי כותב בעצמו מדור מיוחד 
מכן  לאחר  יצא  )שאף  וביאורים'  ‘תשובות  שנקרא 
התפרסמו  ובו  תשל"ד(  בשנת  עצמו  בפני  כקובץ 

ביאורים נפלאים על השאלות שנשלחו אל המערכת.

השאלות מתעוררות

בגיליון ב', בפתיחת המדור, מבקש הרבי: 
רבים  שמעתי  אשר  כללית,  שאלה  על  לענות 
ידי  על  לאור  שיוצאות  בשיחות  בקראם  שואלים 
אשר  פלוני  ענין  והיא:  החסידים',  ‘אוצר  מערכת 

בשיחה – אינו מבואר כלל.
הלא   – בשיחה  אשר  רז"ל  ומאמרי  הפסוק  פירוש 

אינו אלא צחות בעלמא ואין לו יסוד ומקור.
)הנדפסות(,  שהשיחות  אף  היא:  זה  על  התשובה 
עסקו  שלא  לאלו  אף  מובנות  המכריע,  ברובם 
כמה  בהם  יש  זה  בכל  חב"ד,  חסידות  בתורת 
דרך  אלא  בשיחה  בא  שלא  מאלו  בפרט  ענינים, 
אגב, אשר אי אפשר להבינם, כי אם אחרי הקדמת 
ידיעת  פנים,  כל  על  או,  החסידות,  תורת  לימוד 
יסודי שיטה זו. ובמאמרי דא"ח או בשיחה אחרת 
תורה  דברי  כי  צרכו,  כדי  זה  ענין  בודאי  מתבאר 
עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר )ברייתא 
ירושלמי ראש השנה,  כן  ועיין גם  דלב' מדות טו. 

סוף ה"ה(.
רובם  בשיחות  אשר  ומרז"ל  הכתובים  פירושי  כן 
על  או שמיוסדים הם  הוא בדרז"ל  ככולם מקורם 

המתבאר בדברי רז"ל בתורת הנגלה והנסתר.
שונות,  לטענות  הרבי  מפנה  אלו  הקדמה  דברי 
הריי"צ  אדמו"ר  של  בשיחותיו  שונים  עניינים  לפיהן 
שפירושים  הקובלים,  טענו  עוד  דיים.  מבוארים  אינם 

מצבת קברו של ר' ברוך מרדכי מבוברויסק בהר הזיתים בירושלים. עלה 
לארה"ק בשנת תרי"א והתיישב בירושלים. נפטר בי"ד אלול תרי"ב
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בעלמא  “צחות  הם  חז"ל  ומאמרי  לפסוקים  הניתנים 
ואין לו יסוד ומקור".

לכל  מובנות  השיחות  שאמנם  כך,  על  משיב  הרבי 
אחד, גם למי שלא למד חסידות, אך יש כמה עניינים 
שאי אפשר להבינם ללא רקע מקדים בתורת החסידות. 
ביאור  למצוא  יכול  החסידות,  בתורת  שמתמצא  מי 
במקום  שנמצאים  שיחה  או  במאמר  מסוים  בעניין 
ועשירים  אחד  במקום  עניים  תורה  “דברי  שכן  אחר, 
דברי  לפירוש  שהמקור  מוסיף,  הרבי  אחר".  במקום 
חז"ל בשיחות הוא בדברי רז"ל עצמם, או שהפירושים 
או  הנגלה  בתורת  רז"ל  דברי  ביאורי  על  מיוסדים 

הנסתר.
ניגש  הכללית,  ההקדמה  לאחר 

הרבי לדוגמה מסוימת:
פליאה'  ב'מאמר  התמיהות  אחת 
)לפי דעת השואלים(, אשר שאלו 
שיצא  שיקאגו'  ‘ִבקור  בקונטרס 
זה עתה לאור. בחרתי בשאלה זו, 
באשר חשבוה השואלים לתמיהה 
כלל  עליה  לתשובה  מקום  שאין 

וכלל. 
וכאשר נוכח בזה שאפילו שאלה 
ידיעת  מחסרון  אלא  אינה  כזו 
אלא   – עוד  ולא  השואלים, 
מפורש  מקורו  פליאה  שהמאמר 
בדברי רבותינו ז"ל, הרי מתמיהה 
וחומר על  וקל  ידונו בכל שכן  זו 

שאר השאלות.
לתמיהות  בדוגמה  בוחר  הרבי 
שנאמרו  דברים  על  שהתעוררו 
שיקאגו',  ‘ביקור  בקובץ  והודפסו 

כשהשואלים, מדגיש הרבי, לא מעלים בדעתם שישנה 
תשובה על כך, והעניין מיוסד ומבוסס היטב על דברי 
מחסרון  נובעות  אלו  שקושיות  מוסיף,  הרבי  רז"ל. 
‘קל  ללמוד  ניתן  ושמכאן  השואלים,  אצל  הידיעה 
וחומר' על כל שאר השאלות, שמקורן בחסרון הידיעה. 
‘ביקור  בקונטרס  והודפסה  שנאמרה  ב',  בשיחה 
אשר  מסופר   )43 עמוד  תש"ב  השיחות  בספר  גם  )הובא  שיקאגו' 
הרב ר' ברוך מרדכי אמר על דרך הצחות: עקביא בן 
פון א דאַוונער  )העקב(  “די פּיַאטע   – מהללאל אומר 
)של המתפלל(... זָאגט )אומר(" וכו', כפי שהובא לעיל 

הסיפור באריכות.

לא בדרך הצחות
נחלקו  השיחה  התפרסמה  שכאשר  הרבי,  כותב 
מי  נמנו  ראשונה  הכת  עם  כתות.  לשתי  המקשים 
ששמחו למצוא ‘תקלה', ובאו לקנטר ולומר: ‘הנה לנו 
ראייה נוספת, שדרך החסידים היא לומר רמזים ודברי 
צחות בלי כל יסוד ומקור'. נכון ש'עקביא' ו'מהללאל' 
 – ומהללאל  עקב,   – עקביא  לשון,  על  נופל  לשון  הם 
הלל, אך האם יש מקום בשכל לומר שהנאמר במשנה 
“עקביא בן מהללאל אומר" שייך לעניין של “עקבו של 
המתפלל אומר"?!... ועוד, הלא עקביא ומהללאל הם 
אנשים נפרדים, ולפי פירוש 
שזה  משתמע  החסידים 

כביכול אדם אחד!...
עם הכת שניה נמנו אלו 
אדם  כל  לדון  החפצים 
את  ו'אפילו'  זכות",  “לכף 
אמרו:  אלה  החסידים... 
‘אכן, מאמרו של הר' ברוך 
מרדכי הוא צחות בעלמא 
הרי  אבל  יסוד,  כל  ללא 
בשיחה  מפורש  נאמר 
‘על  זאת  אמר  שהוא 
לטובי  ואם  צחות'.  דרך 
לומר  הותר  המגידים 
פירושים כאלו, למה יגרע 
החסידים'?  של   חלקם 
מכילה  זו  שצחות  בפרט, 
הערך  בגודל  נשגב  רעיון 

של עבודת הלב והרגש.
פתגמו  פרסום  למעשה, 
עורר  מרדכי  ברוך  הר'  של 
באו  מאנ"ש  כמה  שאפילו  עד  גדולה,  כה  תמיהה 
בטענות: ‘מדוע לפרסם בדפוס עניינים שנותנים מקום 
עוד  הוסיפו  שהחסידים  ולומר  לקנטר  למתנגדים 
פירוש שאין השכל סובלו, ואין לו מקור בדברי רז"ל'...

מסביר הרבי:
שהיה  מרדכי  ברוך  הר'  מפי  נאמר  האמור  הפתגם 
מהגאונים בימיו, ועוד בעודו צעיר לימים, בימי הגר"א, 
מרדכי  ברוך  הר'  ווילנה.  בעיר  מתיבתא  לריש  נעשה 
אמר את הפתגם במענה לגיסו שהיה גאון בנגלה, בן 
זה  וכל  בעצמו,  ומנגד  החסידות  לשיטת  מנגד  של 
פלפול  שמיעת  ולאחר  ולומדיה,  העיר  גאוני  במעמד 

פרסום פתגמו של 
הר' ברוך מרדכי עורר 
תמיהה כה גדולה, עד 

שאפילו חלק מאנ"ש באו 
בטענות: ‘מדוע לפרסם 
בדפוס עניינים שנותנים 
מקום למתנגדים לקנטר 
ולומר שהחסידים הוסיפו 
עוד פירוש שאין השכל 
סובלו, ואין לו מקור 

בדברי רז"ל'...
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עמוק.
אם נתבונן באופיו של הר' ברוך מרדכי ובנסיבות 
יישאר מקום לספק שלא  לא  בהן אמר את הפתגם, 
התכוון כלל וכלל להשיב לגיסו דברי צחות בעלמא, 
מבוססים    – רז"ל  דברי  על  היטב  מבוססים  שאינם 
חזק כל כך, עד שגם גיסו וכל המסובים שנכחו שם 

יהיו מוכרחים להודות בזה. 
של  המכריע  רובם  הימים  שבאותם  ובפרט, 
ודברי  המגידים  שתחום  בשיטה  אחזו  המתנגדים 

המוסר שייך לנשים ועמי הארץ, 
בעת  חכמים  לתלמידי  או 
ואינם  עליהם  כבד  שראשם 
אך  בלימוד.  לעסוק  יכולים 
היו  בתורה  וענין  דבר  בכל 
מילי'?  הני  ‘מנא  מיד  שואלים 

והיכן הוא נרמז בתורה?

מה מקורו של 
מדרש השמות

שבכתב  בתורה  נפרץ  חזון 
לדרוש  שבעל-פה  ובתורה 

ולהעמיק בשמו של כל דבר.
מפליא  פי"ז(  )ב"ר  המדרש 
בחוכמתו של אדם הראשון על 
שכאשר  בכך  המלאכים,  פני 
המלאכים  לפני  הקב"ה  הביא 
והעופות  החיות  הבהמות  את 
היו  ולא  לשמותיהם  שאלם 
אדם  לפני  וכשהביאם  יודעים, 

הראשון ידע לומר “זה שור זה חמור" וכו'.
כל  הביא  ש"הקב"ה  יט(  ב,  )בראשית  מבאר  הרמב"ן 
הכיר  והוא  אדם  לפני  השמים  עוף  וכל  השדה  חית 
טבעם וקרא להם שמות, כלומר השם הראוי להם לפי 
“ונראה  וזה לשונו:  )שם(  ה'בחיי'  כן מביא  טבעיהם". 
לי באור המדרש הזה, כי האדם הבין בחכמתו ושכלו 
טבע כל בהמה וחיה וקרא לכל אחת ואחת שם מעין 
הטבע והמדה שהכיר בה, והאותיות שצרף בשמותיהן 

הכל לפי טבעיהן ומדותיהן...".
נמצא, שאדם הראשון בחר את שמותיהם של בעלי 
השם  שכן  המינים,  של  וטבעם  מהותם  לפי  החיים 
נוספים:  )מקורות  הפנימית  ומהותו  המין  טבע  על  מורה 
של"ה בהקדמת ביהמ"ק בסופו, תניא שער היחוד והאמונה פ"א, ד"ה אר"י 

כו' לא אבוא בירושלים של מעלה כו' דשנת ת"ש, נדפס בסה"מ קונטרסים 
ח"ב ע' 858(.

סוגי  שמות  כדוגמת  כלליים  שמות  רק  לא  והנה, 
בשמות  גם  אלא  המין,  מהות  על  מורים  החיות 
משמעות  את  שידרשו  מצאנו  בני-אדם  של  פרטיים 
השם לפי מהותו של הנקרא בשם. והראשון במקרא 
)בראשית ג, כ(: “ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא 

היתה אם כל-חי".
השמות  במהות  שדורשים  מצאנו,  מזו  יתירה 
כזו,  לדרשה  השם  נותן  התכוון  שלא  במקום  גם 
יעקב  שמו  קרא  “הכי  במקרא: 
וכן  לו(,  כז,  )בראשית  ויעקבני..." 
הוא  כן  כשמו  “כי  בנביאים: 
)שמואל א'  ונבלה עמו"  נבל שמו 
לרוב  מצוי  וכדוגמתו  כ"ה(,  כ"ה, 

בדברי רז"ל.
שאין  לומר  תמצי  אם  ואף 
להביא ראיה מדרשות רז"ל על 
שמות המובאים בתנ"ך, כי בזה 
השם  והובא  לומר שמאחר  יש 
בו  יש  שבוודאי  הרי  בתורה 
גם רמז ולימוד, מה שלא יהיה 
שאינם  שמות  על  לומר  נכון 

מוזכרים בתורה.
אך מצינו בגמרא )יומא פ"ג, 
בשמות  דייק  מאיר  שר'  ב( 
)"דייק בשמא"( האנשים שהיו 
בימיו, שהם כמובן שלא הוזכרו 
הוכיח  ומעשה רב שם  בתורה, 

כדברי ר' מאיר.

 השם מורה וגורם
את מהות האדם

גדולה מזו מצאנו בדברי רז"ל אשר השם לא רק 
ומשפיע פעיל  גורם  מורה על מהות האדם, אלא גם 
“לעולם  האזינו(:  פרשת  סוף  )תנחומא  כמרז"ל  מהותו,  על 
יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו... כי לפעמים השם 
גורם טוב או גורם רע", וכן מסיקה הגמרא )יומא ל"ח, ב( 
שהתינוק ‘דואג' נהרג משום שנקרא על שמו של אדם 

רשע וזה מה שגרם למיתתו.
על  ותגמול  עונש  בתור  בא  שהדבר  לומר  ]ואין 
וחמור  עונש כבד  זהו  שנקרא בשם אדם רשע, שכן 

רובם  הימים  באותם 
המתנגדים  של  המכריע 
שתחום  בשיטה  אחזו 
המוסר  ודברי  המגידים 
שייך לנשים ועמי הארץ, 
או לתלמידי חכמים בעת 
עליהם  כבד  שראשם 
לעסוק  יכולים  ואינם 
דבר  בכל  אך  בלימוד. 
וענין בתורה היו שואלים 
מיד ‘מנא הני מילי'? והיכן 

הוא נרמז בתורה?
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מדי על ‘עוון' זה, ובאם יש כאן עונש הרי שהוא מגיע 
לקורא השם ולא לנושא השם[

מה   – רות?"  “מאי  הגמרא  שואלת  ב(  )ז,  ובברכות 
ויצא  “שזכתה  יוחנן:  ר'  משיב  רות.  השם  משמעות 
ותשבחות"  בשירות  להקב"ה  שריוהו  דוד  ממנה 
ובהמשך )שם(: “מנא לן דשמא גרים". הרי לנו, ששם 
הולך  גם  אלא  בו,  ומשפיע  פועל  רק  לא  האדם 

ומשפיע ביוצאי חלציו!
שמות  את  לדרוש  מקום  שיש  מובן  הנזכר  מכל 
האבות גם בנוגע למהות בניהם, ובזה מצאנו בדברי 

רז"ל שני אופנים:
כנזכר  הבנים,  מהות  שם  על  נקראו  שהאבות  א. 
לעיל אודות רות שנקרא שמה על שם מהות צאצאה 
– דוד, ומוכח גם ממדרש רז"ל בגמרא )מגילה דף י"ב, ב( 
“מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש, תנא: כולן על 

שמו )של מרדכי( נקראו". 
ב. גם אם נאמר שהאבות לא נקראו על שם הבנים, 
בכל זאת, במקרה שמזכירים את שם האבות על שם 
הבנים ודאי שזה בא להורות על תכונות הבנים. וכפי 
קרח:  אודות  ב(  ק"ט,  )דף  בסנהדרין  הגמרא  שדורשת 
“ויקח קרח... בן יצהר... בן שהרתיח )שהכעיס( עליו 
את כל העולם כצהרים", וכך דורשת הגמרא את כל 

ייחוסו האמור בתורה )“בן קהת בן לוי"(. 
בן  יעקב  בן  נמי  "וליחשוב  שם:  הגמרא  ומשאלת 
שעקב עצמו לגיהנם" )שבאם דורשים את כל ייחוסו, 
מוכח, שאף  לגביו(,  'יעקב'  גם את השם  לדרוש  יש 
שם  על  אופן  בשום  נקראו  לא  האבות  בוודאות  אם 
מהות הבנים )כמו יעקב לגבי צאצאו קרח(, בכל זאת 

דורשים את שמותיהם אם הם נזכרים על הבנים.

באופן  השמות  שמדרש  להסיק,  יש  זה  מכל 
)“דייק  בשמות  שדייקו  רז"ל  דברי  על  מיוסד  כללי 
בשמא"(, ולא רק בשם של האדם עצמו אלא גם בשם 
אבותיו, ובוודאי אם נזכר שם אביו עליו כמו בעקביא 

בן מהללאל.

 הפתגם מפורש 
בדברי האריז"ל!

ברוך  הר'  של  פתגמו   – הראשון  לעניין  נחזור 
מרדכי.

וזה  בראשית  אגדת  במדרש  הנכתב  ובהקדמה, 
מהללאל?  קינן(  בן  )של  שמו  נקרא  “ולמה  לשונו: 
שהוא חזר בתשובה תחלה להלל והתחיל לשבח לפני 

הקב"ה".
כי  “דע  לא(:  הקדמה  הגלגולים  )שער  האריז"ל  ובכתבי   
כל  הראשון...  באדם  ונתלים  כלולים  הנשמות...  כל 
מתחלק  העקב...  והנה  אבריו...  מרמ"ח  ואבר  אבר 
ליותר מן תרי"ג ניצוצות נשמות ומכללם הם נשמת... 

ונשמת עקביא בן מהללאל". 
וביתר ביאור )סוף הקדמה לב(: "עקביא בן מהללאל... 
בסוד עקב... ולכן נקרא שמו עקביא ולפי שעקביא זה 
תיקן גם כן בחינת מהללאל בן קינן לכן נקרא עתה 

עקביא בן מהללאל.
בחינת  הוא  ש'עקביא'  מפורשת  ראייה  לנו  הרי 
רז"ל הוא לשון הלל ושבח  ו'מהללאל' בדברי  עקב, 
מרדכי  ברוך  הר'  של  ונמצא שפתגמו  הקב"ה,  לפני 

יסודו מפורש בדברי האריז"ל!
“אין העזרה  )עדויות פ"ה מ"ו(:  ויש להעיר מן המשנה 
ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה – ויש שגורסים 
וראה  מהללאל".  בן  כעקביא  חטא  וביראת   – בענווה 
בבעל הטורים )ר"פ עקב, של"ה שם ועוד( על הפסוק עקב – 

שענווה ויראת חטא נקראים ‘עקב'.
מסיים הרבי את ביאורו וכותב:

לנו  להיות  יוכל  זו  “תמוה"  צחות  יסוד  ביאור 
אשר  המאמרים  כל  בודאי  כי  ולאות,  לדוגמא 
לתמוהים  הנראים  אלו  אף  הקודש,  בשיחות 
כגון  ועל  וביאור היטב.  יש להם פירוש  בעינינו, 
)ירושלמי פאה פ"א ה"א( כי לא דבר  זה ארז"ל 
רק הוא מכם. ואם הוא רק - מכם הוא! למה שאין 

אתם יגיעים בתורה.
תורתם  כן  הראשונים  חסידים  של  צחות  ואם 

ועבודתם על אחת כמה וכמה.
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 יום הולדת הרבנית שטערנא שרה,
אשת כ"ק אדמו"ר מוהר"ב נ"ע

שטערנא  הרבנית  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  הולדת  יום 
מאוורוטש  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בת  שניאורסאהן,  שרה 

והרבנית חנה - ביום ד' לפ' שמות, בעיר ליובאוויטש.
)ימי חב"ד ע' 91(

מרשימותיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

הטובות,  ובמדותיה  רבה  הכי  ובתבונתה  הגדולה  בחכמתה 
החסידים  לטובת  רבי,  בית  משפחת  לטובת  ועשתה  פעלה 
ייסדה  תמימים.  תומכי  ישיבת  בהחזקת  התענינה  וביחוד 
אגודת נשים לטובת הישיבה והחזיקה את כל תלמידי המכינות 

אשר על יד ישיבת תומכי תמימים.
)סה"ש תרפ"א ע' ב13 הערה 12(

יום פטירת המשפיע הרה"ח ר' חנוך הענדל קוגל

)קורניצער(, המשפיע הראשון בישיבת "תומכי תמימים"  ר' חנוך הענדל קוגעל  יום פטירתו של הרה"ח 
בליובאוויטש, בעת התייסדותה בשנת תרנ"ז.

וכה ביקש לפני פטירתו:

ידוע אשר בעונשים שלמעלה – לאחר מאה ועשרים – יש שני סוגי עונשים, עונש ארוך ועונש קצר. בעונש 
הקצר - היסורים גדולים ונוראים במאד עד שאפילו מלאכי החבלה לא יכולים להביט לגודל היסורים של 
הנענש. ובכל זאת, הוא מבקש שיתנו לו את העונש הקצר, משום שרוצה הוא להיות בהיכל כ"ק אדמו"ר 

הזקן ביום ההילולא כ"ד טבת. 
)ליובאוויטש וחייליה ע' 135(

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ציווה לחקוק על מצבתו את המלים: ורבים השיב מעוון. 
)התמים ח"א ע' 82( 

הינו המחנך האמיתי: הוא לא הסתפק בעשיה עם  ר' חנוך הענדל  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב: הרה"ח 
עצמו, ה"ללמוד", כי אם עשה ופעל בעבודה של מסירה ונתינה ובהתמסרות חסידית ב"וללמד", והכל היה 

אצלו בלהבה של אהבת ישראל ובעריבות של חסידות חב"ד. 
)סה"מ תש"ט ע' 198(

 כ"ק אדמו"ר הזקן
נחלה במסעו האחרון

כ"ק אדמו"ר הזקן חלה – ביום שני בשבוע – 
במחלה שממנה לא קם; חולשתו הלכה וגברה 
מיום ליום עד מוצאי שבת קודש, כ"ד טבת, 

אז עלתה נשמתו הקדושה למרומים.

תרי"ט

תר"ס

תקע"ג

עת לדעת

ט"ו 
טבת

י"ח 
טבת

י"ט 
טבת

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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"עס קומט שוין די גאולה"
הקהל הופתע ברגע הראשון אבל קיבל מהר מאד את הניגון החדש... גם אלו 
שעדיין נותר ספק קל בליבם לגבי המילים החדשות, נוכחו עד מהרה לראות 

את הרבי בעודדו את הניגון

יום שישי, י"ג טבת
התפילות היו כרגיל. לקבלת שבת נכנס הרבי בחמש ורבע 
ולאורך הדרך עודד את  נצח״,  ״דידן  לקול שירת הקהל 

השירה.
הקפות  לפני  )המושר  שמחה  ניגון  ניגנו  דודי'  ב'לכה 
סימן  בסיום,  טובה״(.  וחתימה  ״כתיבה  המילים  על  או 
בעידוד ידו לחזור על הניגון שוב ושוב, ועודד חזק מאד 
כשפעמים גם הרים את ידו בתנופה מעל גבי הסטענדער.

הפעם נעמד הרבי לתפילת שמו״ע ב״ופרוש עלינו״ )שלא 
כבזמן האחרון שנעמד באיש״ר שבקדיש(. בסיום התפילה 
הכריז הגבאי בדבר מסיבות 'שלום-זכר' שיתקיימו הלילה 
התפילה  אחר  תיכף  'תורה-אור'  לימוד  ועל  בשכונה, 

במרכז הזאל.
שצריך  בשבתות  ובמיוחד  התפילה,  אחר  שבת  כבכל 
מנצלים  קידוש,  לעשות  בכדי  השביעית  לשעה  לחכות 
ללימוד  זמנם  את  לבחורים,  בנוסף  הבעלי-בתים,  גם 
ה'ליקוט' השבועי, המגיע בערב שבת טרי מבית הדפוס 

ומתפרש על פני הזאל במהירות.
מאדם,  הזאל  הומה  התפילה,  אחר  ושעתיים  שעה  כך, 
וכל הספסלים תפוסים, רובם ככולם רכונים על ה'ליקוט' 

ולומדים בו מתוך 'ריתחא דאורייתא'.
שבת קודש, פרשת ויחי י"ד טבת

לתפילת שחרית נכנס הרבי מוקדם מהרגיל. לפני התפילה 
'ממקומך'  את  הק'.  בידו  מעודד  כשהרבי  'שיבנה'  ניגנו 
שבקדושה ניגנו )לראשונה( בניגון 'שובה ה'', והרבי עודד 

את השירה.
בסיום קריאת התורה נעמד לאמירת 'חזק' בפסוק א' לפני 
האחרון בפרשה )ולא פנה לעבר הבעל-קריאה(. ההפטרה 
הייתה בקול גבוה מהרגיל. ב׳כתר' שבמוסף התחיל הרבי 
הקהל  אמירת  עם  מיד  אלקינו',  'הוא  הניגון  את  לעודד 
״שמע ישראל״. בברכת כהנים, אז מסתובב לעבר הש"ץ, 

ענה הרבי את ה'אמן' בהדגשה עם הילדים.
השירה  את  ועודד  הקהל  לעבר  שבת'  'גוט  אמר  הרבי 

״דידן נצח״ עד הגיעו לחדרו הק'.
נכנס  הרבי  מיוחד.  בחידוש  ההתוועדות  החלה  הפעם 

ניגב  הגביע  את  והתיישב.  נצח'  'דידן  שירת  לקול  לזאל 
הניח  אחר  מהבקבוקון.  )בעצמו(  לתוכו  ומזג  במפית, 
למשמש בקודש למלא את הגביע, וכשהוכן הגביהו בידיו 

הק' ובירך עליו.
ונרגש בניגון )המושר,  וכאן פתח א' מאנ׳׳ש בקול רם   -
שוין  "זָאל  המילים  על  מידי שבת  הידועה,  השיחה  מאז 
זיין די גאולה"( במילים ״עס קומט שוין די גאולה, משיח 

קומט שוין״!
הקהל הופתע ברגע הראשון, אבל קיבל מהר מאוד את 
התקופה  את  ביותר  המשקפות  המילים,  החדש.  הניגון 
בזמן  פעמים  כמה  הרבי  דברי  לאור   - נמצאים  אנו  בה 
לשירה  הצטרף  והקהל  מה,  התרגשות  פעלו   - האחרון 
בליבם  קל  ספק  נותר  שעדיין  אלו  גם  מיוחדת.  בחיּות 
לגבי המילים החדשות, נוכחו עד מהרה לראות את הרבי 
בעודדו את הניגון, כששביעות רצון ניכרת על פניו הק'. 

בהמשך גם עודד לעבר זה שהחל את הניגון.
בתחילה עודד ביד א', ומיד עבר לתנועות נמרצות בשתי 
הזקנים  לעבר  א'  ביד  ועודד  הפסיק  לרגע  יחד.  ידיו 
לעודד  חזר  ושוב  הילדים,  ולעבר  הבימה  על  היושבים 

בשתי ידיו יחד, כשהשמחה באולם רבה ועצומה. 
בשיחה הראשונה התעכב הרבי במיוחד על מעלת סיום 
ספר  שזהו  וכיוון  הישר',  'ספר  הנקרא  בראשית,  ספר 
ספרים שלאחריו. הכ"ד  כל  על  זה משפיע  הרי  הראשון 

בסיום השיחה אמר: "ועוד והוא העיקר, שעל הכל כבר 
דובר וסוכם... הכל הכינו כבר... צריכים רק לפקוח את 
והשלימה,  האמתית  בגאולה  שנמצאים  ויראו  העיניים 

תיכף ומיד ממש"!
אחרי השיחה ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה', והרבי 
עודד חזק מאד וגם בשני ידיו הק' יחד. בכלל היה נראה 
מאד 'אופגעלייגט' )במאור פנים(. התנועות היו רצופות 
ונמרצות, פעם ביד זו ופעם ביד השניה, וניגנו כך בשמחה 

רבה זמן רב.
ההוראה  את  בהרחבה  הרבי  ביאר  השנייה  בשיחה 
הנלמדת מהתוועדות זו, שכאו"א צריך לקיים בעצמו "מה 
זרעו בחיים אף הוא בחיים" בכך שכל פעולה שלו נזרעת 
ב"ארץ חפץ" ומצמיחה 'פירי פירות' של פעולות נוספות.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»



20

»
אחרי שיחה זו ניגנו "שובה ה' עד מתי", וגם כעת עודד הרבי מפעם 
לפעם בתנועות נמרצות. בשיחה השלישית אמר הרבי, שהקב׳׳ה 
מחליטים  זה  ולפני  בהרחבה,  גשמית  פרנסה  לכאו׳׳א  משפיע 
כל  לצדקה, שעל-ידי-זה מבררים  גדול מהנכסים  הכי  חלק  לתת 
הניצוצות כו'. בהמשך התבטא, שכולם נישאים לארה׳׳ק יחד עם 
כל  עם   - זה  ביהכנ׳׳ס  ובמיוחד  שבבבל,  וכיו׳׳ב  כנסת  הבתי  כל 
העניינים והאנשים שבו - שיהיה א' מהבניינים הראשונים שיגיעו 

לארה׳׳ק...
ניגנו ניגון שמחה )המושר בדרך כלל בהקפה(, הרבי עודד בחוזק 

רב והשמחה הייתה מיוחדת.
ל׳׳קיימא סיהרא באשלמותא"  בשיחה הרביעית דובר על ההכנה 
כבר בשבת. בהמשך התבטא הרבי בעניין השבטים, שיהודה ענינו 
הודאה וביטול, וענין זה ישנו אצל כאו"א מישראל "במיוחד ע״י 

התקשרות וביטול לנשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר״.
הרבי סיים את השיחה, שתה את רוב הכוס, והחל למזוג מבקבוקי 
המשקה לתוך כוסו, ולפתע, באחזו בבקבוק האחרון, פתח בשיחה 
שוב והוסיף: שא' ההחלטות הטובות מהתוועדות זו - לחגוג את 
"קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש טבת בשנת "נפלאות בתוכה" 
ברוב פאר והדר ובתכלית השלימות! אח"כ החל לחלק, כשכל אחד 

בתורו עולה ומכריז על פעולותיו.
התוועדות  עבור  לקחו  הגבאים  
הכריז  פינסון  והרב  חזק',  'שבת 
חזק  "חזק  הלשון:  בזה  בדרמטיות 
רבינו  ובהשפעת  בכח  ונתחזק 
עבור  דוכמן  שלום  ר'  שליט׳׳א"... 
כולל חב"ד. ר' יצחק שפרינגר )ז"ל(. 
קבוצת תלמידים-השלוחים הנוסעים 
עבור   - השבוע  לדנייפרופטרובסק 
התוועדות בישיבה שם. האחרון היה 
שלושה  עבור  גערליצקי,  מנחם  ר' 
שיתקיימו  ברמב"ם  הלכות  'סיומי' 

במשך השבוע.
ניגון  את  הרבי  התחיל  בסיום 
במיוחד  ועודד  ז"ל,  לאביו  ההקפות 
לעבר הילדים. אחר כך הזכיר הרבי 
וההתוועדות  אחרונה,  ברכה  על 

הסתיימה ב- 15:25.
בשני  עודד  שבמנחה,  שלום'  ב'שים 
ב'קדישים'  הסטענדער.  ע"ג  הק'  ידיו 
שבסיום התפילה פנה וסקר את הקהל 

בעיניו.
חנות  פתיחת  דבר  על  הכריז  הגבאי 
קה"ת גם הלילה בקשר לספרים, ועל 

זמן תפילת מעריב בשעה 17:20.

 דחיית התביעה האחרונה
בקשר למשפט הספרים

באופן  נצח"  ה"דידן  שנגמר  יום 
בקשר  העמים  כל  לעיני  גלוי 
לספרי רבותינו נשיאינו שבספריית 
תביעה  דחיית  לאחר  ליובאוויטש. 
אחרונה שהגיש הצד השני בהמשך 
טבת  בה'  שהיה  נצח"  ל"דידן 
וה"דידן  נדחתה  התביעה  תשמ"ז. 

נצח" נהיה סופי!

תש"נ

י"ט 
טבת

רגע נצחי

מתוך גליון 'בית חיינו' מתאריך ט"ו טבת תשנ"ב:
סגן  של  חתנו  שלזינגר,  יוסף  הרב  את  הציג  הריל"ג  המזכיר 
הצלחה". ב"ברכת  ברכו  והרבי  פרוש,  מנחם  ר'  וחה"כ   השר 
"בקרוב!" השיב:  שליט"א  והרבי  כלשהו,  בעניין  ברכה  ביקש   הנ"ל 
גיווען  זיינט  "איר  רחב  בחיוך  הרבי  שאל  מכן  לאחר 
בפרנקפורט[? פעם  היית  ]=האם  פרנקפורט"  אין   ַאמָאל 
בירכו. שליט"א  והרבי  בחיוב,  השיב   הנ"ל 
אחר כך סיפר, שעשר שנים קודם לכן )!( כתב מפרנקפורט מכתב 

אל כ"ק אד"ש שליט"א, ולא קיבל מענה, ועתה קיבל מענה...

רגע נצחי
JEM\92942
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תשנ"ב / יומן
התוועדות  על  הגבאי  הכריז  מעריב  תפילת  לאחר 
סיהרא  "קיימא   - טבת  לט"ו  בקשר  הלילה,  שתתקיים 
באשלמותא", עפ"י הוראת הרבי בהתוועדות ש"ק, יחד 

עם סעודת 'סיום' הלכות ברמב"ם.
יום ראשון, ט"ו טבת - קיימא סיהרא באשלמותא

מנחה  תפילת  על  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
בירך  הזאל  מן  הרבי  שיצא  לפני  מוכנים".  "כשיהיו 

נוסעים.
תפילת מנחה התפלל הרבי בשעה 13:10 לערך בגן-עדן 
התחתון בהשתתפות מנין מצומצם. לאחריה נכנס לחדרו 

וב-13:30 יצא לחלוקת הדולרים.
נודע  17:15. כעבור דקות אחדות  נמשכה עד  החלוקה 
זמן  תוך  בזאל הקטן.  יתפלל מעריב  כי הרבי  בהפתעה 
קצר הוכן סטענדער התפילה, וכל הזאל התמלא באנשים 
ובשירת  האחרון,  ברגע  להגיע  והספיקו  למטה  שחיכו 
הקהל "דידן נצח" נכנס הרבי לתפילה. בצאתו מהתפילה 

בירך נוסעים לדרכם.
יום שני, ט"ז טבת

לשחרית נכנס הרבי ב-10:10. את דף ה'קדיש' שם הרבי 
היומי. בסיום קריה׳׳ת, לפני  לאחרונה במקום התהלים 
שחזר למקומו, נישק הרבי את הס"ת )ע"י הטלית( ונגע 
בעודדו  הזאל  מן  הרבי  יצא  התפילה  אחרי  בפרוכת. 
נוסעים  בירך  הפתח  ליד  בעוז.  נצח"  "דידן  השירה  את 
בידו לעבר הנשים  ליד המעלית עודד  לדרכם. למעלה 

שעמדו שם.
מאנ"ש.  א'  בירך  בחזרו  ב-13:25.  הרבי  נסע  למקווה 
למזכירים  לצדקה  חילק  כן  ולפני  לאהל,  יצא  ב-15:35 
ועוד. מהרכב סימן כו"כ פעמים לשלום לילדים שנפנפו 

שוב ושוב.
ל-770 חזר הרבי ב-18:25, וכעבור דקות אחדות נכנס 
סעודת  ע"ד  הודיעו  בסיומם  ומעריב.  מנחה  לתפילות 
בירך  בצאתו  הלילה.  שתתקיים  ברמב"ם  הלכות  'סיום' 
נוסעים, למעלה עודד את שירת הילדים, ונכנס לחדרו. 

יום שלישי, טו"ב טבת
שבידו  בתהלים  וכרגיל  ב-10:05,  הרבי  נכנס  לשחרית 
היה )נוסף לסימניה( דף הקדיש. בצאתו מהתפילה בירך 

נוסעים.
גם  בידו לילדים.  יצא הרבי ב-15:20 כשמנופף  למנחה 
הרבי  בירך  התפילה  בסיום  השירה.  את  עודד  למטה 
נוסעים כרגיל, ולאחר מכן פנה אל המזכיר ובירר אודות 
גם   .17:15  - מעריב  תפילת  תתקיים  בו  המדויק  הזמן 
א׳  לאשה  שונות.  שפות  דוברי  נוסעים,  עמדו  למעלה 
״בון  הרבי  אמר  לירושלים,  שנוסעת  שאמרה  )מצרפת( 
ואיאז׳״ ]=נסיעה טובה[, המשיך לעבר האחרים שעמדו 

שם ואמר לכמה וכמה: ״נסיעה טובה, בשורות טובות״, 
״פָארט   - באידיש   - החסידים  מזקני  א׳  לעבר  ולסיום, 

געזונטערהייט״.
צעירים  אורחים  קבוצת  ב-17:20.  הרבי  יצא  למעריב 
מצרפת שרו בעוז, לפני התפילה ובסיומה, ניגון שמחה, 
מן  וירד  לעברם,  הרבי  הביט  בתרא  קדיש  וכשהסתיים 

הבימה. הרבי עודד בדרכו את השירה, ונכנס לחדרו.
יום רביעי ח"י טבת

בשעה 10:00 נכנס הרבי לתפילת שחרית. בסיומה בירך 
נוסעים לדרכם.

]=תקצירים  ה'משיחות'  התפרסם  התפילה  לקראת 
בידי הרבי.  - מוגה  משיחות הרבי[ של שבת האחרונה 
ה'פתח דבר' נושא את התאריך המיוחד: ״יום אחד, חמש 

עשר יום לטבת״.
נכחו  היום,  מנחה  בתפילת  וגם  האתמול  יום  בתפילות 
תפילה  כל  לפני  ששרו  מצרפת  ׳מתקרבים׳  קבוצת 
ולאחריה בהתלהבות רבה. כשנכנס הרבי לתפילה, עודד 

את השירה בחוזק.
דולרים.  לחלוקת  באצבעו  הרבי  סימן  התפילה  בסיום 
לצדקה.  לתתו  מנת  על  א׳  שטר  קיבל  ואחד  אחד  כל 
כשנסתיימה החלוקה, הניח שטר א׳ בסידורו, פנה ונגע 

בפרוכת, ויצא תוך כדי עידוד השירה בעוז.
השלוחים  התלמידים  את  לדרכם  בירך  הפתח  ליד 
סימן  גם  נוסעות,  בירך  למעלה  גם  לרוסיה,  הנוסעים 

לשלום, ולחלקן בירך בצרפתית.
שרה  בסיומה  הרגיל.  בזמנה  התקיימה  מעריב  תפילת 
בירך  למעלה  עודדם.  והרבי  בחוזק,  הנ״ל  הקבוצה 
נוסעות, ולילדה שנפנפה נפנף הרבי לעברה כמה פעמים.
כ-20 המונה   - הנ״ל  הקבוצה  התיישבה  התפילה  אחר 

ניגונים  ניגנו  הם  ההתוועדות.  בימת  על   - בחורים   30
חסידיים וניגוני שמחה והתעוררות. בסיום, חזר לפניהם 

א׳ התמימים, דובר צרפתית, שיחה קצרה.
יום חמישי, י"ט טבת – "דידן נצח"

אחר קריה"ת לא נגע הרבי בפרוכת כדרכו בקודש בכל 
הלכות  'סיום'  ע"ד  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום  פעם. 
הרמב"ם  יאצ"ט   – טבת  כ'  לכבוד  והתוועדות  ברמב"ם 
ז"ל – הלילה. בצאת הרבי מהזאל בירך נוסעים לדרכם. 
מטבעות  מחלק  כשלפנ"כ  ב-13:30  הרבי  נסע  למקווה 
לפני  לאהל.  יצא  ב-16:30  ועוד.  למזכירים  לצדקה 
שנכנס לרכב בירך נוסעים ונתן להם מטבעות לצדקה. 
דקות  מספר  לאחר  ל-770.  הרבי  חזר  לערך  ב-18:30 

נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
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א( כהכנה לשנת השבעים לנשיאות הרבי, ללמוד ברבים 
)בביהכנ”ס וכיו”ב( המאמר באתי לגני בקביעות דשנה זו.

ב( לסייע כל אחד בהתאם לאפשרויותיו, לרישום ילדי ישראל 
לגני ובתי ספר ברשת אוהלי יוסף יצחק באה”ק.

ג( לארח מקורבים של בתי חב”ד באה”ק.

ד( לפעול במספר שבעים באחד או בכל ההצעות דלהלן:

לתרום סכום של שבעים לכל נפש לאחד ממוסדות חב”ד 
באה”ק.

 הוספה בלימוד הנגלה והחסידות במספר שבעים 
מאמרים / שיחות / דפי גמרא/ משניות / שו”ע.

במשך שנת השבעים להקדיש 70 שעות למבצעי הרבי.

הנחת תפילין לשבעים איש.

יציאה למבצע תפילין בקביעות. 

הצבת תיבת תפילין קבועה במקום העבודה.

להשפיע על שבעים בתי אב לבדוק תפילין ומזוזות 
ולהפנותם לבית חב”ד הקרוב למקום מגוריהם.

לקחת מעת לעת חלק בפעילות בתי חב”ד באה”ק ו/או 
בהשתתפות בפעולותיהם בגוף או בממון.

ה( לכתוב דו”ח לרבי בעניינים הפרטיים והמשפחתיים לכל 
הפחות פעמיים בשנה זו. 

ו( להמשיך ולפעול ביתר שאת ועוז להביא לגאולה האמיתית 
והשלימה ותיכף ומיד ממש.

הנני מקבל על עצמי בלי נדר לקיים את ההחלטה / החלטות מהכנס )המסומנות(.

שם ומשפחה: 

שם האם:

זה הזמן 
להצטרף
לרבים שכבר לוקחים חלק 
בהחלטות הכנס השנתי של 
אנש חסידי חבד באה”ק

 ולתת
 לרבי
מתנה
לכבוד יום הבהיר יו”ד 
שבט תש”פ
 שנת השבעים
לנשיאות הרבי

 תוסיף את הטופס ניתן לשלוח למספר פקס 077-270-0177
ובע"ה יונח עה"צ ביום הבהיר יו"ד שבט תש"פ
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א( כהכנה לשנת השבעים לנשיאות הרבי, ללמוד ברבים 
)בביהכנ”ס וכיו”ב( המאמר באתי לגני בקביעות דשנה זו.

ב( לסייע כל אחד בהתאם לאפשרויותיו, לרישום ילדי ישראל 
לגני ובתי ספר ברשת אוהלי יוסף יצחק באה”ק.

ג( לארח מקורבים של בתי חב”ד באה”ק.

ד( לפעול במספר שבעים באחד או בכל ההצעות דלהלן:

לתרום סכום של שבעים לכל נפש לאחד ממוסדות חב”ד 
באה”ק.

 הוספה בלימוד הנגלה והחסידות במספר שבעים 
מאמרים / שיחות / דפי גמרא/ משניות / שו”ע.

במשך שנת השבעים להקדיש 70 שעות למבצעי הרבי.

הנחת תפילין לשבעים איש.

יציאה למבצע תפילין בקביעות. 

הצבת תיבת תפילין קבועה במקום העבודה.

להשפיע על שבעים בתי אב לבדוק תפילין ומזוזות 
ולהפנותם לבית חב”ד הקרוב למקום מגוריהם.

לקחת מעת לעת חלק בפעילות בתי חב”ד באה”ק ו/או 
בהשתתפות בפעולותיהם בגוף או בממון.

ה( לכתוב דו”ח לרבי בעניינים הפרטיים והמשפחתיים לכל 
הפחות פעמיים בשנה זו. 

ו( להמשיך ולפעול ביתר שאת ועוז להביא לגאולה האמיתית 
והשלימה ותיכף ומיד ממש.

הנני מקבל על עצמי בלי נדר לקיים את ההחלטה / החלטות מהכנס )המסומנות(.

שם ומשפחה: 

שם האם:

זה הזמן 
להצטרף
לרבים שכבר לוקחים חלק 
בהחלטות הכנס השנתי של 
אנש חסידי חבד באה”ק

 ולתת
 לרבי
מתנה
לכבוד יום הבהיר יו”ד 
שבט תש”פ
 שנת השבעים
לנשיאות הרבי

 תוסיף את הטופס ניתן לשלוח למספר פקס 077-270-0177
ובע"ה יונח עה"צ ביום הבהיר יו"ד שבט תש"פ
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ויחי

י"ד בטבת
קריאת התורה1: בזמן קריאת הפסוק האחרון של 

הפרשה, המסיים את כל ספר בראשית )וכן בסיום 
שאר חומשי תורה(, מנהג ישראל לעמוד2 . בסיום 
הספר אומר כל הציבור, ואחריו הקורא: “חזק חזק 

ונתחזק!"3 וגם העולה לתורה אומר זאת4.

מהם  שאחד  הכרע",  להן  שאין  מקראות  “חמשה  קריאת  לעניין   )1
 18 עמ'  תמו  גיליון  ב'התקשרות'  ראה  )מט,ז(,  דפרשתנו  ‘ארור'  הוא 
וגיליון ת"נ עמ' 17, הן ע"פ הנהוג והן ע"פ מכתב הרבי, שקוראים כרגיל  
בליקוטי  גם  הובא  בזה  השערי-אפרים  חידוש  )אגב,  הטעמים  לפי 
מהרי"ח, סדר קה"ת דשבת, בפרשתנו. ראה מקורות נוספים בנושא 
עמ'  כ  כרך   – ס"ב  המקרא'  ‘טעמי  ערך  התלמודית,  באנציקלופדיה 

תקצ"ח(.
עד  )עכ"פ  הפסוק  תחילת  לפני  קימעא  יפסיק  שהקורא  רצוי   )2
קריאת  את  היטב  ישמע  שהציבור  כדי  לעמוד(,  היושבים  שיספיקו 

הפסוק – לוח ‘דבר בעתו'.
אורחות-חיים  בשם  מבית-יוסף  שהביא  קלט  סו"ס  רמ"א  ראה   )3
מלוניל מנהג שאומרים לכל המסיים לקרות בתורה בכל פעם ‘חזק', 
אבן-הירחי,  קריאת התורה של שבת בשם  באבודרהם סדר  והביאו 
שכתב שזה מנהג צרפת ופרובינציה, ואילו מנהג ספרד ]היה[ לומר 
המובא  וראה  התורה.  מחומשי  וספר  ספר  כל  כשמסיימים  רק  כן 
כתב  שם  חדש  ובפרי  שם.  מספינקא  להרה"צ  באורחות-חיים 
תורה  חיזוק:  צריכים  “ארבעה  רז"ל:  מאמר  ע"פ  היא  שהאמירה 
ומעשים טובים, תפילה ודרך-ארץ" )ברכות לב,ב(. וראה מאור ושמש 

פ' פקודי בטעם הכפילה ג"פ.
וראה בעניין זה ב'רשימות היומן' עמ' תג, בשם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, 
שהטעם לאמירה זו הוא “כדי לכלול עצמו עם המאמינים הפשוטים", 
חיזוק “להתחיל ספר חדש", ולשאלת הרבי שאם כן, הרי זה הפסק – 
כיוון שעוסק בספר הבא ולא בזה שסיימוהו – היה המענה מפתגם 

הרוגצ'ובי שכל התורה מהווה “תיבה אחת", עיי"ש.
בפסוק  הביטוי  שבמקור  על-אף  בצירי,  ז'  ‘ונתחזק'  לומר  רגילים 
בשמואל-ב י,יב )וכמצויין בס' שולחן-הקריאה לברכות לב,ב( מנוקד: 
 1 הערה  תתפ"ח  בגיליון  השבוע'  ב'לוח  וראה  בפתח.  ז'  ‘ונתחזק' 

בארוכה בכל האמור בהערה זו ושלאחריה, וש"נ.
4( ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. בס' שולחן-הקריאה פכ"א 
כתב, שהעולה לא יאמר זאת מחשש הפסק, ובקצות-השולחן סי' פד 

אחד  כל  צריך   – חזק'  ב'שבת  “בעומדנו  התוועדות: 
ואחד מישראל לחזק את עצמו ובני-ביתו וכל הנמצאים 

בסביבתו... בכל ענייני יהדות...
“וכדאי לקשר זה עם התוועדות מיוחדת... כהמנהג 
בכמה קהילות קדושות בישראל, שבשבת חזק מכינים 
הגבאים ‘קידושא רבא', ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה 
בכל המקומות – שבה יוסיפו באמירת דברי תורה )וגם 
קבלת החלטות טובות...(, ויוסיפו בהשמחה לגמרה של 

תורה"5.

יום שישי
כ' בטבת 

יום ההילולא של הרמב"ם ז"ל. יום התחזקות בלימוד 
הרמב"ם היומי6.

בבדי-השולחן ס"ק כב הוסיף ע"ז את הטענה “שהברכה היא לעולה, 
ולא שייך שהוא יאמר לעצמו". אמנם באג"ק ח"ד עמ' יד השיב על כך 
הרבי: “אמירת העולה לתורה ‘חזק חזק ונתחזק' – לא חשיב הפסק, 
כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע אדה"ז סי' קס"ז ס"ט*(, וגם 

הוא** אומר, כי נוסחא שלנו*** היא ‘ונתחזק'", עכ"ל.
_______________

*( שם איתא שהפסק מענייני הסעודה אינו מעכב בדיעבד בין ברכה 
ע"פ  ואכן,  אחר",  בעניין  אי-אפשר  אם  לכתחילה  ו"מותר  לאכילה; 
31 – מוגה –  254 הערה  דברי הרבי בהתוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 
“שאמירת הברכה קאי גם על העניין ד'חזק'", עיי"ש, הרי זה ממש כמו 
שכתב הרבי בספר-המנהגים ס"ע 105 בעניין מנהגנו באמירת היה"ר 
הווי  “וכיוון דא"א בענין אחר,  בין הברכה לאכילה:  על התפוח בר"ה 

כדיעבד". וע' גם בשו"ת יביע-אומר ח"א חאו"ח סי' ט.
**( – העולה לתורה, שאליו מכוונת הברכה ‘חזק', מצטרף לאמירה 

)כנראה - עם הציבור( כדי לברך גם את הקהל עמו.
***( – שלא כמנהג צרפת בעבר והספרדים כיום, שמברכין רק את 

העולה.
____________________

5(  ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.
6( התוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ' 1016. 

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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çëäðL äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé éçéå©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®
íéòaøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬

:äðL úàîeòáL íéøöî õøàa á÷òé éçéå §©−¨¨«©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬
íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé éäéå äðL äøNò¤§¥−¨¨®©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½

:äðL úàîe íéòaøàå ּבארעא יעקב וחיא §©§¨¦¬§©−¨¨«ְְֲֲַַַָָֹ

ׁשני  יעקב יֹומי והוֹו ׁשנין עׂשרי ׁשבע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַֹדמצרים

ׁשנין: ּוׁשבע וארּבעין מאה èëeáø÷iåחּיֹוהי ְְְְְְִִִַַַָ©¦§§´
øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤

éðéòa ïç éúàöî àð-íà BìEãé àð-íéN E Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−
àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬

:íéøöîa éðøa÷úúeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå ¦§§¥−¦§¦§¨«¦©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼
ïç éúàöî àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ

éðéòaNòå éëøé úçz Eãé àð-íéN Eãñç éãnò úé §¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤
:íéøöîa éðøa÷ú àð-ìà úîàå יֹומי ּוקריבּו ¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦§¦§¨«¦ְִֵ

אם  לּה ואמר ליֹוסף לברּה ּוקרא לממת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָיׂשראל

ּתחֹות  יד כען ׁשּוי ּבעיני רחמין אׁשּכחית ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּכען

ּתקּברּנני  כען לא ּוקׁשֹוט טיבּו עּמי ותעּבד ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָירּכי

ìéðúàNðeּבמצרים: éúáà-íò ézáëLå ְְִִָ§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−

:Eøáãë äNòàéðúàNðe éúáà-íò ézáëLå ¤§Ç¤¬¦§¨¤«§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬

:Eøáãë מּמצרים ותּטלּנני אבהתי עם ואׁשּכּוב ¦§¨¤«ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָ

:ּכפתּגמ אעּבד אנא ואמר ּבקברּתהֹון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֻותקּברּנני

àììàøNé eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiå©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìòBì òáMiå éì äòáMä øîàiå ©¬Ÿ©¦¨«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®

:ähnä Làø-ìò ìàøNé eçzLiå לי קּים ואמר ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«ֲִַַַַ

פ ערסא: ריׁש על יׂשראל ּוסגיד לּה àéäéåוקּיים ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ©§¦À
éáà äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçàE ©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½¦¥¬¨¦−
-úàå äMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìçŸ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôàóñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå ¤§¨«¦©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½
éáà äpä-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤

íéøôà-úàå äMðî: האּלין ּפתּגמּיא ּבתר והוה §©¤−§¤¤§¨«¦ְֲִִֵַַַָָָָָ

ּתרין  ית ּודבר מרע ׁשכיב אבּו הא ליֹוסף ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָואמר

אפרים: וית מנּׁשה ית עּמּה áá÷òéìּבנֹוהי ãbiå ְְְְִִִֵֶֶַָָָ©©¥´§©«£½Ÿ
ða äpä øîàiåéìà àa óñBé EìàøNé ÷fçúiå E ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½

:ähnä-ìò áLiåða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåE ©¥−¤©©¦¨«©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬
éìà àa óñBé:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

לות אתא יֹוסף ּבר הא ואמר ליעקב ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹוחּוי

ערסא: על ויתיב יׂשראל âá÷òéואתקף øîàiå ְְְְִִֵֵַַַַָָ©³Ÿ¤©«£ŸÆ
ïòðk õøàa æeìa éìà-äàøð écL ìà óñBé-ìà¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©

:éúà CøáéåécL ìà óñBé-ìà á÷òé øîàiå ©§−̈¤Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa æeìa éìà-äàøð ואמר ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«ֲַַ

ּבארעא  בלּוז לי אתּגלי ׁשּדי אל ליֹוסף ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹיעקב

יתי: ּוברי ãEøôîדכנען éððä éìà øîàiå ְִִִַָָָ©´Ÿ¤¥©À¦§¦³©§§Æ
ézúðe Eúéaøäå-úà ézúðå íénò ìä÷ì E §¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤

éøçà Eòøæì úàfä õøàä:íìBò úfçà E ¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«
ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©´Ÿ¤¥©À¦§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´

éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòE ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−
:íìBò úfçàואסּגּנ ל מּפיׁש אנא הא לי ואמר £ª©¬¨«ְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

הדא  ארעא ית ואּתן ׁשבטין לכנׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָואּתנּנ

עלם: אחסנת ּבתר לבניäéðá-éðL äzòåE ְְֲֲִַַַָָָָ§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ
éìà éàa-ãò íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäééðá-éðL äzòåõøàa Eì íéãìBpä E ¦«§¦«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤
àa-ãò íéøöîéìà éíéøôà íä-éì äîéøöî E ¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk äMðîeּבני ּתרין ּוכען §©¤½¦§¥¬§¦§−¦«§¦«ְְְֵַָ

לות מיתי עד דמצרים ּבארעא ל ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּדאתילידּו

ּכראּובן  ּומנׁשה אפרים אּנּון ּדילי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַלמצרים

קדמי: יהֹון åzãìBä-øLàוׁשמע ֹון EzãìBîe ְְְֳִָָ«©§§²£¤©¬§¨
eàøwé íäéçà íL ìò eéäé Eì íäéøçà©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−

:íúìçðaEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe §©«£¨¨««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìò eéäé ּדי ּובני ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«ְִָ

אחּוהֹון  ׁשּום על יהֹון ּדיל ּבתריהֹון ְְֲִִֵַַָתֹוליד

ּבאחסנּתהֹון: æäúîיתקרֹון ïctî éàáa | éðàå ְְְְְֲִַַ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á
õøà-úøák ãBòa Cøca ïòðk õøàa ìçø éìò̈©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤
àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì̈´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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:íçì úéaìçø éìò äúî ïctî éàáa | éðàå ¥¬¨«¤©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹
äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca ïòðk õøàa§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå ואנא ¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤ֲַָ

דכנען  ּבארעא רחל עלי מיתת מּפּדן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבמיתי

לאפרת  למיעל דארעא ּכרּובא ּבעֹוד ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָּבארחא

לחם: ּבית היא אפרת ּבארח ּתּמן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּוקברּתּה

ç:älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìàøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìàøNé àøiå וחזא ©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤ֲַָ

ואמר יֹוסף ּבני ית אּלין:יׂשראל èøîàiåמן ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ©³Ÿ¤
íéäìà éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−

:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæaóñBé øîàiå ¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«©³Ÿ¤¥Æ
øîàiå äæa íéäìà éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾

:íëøáàå éìà àð-íç÷ ּבני לאבּוהי יֹוסף ואמר ¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«ְֲֲִֵַַַַ

לותי  ּכען קרבּנּון ואמר הכא יי לי ּדיהב ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאּנּון

ְִֵֵָואברכּנּון:

é éðùúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®
:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåéðéòå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«§¥¥³

íúà Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà יקרן יׂשראל ועיני ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«ְְְִֵֵֵָָָ

ונּׁשיק  לותּה יתהֹון וקריב למחזי יּכּול לא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָמּסיבּו

להֹון: וגּפיף àéóñBé-ìàלהֹון ìàøNé øîàiå ְְְִַ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½
éðô äàøíéäìà éúà äàøä äpäå ézìlô àì E §¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−

:Eòøæ-úà íbéðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåE ©¬¤©§¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−
:Eòøæ-úà íb íéäìà éúà äàøä äpäå ézìlô àì́Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«
והא  סברית לא אּפי למחזי ליֹוסף יׂשראל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָואמר

:ּבני ית אף יי יתי áéíúàאחזי óñBé àöBiå ְְֲִִַַָָָָ©¥¬¥²Ÿ−̈
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa íòîóñBé àöBiå ¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¥¬¥²

:äöøà åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà ואּפיק Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨ְֵַ

על  אּפֹוהי על ּוסגיד קדמֹוהי מן יתה ֹון ְְֳִִִֵֵַַַָָיֹוסף

âéíéøôà-úàארעא: íäéðL-úà óñBé çwiå ְַָ©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦
BðéîéaBìàîNá äMðî-úàå ìàøNé ìàîOî ¦«¦Æ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−

:åéìà Lbiå ìàøNé ïéîéîíäéðL-úà óñBé çwiå ¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«©¦©´¥»¤§¥¤¼
äMðî-úàå ìàøNé ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬

:åéìà Lbiå ìàøNé ïéîéî BìàîNá ית יֹוסף ּודבר ¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«ְֵַָ

דיׂשראל  מּסמאלא ּבימינּה אפרים ית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתרויהֹון

וקריב  דיׂשראל מימינא בּסמאלּה מנּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָוית

ãé-ìòלותּה: úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ְֵָ©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©
-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå íéøôà Làø³Ÿ¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©
:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðî LàǿŸ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ית יׂשראל ואֹוׁשיט ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«ְְִִֵָָ

וית  זעירא והּוא דאפרים ריׁשא על וׁשּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָימינּה

ארי  לידֹוהי אחּכימּנּון דמנּׁשה ריׁשא על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּסמאלּה

ּבּוכרא: åèøîàiåמנׁשה óñBé-úà Cøáéå ְְֶַָ©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®
íäøáà åéðôì éúáà eëläúä øLà íéäìàä̈«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´
íBiä-ãò éãBòî éúà äòøä íéäìàä ÷çöéå§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬

:äfäøLà íéäìàä øîàiå óñBé-úà Cøáéå ©¤«©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á
íéäìàä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà eëläúä¦§©§¸£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ

:äfä íBiä-ãò éãBòî éúà äòøä יֹוסף ית ּוברי ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬©¤«ִֵָָ

ויצחק  אברהם קדמֹוהי אבהתי פלחּו ּדי יי ְְְְְֲֲֳִִִַַַָָָָָָָָָואמר

הדין: יֹומא עד מּדאיתני יתי ּדזן æèCàìnäיי ְְְִִִִֵַַָָָָָ©©§¨Á
àøwéå íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³
áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá̈¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ

:õøàä áø÷aCøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä §¤¬¤¨¨«¤©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»
íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéøòpä-úà¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå פרק ּדי מלאכא §¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤ְְִַַָָ

בהֹון  ויתקרי עּולמּיא ית יבר ּביׁשא מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָיתי

יּמא  ּוכנּוני ויצחק אברהם אבהתי וׁשּום ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָׁשמי

ארעא: על אנׁשא בני ּבגֹו ְְְְֱִֵַַָָָיסּגּון

æé éùéìù-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà Làø¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À
Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî dúà øéñäì§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ

:äMðî-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå §©¤«©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà Làø¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî dúà וחזא Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«ֲַָ

דאפרים  ריׁשא על ימינּה יד אבּוהי ׁשּוי ארי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹוסף

יתּה לאעדאה דאבּוהי ידא ּוסעד ּבעינֹוהי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּובאיׁש
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דמנּׁשה: ריׁשא על לאּנחּותּה דאפרים ריׁשא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמעל

çéäæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´
ðéîé íéN øëaä:BLàø-ìò E-ìà óñBé øîàiå ©§½Ÿ¦¬§¦«§−©Ÿ«©¯Ÿ¤¥²¤

ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìò E ¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−©
:BLàø דין ארי אּבא כן לא לאבּוהי יֹוסף ואמר Ÿ«ְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָ

ריׁשּה: על ימינ ׁשו èéåéáàּבּוכרא ïàîéå ְְִֵֵַַָָ©§¨¥´¨¦À
íòì-äéäé àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§Ç−̈
epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½

ìî äéäé Bòøæå:íéBbä-àøîàiå åéáà ïàîéå §©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå íòì-äéäé àeä-íb ézòãé éðá ézòãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬

:íéBbä-àìî ברי ידענא ואמר אבּוהי וסריב §«Ÿ©¦«ְְְְֲִִֵַַַָָָ

ּוברם  יסּגי הּוא ואף לעּמא יהי הּוא אף ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָידענא

ׁשּליטין  יהֹון ּובנֹוהי מּנּה יסּגי זעירא ְְְְִִִִִִִֵֵַָָאחּוהי

ëEaּבעממּיא: øBîàì àeää íBia íëøáéå ְְַַָ©§¨̧£¥¹©´©»¥Ç¼§À
íéøôàk íéäìà EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦

:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîëåíëøáéå §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«©§¨̧£¥¹
EîNé øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´
éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîëå íéøôàk íéäìà¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬

:äMðîיבר ּב למימר ההּוא ּביֹומא ּובריכּנּון §©¤«ְְְְִֵֵֵַַָָָ

וׁשוי  וכמנּׁשה ּכאפרים יי יׁשּוינ למימר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל

מנּׁשה: קדם אפרים àë-ìàית ìàøNé øîàiå ְְֳִֶֶַַָָ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤
áéLäå íënò íéäìà äéäå úî éëðà äpä óñBé¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´

:íëéúáà õøà-ìà íëúà-ìà ìàøNé øîàiå ¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤
áéLäå íënò íéäìà äéäå úî éëðà äpä óñBé¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´

:íëéúáà õøà-ìà íëúà ליֹוסף יׂשראל ואמר ¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«ְְֲִֵֵַַָ

ויתיב  ּבסעּדכֹון ּדיי מימרא ויהי מאית אנא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהא

ּדאבהתכֹון: לארעא áëEìיתכֹון ézúð éðàå ְְְְֲַַַָָָ©«£¦º¨©¯¦§²
éçà-ìò ãçà íëLéøîàä ãiî ézç÷ì øLà E §¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½
:ézL÷áe éaøçaãçà íëL Eì ézúð éðàå §©§¦−§©§¦«©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−

éçà-ìòéaøça éøîàä ãiî ézç÷ì øLà E ©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−
:ézL÷áe על יּתיר חד חּולק ל יהבית ואנא §©§¦«ְֲִִַַַַַָָָ

ּבצלֹותי  דאמֹוראה מידא נסיבית ּדי ְְֱִִִִִֵֶַָָָָאחי

ôּובבעּותי: ְִָ

à éòéáøeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ
úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬

:íéîiäeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå ©¨¦«©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ
úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬

:íéîiä ואחּוי אתּכּנׁשּו ואמר לבנֹוהי יעקב ּוקרא ©¨¦«ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָֹ

יֹומּיא: ּבסֹוף יתכֹון יערע ּדי ית áeöáwäלכֹון ְְְְִַַַָָָ¦¨«§¬
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«
ìàøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬

:íëéáà אּולפן וקּבילּו יעקב ּבני ּוׁשמעּו אתּכּנׁשּו £¦¤«ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹ

אבּוכֹון: יׂשראל âéçkמן äzà éøëa ïáeàø ְֲִִֵָ§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−
:æò øúéå úàN øúé éðBà úéLàøåéøëa ïáeàø §¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«§¥Æ§´Ÿ¦

:æò øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«
חזי  הוה ל ּתקּפי וריׁש חילי אּת ּבּוכרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָראּובן

ּומלכּותא: ּכהנּתא ּבכירּותא חּולקין ּתלתא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻלמּסב

ãéáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtE ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®
ìò éòeöé zìlç æà:äék øúBz-ìà íénk æçt ¨¬¦©−§¨§¦¬¨¨«©³©©©̧¦Æ©©½¦¬
éáà éákLî úéìò:äìò éòeöé zìlç æà E על ¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨§¦¬¨¨«ַ

אהניתא  לא ּברם כמּיא הא אּפי לקבל ְְְֲֲֳֵֵַַַַַַָָָָָָָּדאזלּתא

מׁשּכבי  ּבית סלקּתא ארי תּסב לא יּתיר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָחֹולק

פ  סלקּתא: ּברי לׁשּוּויי אחלּתא ּבכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָאבּו

ä:íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
:íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL ׁשמעֹון ¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«ְִ

עבדּו ּתֹותבּותהֹון ּבארע ּגּברין ּגברין אחין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָולוי

å-ìàגבּורא: íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña ְָ§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©
íðöøáe Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈

:øBL-eøwò-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña ¦§«§Ÿ¨Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©
-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§

:øBLלמה ּבאתּכּנׁשהֹון נפׁשי הות לא ּברזהֹון «ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָ

קטֹול  קטלּו ברגזהֹון ארי יקרי מן נחתית ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָלא

סנאה: ׁשּור ּתרעּו ææòּוברעּותהֹון ék ítà øeøà ְְְִַַָָ¨³©¨Æ¦´½̈
íöéôàå á÷òéa í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−

:ìàøNéaäúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà §¦§¨¥«¨³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨®̈¨
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa í÷lçà ארי רגזהֹון ליט £©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«ְְֲִֵָ

ּביעקב  אפלגּנּון קׁשיא ארי וחמתהֹון ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָֹתּקיף
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פ ּביׂשראל: çEeãBéואבּדרּנּון äzà äãeäé ְְְִִֵֵַָָ§À̈©¨Æ´
éçàéáéà óøòa Eãé Eéáà éða Eì eåçzLé E:E ©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

éçà EeãBé äzà äãeäééáéà óøòa Eãé EeåçzLé E §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
éáà éða Eì:E בהיתתא ולא אֹודיתא אּת יהּודה §−§¥¬¨¦«ְְְְְֵֵַָָָָ

דבב ּבעלי על ּתתקף יד אחי יֹודּון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָּב

ויהֹון  קדמ קדל מחּזרין יהֹון סנא ְְְְְְְֳִִִַַַַָָָיתּבּדרּון

:אבּו ּבני ּבׁשלמ למׁשאל èäéøàמקּדמין øeb ְְְְְְִִִֵַַָָָ³©§¥Æ
äéøàk õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéða óøhî äãeäé äéøà øeb §¨¦−¦¬§¦¤«³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk õáø òøk úéìò ׁשלטֹון ¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«ְִ

יהּודה  מּדבית מלּכא יתרּבא ּובסֹופא בׁשרּויא ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָיהי

יׁשרי  ינּוח סלקּתא נפׁש ּברי קטלא מּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָארי

דתזעזעּנּה: מלכּו ולית ּוכליתא ּכאריא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָבתקֹוף

éãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ékèáL øeñé-àì ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦««Ÿ¨¬¥̧¤Æ

Bìå äìéL àáé-ék ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−
:íénò úäwé יהּודה מּדבית ׁשלטן עבד יעדי לא ¦§©¬©¦«ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

מׁשיחא  ּדייתי עד עלמא עד בנֹוהי מּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוספרא

מלכּותא  היא עממּיא:ּדדילּה יׁשּתּמעּון ולּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

àéïôbì éøñàÈ¯˜ ‰¯ÈÚ ·È˙Îéða ä÷øOìå Bøéò «Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´
íéáðò-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−

È¯˜ ‰˙ÂÒ ·È˙ÎBúeñ:ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà ««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−«
יהֹון  היכלּה יבנּון עּמא לקרּתּה יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָיסחר

ּבאּולפן  אֹוריתא ועבדי לּה סחֹור סחֹור ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָצּדיקּיא

מילא  מילא ּכסּותּה לבּוׁשֹוהי טב ארּגון יהי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָעּמּה

וצבעֹונין: זהֹורי áéïéiîצבע íéðéò éìéìëç ְְְְִִִַ©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦
:áìçî íépL-ïáìeíépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç §¤¦©−¦¥«¨¨«©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦§¤¦©−¦

áìçî:ô יטּופּון ּבכרמֹוהי טּורֹוהי יסּמקּון ¥«¨¨«ְְְְְִִַַ

ּובעדרי  ּבעיבּור ּבקעתּה יחּורן ּבחמר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָנעוֹוהי

âéúiðàענא: óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ ָָ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ
:ïãéö-ìò Búëøéåàeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ §©§¨−©¦«Ÿ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ

:ïãéö-ìò Búëøéå úiðà óBçì ספר על זבּולן §´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿְְַַֻ

וטּוב  ּבספינן מחֹוזין יכּבׁש והּוא יׁשרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָיממּיא

צידֹון: על מטי יהי ּותחּומּה ייכּול פ יּמא ְְִֵֵֵֵַַָָ

ãé:íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
:íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé יּׂששכר ¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦ִָָ

ּתחּומּיא: ּבין ואחסנּתּה ּבנכסין åèàøiåעּתיר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ©©³§
çðîBîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék ä §ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ

:ãáò-ñîì éäéå ìañìáBè ék äçðî àøiå ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«©©³§§ª¨Æ¦´½
-ñîì éäéå ìañì BîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©

ãáò: ארי ארעא וית טב ארי חּולקא וחזא Ÿ¥«ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָ

ית  ויׁשיצי עממּיא מחֹוזי ויכּבׁש פירין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמעּבדא

ּומּסקי  ּפלחין לּה יהֹון ּבהֹון ּודאׁשּתארּון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּדּיריהֹון

ס æèãçàkמּסין: Bnò ïéãé ïc:ìàøNé éèáL ִַ−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc: ּדן מּדבית −̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«ְִֵָ

עּמּה יתּפרק ּביֹומֹוהי ּגברא ויקּום ְְְְְְִִִִֵֵַַַָיתּבחר

דיׂשראל: ׁשבטּיא ּכחדא ינּוחּון æé-éäéּובׁשנֹוהי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ§¦
CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã̈Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwòLçð ïã-éäé ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«§¦¨Æ¨¨´
ìtiå ñeñ-éáwò CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ

:øBçà Báëø ּדן מּדבית ויקּום ּדיתּבחר גברא יהי «Ÿ§−¨«ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּתתקף  ּומחתּה עממּיא על ּתתרמי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָאימתּה

ּוכפתנא  ארחא על יׁשרי חּורמן ּכחיוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבפלׁשּתאי

ּפלׁשּתאי  מּׁשרית ּגּברי יקּטל ׁשבילא על ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָיכמֹון

וימּגר  ּורתּכין סּוסון יעּקר רגלאין עם ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשין

לאחֹורא: çé:ýåýéרֹוכביהֹון éúée÷ EúòeLéì ְֲֵַָ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
:ýåýé éúée÷ EúòeLéì:יי סּברית לפּורקנñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«ְְְִַָָָָ

éùéîçèéeãb ãb:á÷ò ãâé àeäå epãeâé ããeãb ãb −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«−̈§´
á÷ò ãâé àeäå epãeâé: מזּינין מּׁשרית ּגד מּדבית §¤®§−¨ª¬¨¥«ְְְְִִִֵַַַָ

לקרבא  אחיהֹון קדם ירּדנא ית יעברּון ְְְְֲֳִֵַַַַָָָָָּכד

לארעהֹון: יתּובּון סּגיאין ñëøLàîּובנכסין ְְְְְֲִִִִַַ¥«¨¥−
:Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîLøLàî §¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤¥«¨¥−

:Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL טבא ּדאׁשר §¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤ְֵָָָ

מלכין  ּבתפנּוקי מרביא והּוא ñàëéìzôð:ארעּה ְְְְְְְִֵֵַַַַָ©§¨¦−
:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìiàäìià éìzôð ©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤©§¨¦−©¨¨´

:øôL-éøîà ïúpä äçìL טבא ּבארע נפּתלי §ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤ְְִַַַָָָ

יהֹון  פירין מעּבדא ּתהי ואחסנּתּה עדבּה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָיתרמי
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עליהֹון: ּומברכין áëïaסמֹודן óñBé úøt ïa ְְֲִֵַָ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬
:øeL-éìò äãòö úBða ïéò-éìò úøtúøt ïa Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈£¥«¥³Ÿ̈Æ

:øeL-éìò äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé ּברי ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈£¥«ְִ

עינא  על ּדנציב ּכגפן דיתּבר ּברי יֹוסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹדיסּגי

חּולקא  יקּבלּון מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ּתרין ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָדמּיא

âëéìòaואחסנּתא: eäîèNiå eaøå eäøøîéå ְְֲַַָ©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçvç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå:íé ¦¦«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

ּגּברין  ּגברין לּה ואעיקּו ונּקמֹוהי יתּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻואתמררּו

פלגֹותא: ãëefôiåּבעלי BzL÷ ïúéàa áLzå ְֲֵַַָ©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ
ïáà äòø íMî á÷òé øéáà éãéî åéãé éòøæ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤

:ìàøNééãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦§¨¥«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé øéáà ּבהֹון ותבת £¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«ְְַָ

בתּוקפא  וׁשּוי ּבסתרא אֹוריתא דקּים על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָנביאּותּה

ואחסין  ּדרעֹוהי על דהב יתרמא ּבכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָרֹוחצנּה

ּתּקיפא  אל קדם מן לּה הות ּדא ּותקיף ְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָמלכּותא

זרעא  ּובנין אבהן זן במימרּה ּדי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹדיעקב

äëéáàדיׂשראל: ìàîécL úàå jøæòéå E ְְִֵָ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ
úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL úëøa jëøáéå¦«¨´£¤½¨¦§³Ÿ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤

:íçøå íéãL úëøa úçzéáà ìàîúàå jøæòéå E ¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦¨¨«©¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³
úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL úëøa jëøáéå écL©©Æ¦«¨´£¤½¨¦§³Ÿ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤

:íçøå íéãL úëøa úçz יהי דאבּו אלהא מימר ¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦¨¨«©ְְֱֵֵַָָָ

מּטּלא  ּדנחתן ּברכן ויברכּנ ׁשּדי וית ְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָבסעּד

ארעא  מּמעמּקי ּדנגּדן ּברכן מּלעּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָדׁשמּיא

:ּודאּמ דאבּו ּברּכתא åëéáàמּלרע úëøaE ְְְְְִִִָָָָ¦§´Ÿ¨¦À
eøábíìBò úòáb úåàz-ãò éøBä úëøa-ìò ¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ¨®

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäzúëøa ¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«¦§´Ÿ
éáàíìBò úòáb úåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ¨®

åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz: ּברּכתא ¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«ְְִָ

אבהתי  ּבריכּו דילי ּברּכתא על יּתֹוספן ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָדאבּו

על  ּדמן רברבּיא להן אּלין ּדחמידּו ּכל יהוין מא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

פ  דאחֹוהי: ּפריׁשא ּולגברא דיֹוסף ְְְְֲִִֵֵַַָָָָלריׁשא

éùéùæëø÷aa óøèé áàæ ïéîéðaáøòìå ãò ìëàé ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða §©¥¬¨¨«¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®

:ììL ÷lçé áøòìå ׁשכנּתא ּתׁשרי ּבארעּה ּבנימין §¨¤−¤§©¥¬¨¨«ְְְְְְִִִִֵֵַָָ

יהֹון  ּובפניא ּבצפרא מקּדׁשא יתּבני ְְְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּובאחסנּתּה

מפּלגין  יהֹון רמׁשא ּובעּדן קרּבנא ּכהנּיא ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָמקרבין

קדׁשּיא: מּׁשאר חּולקהֹון çëälà-ìkמֹותר ְְְְִַַַָָ¨¥²¤
øac-øLà úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧
Búëøák øLà Léà íúBà Cøáéå íäéáà íäì̈¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬§¦§¨−

:íúà CøaøNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk ¥©¬Ÿ¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨®̈
Léà íúBà Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæåÂ§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²

:íúà Cøa Búëøák øLà ׁשבטּיא אּלין ּכל £¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«ְִִֵַָָ

אבּוהֹון  להֹון ּדמּליל ודא עסר ּתרין ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָדיׂשראל

יתהֹון: ּבר כברּכתּה ּדי ּגבר יתהֹון ְְְְְְִִִֵֵַָָָָּוברי

èëénò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôòóñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå ¤§¬©«¦¦«©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´
øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷ énò-ìà¤©¦½¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬

ézçä ïBøôò äãNa: אנא להֹון ואמר יתהֹון ּופּקד ¦§¥−¤§¬©«¦¦«ְְֲֲֵַַַָָ

ק  לעּמי ּדי מתּכנׁש ּבמערּתא אבהתי לות יתי ברּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָ

חּתאה: עפרֹון ìäãNaבחקל øLà äøòna ְֲִֶַַָָ©§¨º̈£¤̧¦§¥¯
ïòðk õøàa àøîî éðt-ìò-øLà äìtënä©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©
ïøôò úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

:øá÷-úfçàì ézçääãNa øLà äøòna ©«¦¦−©«£ª©¨«¤©§¨º̈£¤̧¦§¥¯
øLà ïòðk õøàa àøîî éðt-ìò-øLà äìtënä©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á
ézçä ïøôò úàî äãOä-úà íäøáà äð÷̈¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−

:øá÷-úfçàì על ּדי ּכפלּתא בחקל ּדי ּבמערּתא ©«£ª©¨«¤ְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ית  אברהם זבן ּדי דכנען ּבארעא ממרא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּפי

קבּורא: לאחסנת חּתאה עפרן מן àìänLחקלא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ¨´¨
änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷̈«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

ézøá÷:äàì-úàúàå íäøáà-úà eøá÷ änL ¨©−§¦¤¥¨«¨´¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ
ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL BzLà äøN̈¨´¦§½¨ µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´

äàì-úà ézøá÷ änLå BzLà: ית קברּו ּתּמן ¦§®§¨¬¨¨©−§¦¤¥¨«ְַָָָ

וית  יצחק ית קברּו ּתּמן אּתתּה ׂשרה וית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָאברהם

לאה: ית קברית ותּמן אּתתּה áìäð÷îרבקה ְְְְִִִֵֵַָָָָָ¦§¥¯
:úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOääð÷î ©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«¦§¥¯
:úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä זביני ©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«ְִֵ
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חּתאה: ּבני מן בּה ּדי ּומערּתא âììëéåחקלא ְְְְִִִֵֵַַָָָָ©§©³
ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®

:åénò-ìà óñàiå òåâiååéða-úà úeöì á÷òé ìëéå ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈
åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå: ©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

רגלֹוהי  ּוכנׁש ּבנֹוהי ית לפּקדא יעקב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹוׁשיצי

לעּמּה ואתּכניׁש ואתנגיד àóñBé:לערסא ìtiå ְְְְְְְְְִִִִֵַַָ©¦¬Ÿ¥−
:Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìòóñBé ìtiå ©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«©¦¬Ÿ¥−

:Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò על יֹוסף ּונפל ©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«ְֵַַ

לּה: ּונׁשק עּלֹוהי ּובכא אבּוהי áóñBéאּפי åöéå ְְִִֵֵֵַַָָ©§©̧¥³
åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®

:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå-úà óñBé åöéå ©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«©§©̧¥³¤
eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬

ìàøNé-úà íéàôøä: ית עבּדֹוהי ית יֹוסף ּופּקיד ¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«ְִִֵַַָָ

ית  אסותא וחנטּו אבּוהי ית למחנט ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָאסותא

âeàìîéיׂשראל: ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå ְִֵָ©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®

:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiåלּה ּוׁשלימּו ©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«ְִֵ

ּובכֹו חנּטּיא יֹומי ׁשלימּו ּכן ארי יֹומין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָארּבעין

יֹומין: ׁשבעין מצראי ãBúéëáיתּה éîé eøáòiå ְְִִִֵֵַָָ©©«©§Æ§¥´§¦½
àð-íà øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧

àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöîäòøô éðæàa ¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ
:øîàìúéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå ¥«Ÿ©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬

íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì äòøt©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½
øîàì äòøô éðæàa àð-eøac:בכיתּה יֹומי ועברּו ©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿְֲִֵֵַָ

ּכען  אם למימר ּפרעה ּבית עם יֹוסף ְְְִִִֵֵֵַַַָֹּומּליל

ּפרעה  קדם כען מּלילּו ּבעיניכֹון רחמין ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָֹאׁשּכחית

äúîלמימר: éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà ְֵָ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼
änL ïòðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨
éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà äzòå éðøa÷z¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−

:äáeLàåúî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà §¨«¨¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼
éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦
:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà äzòå§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
ּבקברי  מאית אנא הא למימר עלי קּיים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאּבא

ּוכען  ּתקּברּנני ּתּמן דכנען ּבארעא לי ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָּדאתקנית

ואיתּוב: אּבא ית ואקּבר ּכען åøîàiåאסק ְְְְֵֶֶַַַַָָ©−Ÿ¤
éáà-úà øá÷e äìò äòøt:EòéaLä øLàk E ©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«

éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
EòéaLä: ּכמא אבּו ית ּוקבֹור סק ּפרעה ואמר ¦§¦¤«ְְְֲַַַַָָָֹ

:על æeìòiåדקּיים åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå ְֲִַָ©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸
éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãáò-ìk Bzà¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬

:íéøöî-õøàeìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå ¤«¤¦§¨«¦©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸
-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãáò-ìk Bzà¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤

:íéøöîּוסליקּו אבּוהי ית למקּבר יֹוסף ּוסליק ¦§¨«¦ְְְְִִִֵֵַָָ

ארעא  סבי וכל ביתּה סבי פרעה עבדי ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹעּמּה

ç÷øדמצרים: åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå ְְִִָ§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe íðàöå ítèúéa ìëå ©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤§ŸÆ¥´

íø÷áe íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈
:ïLb õøàa eáæò ּובית ואחֹוהי יֹוסף ּבית וכל ¨«§−§¤¬¤«¤ְֲִֵֵֵַֹ

ׁשבקּו ותֹוריהֹון וענהֹון טפלהֹון לחֹוד ְְְְְְְִֵַָָָאבּוהי

דגׁשן: èíéLøt-íbּבארעא áëø-íb Bnò ìòiå ְְְֶַָ©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®
:ãàî ãák äðçnä éäéåáëø-íb Bnò ìòiå ©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©©©́¦½©¤−¤

:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbעּמּה ּוסליקּו ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿְִִֵ

סּגיאה  מׁשריתא והוה ּפרׁשין אף רתּכין ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָאף

éøáòaלחדא: øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå ֲַָ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤
ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ

:íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiåïøb-ãò eàáiå ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©¨¹Ÿ©´Ÿ¤
ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä̈«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬

:íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëåואתֹו §¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«ֲַ

ּוספדּו דירדנא ּבעברא ּדי דאטד אדרי ּבית ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָעד

אבלא  לאבּוהי ועבד לחדא ותּקיף רב מסּפד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָתּמן

יֹומין: àééðòðkäׁשבעא õøàä áLBé àøiå ְִַָ©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìò íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−

ïcøiä øáòa:-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå §¥¬¤©©§¥«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤
íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä̈¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§®̈¦
:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«
אדרי  ּבבית אבלא ית כנענאה ארעא יתב ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוחזא
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קרא  ּכן על למצראי ּדין ּתּקיף אבל ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָדאטד

דירּדנא: ּבעברא ּדי מצרים אבל áéeNòiåׁשמּה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ©©«£¬
:íeö øLàk ïk Bì åéðáøLàk ïk Bì åéðá eNòiå ¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬

íeö::פּקדּנּון די ּכמא ּכן לּה בנֹוהי ועבדּו ¦¨«ְְֲִִִֵֵֵַַָָ

âéBúà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½
íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN úøòîa¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧
ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−

:àøîî éðt-ìòïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå ©§¥¬©§¥«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©
äð÷ øLà äìtënä äãN úøòîa Búà eøa÷iå©¦§§´Ÿ½¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á
ïøôò úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà íäøáà©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ

àøîî éðt-ìò ézçä: לארעא ּבנֹוהי יתּה ּונטלּו ©«¦¦−©§¥¬©§¥«ְְְְִֵַָָָ

זבן  ּדי ּכפלּתא חקל ּבמערת יתּה ּוקברּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָדכנען

עפרן  מן קבּורא לאחסנת חקלא ית ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹאברהם

ממרא: אּפי על ãéäîéøöîחּתאה óñBé áLiå ְִֵֵַַַָָ©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå àeä́§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®

:åéáà-úà Bøá÷ éøçààeä äîéøöî óñBé áLiå ©«£¥−¨§¬¤¨¦«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´
éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−

:åéáà-úà Bøá÷ ואחֹוהי הּוא למצרים יֹוסף ותב ¨§¬¤¨¦«ְְְֲִִִֵַַַ

ּדקבר  ּבתר אבּוהי ית למקּבר עּמּה ּדסליקּו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָוכל

אבּוהי: åèíäéáàית úî-ék óñBé-éçà eàøiå ִָָ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½
úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå©´Ÿ§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ

:Búà eðìîb øLà äòøä-ìkóñBé-éçà eàøiå ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©¦§³£¥«¥Æ
áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå íäéáà úî-ék¦¥´£¦¤½©´Ÿ§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³

Búà eðìîb øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé:וחזֹו ¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«ֲַ

יּטר  ּדלמא ואמרּו אבּוהֹון מית ארי יֹוסף ְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַָָאחי

ּביׁשתא  ּכל ית לנא יתיב ואתבא יֹוסף דבבּו ְְֲִֵֵַָָָָָָָָָָָלנא

יתּה: גמלנא æèéáàּדי øîàì óñBé-ìà eeöéåE ְְִֵַָָ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´
:øîàì BúBî éðôì äeöøîàì óñBé-ìà eeöéå ¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ©§©¾¤¥−¥®Ÿ

éáàøîàì BúBî éðôì äeö E: יֹוסף לות ּופּקידּו ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿְִֵַַ

למימר: מֹותּה קדם ּפּקד אבּו æé-äkלמימר ְְֳֵֵֵֵַָָָָŸ
à óñBéì eøîàúéçà òLt àð àN àpE «Ÿ§´§¥À¨´Ç¿̈¨´Â̈¤´©©¤³

àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈
éáà éäìà éãáò òLôìíøaãa óñBé jáiå E §¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬

:åéìàòLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äk ¥¨«Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©

éçààð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå E ©¤³§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈
éáà éäìà éãáò òLôìíøaãa óñBé jáiå E §¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬

:åéìà ּכען ׁשבֹוק ּבבעּו ליֹוסף ּתימרּון ּכדין ¥¨«ְְְְְְֵֵֵַָ

גמלּו ביׁשתא ארי ולחטאהֹון אחי ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָלחֹובא

דאבּו אלהא עבדי לחֹובא ּכען ׁשבֹוק ְְְְְְֱֵַַַָָָָּוכען

יֹו עּמּה:ּובכא ּבמּללּותהֹון çéåéçà-íbסף eëìiå ְְְִֵֵַָָ©¥«§Æ©¤½̈
ppä eøîàiå åéðôì eìtiå:íéãáòì Eì eeëìiå ©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬Ç§−©«£¨¦«©¥«§Æ

:íéãáòì Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−©«£¨¦«
הא  ואמרּו קדמֹוהי ּונפלּו אחֹוהי אף ְֲֲֲֳִִַַַָָָָָואזלּו

לעבּדין: ל èéóñBéאנחנא íäìà øîàiå ְְְֲִַַָָ©Ÿ̄¤£¥¤²¥−
:éðà íéäìà úçúä ék eàøéz-ìàøîàiå ©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦©Ÿ̄¤

éðà íéäìà úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà: £¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
אנא: דיי ּדחלא ארי תּדחלּון לא יֹוסף להֹון ְְֲֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָואמר

ëdáLç íéäìà äòø éìò ízáLç ízàå§©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì äáèì§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«
äáèì dáLç íéäìà äòø éìò ízáLç ízàå§©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈

:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì ואּתּון §©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«ְַ

לטבא  אתחּׁשבת יי קדם מן ּביׁשא עלי ְְְְְֲֲֳִִִַַַַָָָָָחׁשבּתּון

סּגי: עם לקּימא הדין ּכיֹומא לּמעּבד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּבדיל

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàå§¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«
-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤

:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè לא ּוכען ©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«ְַָ

יתהֹון  ונחם טפלכֹון וית יתכֹון אזּון אנא ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָתּדחלּון

לּבהֹון: על ּתנחּומין áëóñBéּומּלל áLiå ְְִִֵַַַ©¥³¤¥Æ
áà úéáe àeä íéøöîaøNòå äàî óñBé éçéå åé §¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬¨¤−¤

:íéðLéçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå ¨¦«©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´
íéðL øNòå äàî óñBé: הּוא ּבמצרים יֹוסף ויתיב ¥½¥¨¬¨¤−¤¨¦«ְְִִִֵֵַ

ׁשנין: ועסר מאה יֹוסף וחיא אבּוהי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָּובית

øéèôîâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåéða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa øéëîóñBé àøiå ¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©©³§¥Æ

lL éða íéøôàìeãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL §¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−
óñBé ékøa-ìò: ּתליתאין ּבנין לאפרים יֹוסף וחזא ©¦§¥¬¥«ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

יֹוסף: ורּבי אתילידּו מנּׁשה ּבר מכיר ּבני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאף



לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!

ãëã÷t íéäìàå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈

:á÷òéìeíéäìàå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå §©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé ã÷ẗ¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà: ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

ּדכיר מדּכר ויי  מאית אנא לאחֹוהי יֹוסף ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָואמר

קּים  ּדי  לארעא הדא ארעא מן יתכֹון וי ּסק ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָיתכֹון 

ּוליעקב: ליצחק äë-úàלאברהם óñBé òaLiå ְְְְְֲִַַָָָֹ©©§©´¥½¤
íëúà íéäìà ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:äfî éúîöò-úà íúìòäåéða-úà óñBé òaLiå §©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©©§©´¥½¤§¥¬
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