ב״ה

זּוע ֶׁש ָּב ִענְ יָ ן:
ימים ַמ ְת ִחילִ ים לִ ְקֹלט ֶאת ָע ְצ ַמת ַהּזַ ֲע ַ
ִצּבּור ַאנַ "ׁש וְ ַה ְּת ִמ ִ
לֹוׁשה הּוא ְקרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֲא ֶׁשר לְ ַט ֲענָ תֹו ָה ֱאוִ ילִ ית
ַהּגַ ּנָ ב ָה ִע ָּק ִרי ִמ ֵּבין ַה ְּׁש ָ
"יֹורׁש" ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ ,זֹאת ְּבנִ ּגּוד
יע לֹו ִמ ְק ָצת ַה ְּס ָפ ִרים ִמ ִּדין ֵ
ַמּגִ ַ
ויטׁש ּוכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
יּוּבאוִ ְ
אֹוצר ֶׁשל ּכְ לַ ל לְ ַ
לְ כָ ְך ֶׁש ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה ִהּנָ ּה ְרכּוׁש וְ ָ
יׁשי.
אֹוצר ְּפ ָר ִטי וְ ִא ִ
וְ ֹלא ָ
ׁשּובת ַה ִּמ ְׁש ָקל" לָ ִע ְרעּור ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַעל ּכְ לַ ל
"ת ַ
ִמּׁשּום ּכָ ְך ָא ַמר ָה ַר ִּביּ ,כִ ְ
ּוביֶ ֶתר עֹז וְ כָ ְך
נּועה ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ְ
ויטׁש יֵ ׁש לְ ַהגְ ִּביר ּולְ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ְּת ָ
יּוּבאוִ ְ
לְ ַ
ִּת ְת ַּב ֵּטל ַהּגְ זֵ ָרה לְ ַמ ְעלָ ה ּולְ ַמ ָּטה" ,וְ ָׁשבּו ְס ָפ ִרים לִ גְ בּולָ ם".

קּופת ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ְּת ַ
יע ַה ִאם זֹו ִס ְפ ִרּיָ ה ְּפ ָר ִטית,
ּנֹוׂשא ָה ֳע ַבר לְ ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפטַ ,על ְמנָ ת ֶׁשּיַ כְ ִר ַ
ַה ֵ
נּועת ַח ַּב"ד ּכֻ ּלָ ּהַ .ה ִּמ ְׁש ָּפט נִ ְק ַּבע לְ יֹום ּגְ ֻאּלַ ת ּכְ בֹוד
אֹו ֶׁש ִהיא ַׁשּיֶ כֶ ת לִ ְת ַ
לֹוׁשה ָׁשבּועֹותַ ,עד
ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ִמ ַּמ ֲא ָסרֹו ,י"ט ּכִ ְסלֵ ו ,וְ נִ ְמ ַׁשְך ְׁש ָ
ח' ֵט ֵבת תשמ"וְּ .ב ַמ ֲהלַ ְך ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָעלּו ֵע ִדים ַר ִּבים ַעל ּדּוכַ ן ָה ֵעדּות,
יׁשה ֶׁשל ָה ַר ִּביּ ,כִ י ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיְ ָתה ְרכּוׁש ְּפ ָר ִטי.
לְ ַא ֵּמת ֶאת ַהּגִ ָ
רּוקלִ ין.
ָקרֹוב לְ ח ֶֹדׁש יָ ִמים נִ ְמ ַׁשְך ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּס ָפ ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁש ִּב ְב ְ
קּופהָ ,ה ַר ִּבי נָ ַסע לָ א ֶֹהל ַה ָּקדֹוׁש ִמ ֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ,וְ ַאנַ "ׁש
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
ימים ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ָא ְמרּו ִמ ֵּדי יֹום ֶאת ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ְּת ִהּלִ יםִ ,ה ְרּבּו
וְ ַה ְּת ִמ ִ
קֹומם.
ּות ִפּלָ ה לְ ַה ְצלָ ַחת ַה ִּמ ְׁש ָּפט וְ לַ ֲה ָׁש ַבת ַה ְּס ָפ ִרים לִ ְמ ָ
ִּב ְצ ָד ָקהְּ ,ת ִחּנָ ה ְ
יבה ַהּגָ אֹון ֶה ָח ִסיד ַר ִּבי
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַע ְצמֹו יָ ַׁשב ִמ ֵּדי יֹום רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָ
ימים וְ ֵהם ִה ְרּבּו
ָמ ְר ְּדכַ י ֶמענְ ְטלִ יק ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ,יַ ַחד ִעם ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ְּת ִמ ִ
ָׁשם ַּב ֲא ִמ ַירת ְּת ִהּלִ ים.
דּותּה
ַא ַחד ַה ִּׂש ִיאים ַה ְּמ ַרּגְ ִׁשים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ָהיְ ָתה ַה ָּצגַ ת ַקּלֶ ֶטת וִ ֵידאֹו ִעם ֵע ָ
דּותּה
ה ָּׁשלֹוםֶׁ ,שּלְ ֵע ָיה ַ
מּוׁש ָקא ָעלֶ ָ
ְ
ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַה ַּצ ְד ָקנִ ית ָמ ַרת ַחּיָ ה
ָהיְ ָתה ַה ְׁש ָּפ ָעה ַמכְ ַר ַעת ַעל ְּפ ַסק ַה ִּדיןִ .היא נִ ְׁש ֲאלָ ה ַּב ֲח ִק ָיר ָתּה ַה ִאם
"א ִבי – ַא ְדמֹו"ר
ַה ְּס ָפ ִרים ַׁשּיָ כִ ים לָ ַר ִּבי אֹו לַ ֲח ִס ִידים וְ ָענְ ָתה ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחדָ :
ָה ַרּיַ י"צ ְּורכּוׁשֹו וְ כָ ל ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה – ַׁשּיָ כִ ים לְ כָ ל ַה ֲח ִס ִידים" .לְ ַא ַחר ִה ְס ַּתּלְ קּות
כּותּה.
ָה ַר ָּבנִ יתִ ,הזְ ּכִ יר ָה ַר ִּבי ֵעדּות זֹו לִ זְ ָ

ִּד ַידן נָ ַצח
ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ָמה ָחלְ ָפה ְּב ִצ ִּפּיָ ה ְּדרּוכָ ה לִ ְפ ַסק ַה ִּדין .וְ ִהּנֵ הִּ ,ב ְׁשעֹות ַהּב ֶֹקר
צּורה ַחד ַמ ְׁש ָמ ִעית,
יׁשי ,ה' ֵט ֵבת תשמ"ז ,נִ ַּתן ְּפ ַסק ַה ִּדין ְּב ָ
ֶׁשל יֹום ְׁשלִ ִ
ׂשֹורה
ֶׁש ַה ִּס ְפ ִרּיָ ה ּכֻ ּלָ ּה ַׁשּיֶ כֶ ת לַ ֲ'אגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד' ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִריתַ .ה ְּב ָ
ּומּיָ ד ִה ְת ַא ֵּסף ְּב ַר ֲח ַבת 770
ַעל ַה ִ'ּד ַידן נָ ַצח'ִ ,ה ְת ַּפ ְּׁש ָטה ִּב ְמ ִהירּות ַה ָּבזָ קִ ,
ּקּודים ֶׁש ִה ְר ִקיעּו ְׁש ָח ִקיםּ .גַ ם ַה ַּמ ְׁש ֶקה
ָק ָהל ָעצּוםֶׁ ,ש ָּפ ַרץ ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ִר ִ
נִ ְׁש ַּפְך לָ רֹב.
ַה ַה ְפ ָּת ָעה ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִעם ִסּיּום ְּת ִפּלַ ת ִמנְ ָחה ָּפ ַתח ָה ַר ִּבי
יחה ָא ַמר ֵּבין ַהּיֶ ֶתרֶׁ ,ש ַּדוְ ָקא ּכָ ֵעת יֵ ׁש לְ ַהגְ ִּביר
יחת ק ֶֹדׁש ְמיֻ ֶח ֶדתַּ .ב ִּׂש ָ
ְּב ִׂש ַ
ּוב ַר ִּבים,
ּמּודּה ְּביָ ִחיד ְ
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵיאינּו וְ לִ ָ
ּתֹורת ַר ֵ
יֹותר ֶאת ֲה ָפ ַצת ַ
עֹוד ֵ
ּפֹור ֶצת ּכָ ל ּגָ ֵדרֲ ,א ָבל ָה ִע ָּקר הּוא
צּומה וְ ִה ְתלַ ֲהבּות ַה ֶ
ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה ֲע ָ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה זֶ ה ִענְ יָ ן ֶׁשל ַמ ֲע ֶׂשה וְ ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים יָ בֹואּו לִ ֵידי ּפ ַֹעל ַמ ָּמ ִׁשי ְּב ַחּיֵ י
אֹותנּו ָה ַר ִּבי
ּובכָ ל יֹום זִ ּכָ ה ָ
ַהּיֹום יֹוםַ .ה ִּׂש ְמ ָחה נִ ְמ ְׁשכָ ה ִׁש ְב ָעה יָ ִמיםְ ,
בּוע.
ּומ ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
הֹוראֹות ֵמ ַהּנִ ָּצחֹון ִ
דֹוׁשהֶׁ ,ש ָּבּה ֵּב ֵאר ֶאת ַה ָ
יחה ְק ָ
ְּב ִׂש ָ
"ּביִ ת ָמלֵ א ְס ָפ ִרים" ּכְ ֶׁשּלְ כָ ל
עֹורר ָה ַר ִּבי ׁשּוב ַעל ִמ ְב ַצע ַ
ֵּבין ַה ְּד ָב ִריםֵ ,

(הּכְ לּולִ ים ְּב ֵס ֶפר
ַה ָּפחֹות ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּבֹוֻ :ח ָּמׁשִ ,סּדּור ְּת ִהּלִ ים וְ ַתנְ יָ א ַ
ַה ִח ַּת"ת) וְ ִס ְפ ֵרי ֲהלָ כָ ה ּכְ מֹו ִקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְךּ .כְ מֹו כֵ ן ִּב ֵּקׁש ָה ַר ִּבי ֶׁשּלְ כָ ל
יֶ לֶ ד יִ ְהיּו ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ְּב ַח ְדרֹו וְ כֵ ן ִסּדּור ְּפ ָר ִטי ֶׁש ָעלָ יו יִ ְהיֶ ה ָרׁשּום "לְ ַה ֵּׁשם
יׁשיתּ .כָ ְך יִ ְהיּו
ּומ ַּת ַחת ֶאת ְׁשמֹו ַה ְּפ ָר ִטי ,וְ ֻק ַּפת ְצ ָד ָקה ִא ִ
לֹואּה" ִ
ּומ ָ
ָה ָא ֶרץ ְ
"ּבית
הֹופכִ ים לִ ְהיֹות ֵ
ּוצ ָד ָקהּ .כָ ְך ַה ַּביִ ת וְ גַ ם ַה ֶח ֶדר ְ
ּתֹורהְּ ,ת ִפּלָ ה ְ
לֹוָ :
ַח ַּב"ד".
ּכְ מֹו כֵ ן יֵ ׁש לְ ָה ִקים ִס ְפ ִרּיֹותָּ ,ב ֶהן יּוכְ לּו לִ ְׁשאֹול ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ָּב ֶהם.
ּומ ַצּיְ נִ ים אֹותֹו
ַעד ַהּיֹום ,חֹוגְ גִ ים ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ֶאת יֹום ה' ֵט ֵבת ְ
הֹור ַאת ָה ַר ִּביְּ ,ביֹום זֶ ה
ּכְ יֹום ַה ִ'ּד ַידן נָ ַצח' ֶׁשל ָה ַר ִּבי וְ ֶׁשל ַה ְּס ָפ ִריםַ .על ִּפי ָ
ּתֹורהְּ .ב ֶה ְק ֵׁשר זֶ ה
הֹוסיף ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ּוב ִע ָּקר לְ ִ
יֵ ׁש לִ ְקנֹות ְס ָפ ִרים ֲח ָד ִׁשים ְ
ָה ַר ִּבי ָא ַמר ֶׁשּגַ ם לִ ילָ ִדים ָצ ִריְך לִ ְקנֹות ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁשֲ .א ָבל ָצ ִריְך לְ ַה ְס ִּביר
לַ ּיְ לָ ִדים ֶׁשֹּלא יִ ְפ ֲחדּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ְּס ָפ ִריםִ .אם ַה ֵּס ֶפר יִ ָּק ַרע ֵמרֹב ִׁשּמּוׁש,
יֹותר...
ּומ ֻה ָּד ִרים ֵ
יִ ְקנּו לָ ֶהם ְס ָפ ִרים ֲח ָד ִׁשים ְ
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ּוב ַמ ֲע ֶׂשה
ַא ֲה ַבת-יִ ְׂש ָר ֵאל (ּגַ ם) ְּב ִדּבּור ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָּ :פ ָר ָׁש ֵתנּו נִ ְק ֵראת "וַ ּיִ ּגַ ׁש"ּ ,כַ ּנֶ ֱא ָמר ְּב ֶפ ַתח ַה ָּפ ָר ָׁשה – "וַ ּיִ ּגַ ׁש
הּודה".
ֵאלָ יו יְ ָ
ּתֹורה ֵאינֶ ּנּו ַאְך וְ ַרק ִּבגְ לַ ל ֱהיֹותֹו ַה ִּמּלָ ה
מּובןּ ,כִ י ֵׁשם ַהּנִ ָּתן לְ ָפ ָר ָׁשה ַּב ָ
ַאְך ָ
טֹומן ְּב ֻחּבֹו ַר ְעיֹון ָחׁשּוב
אֹותּה ָּפ ָר ָׁשהֶ ,אּלָ א ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֵ
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ָ
(ה ַּמ ְצ ִּדיק לִ ְקרֹא ּבֹו ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה ּכֻ ּלָ ּה).
ּומ ְרּכָ זִ י ַ
ֶ
ִס ְפ ִרּיַ ת ֲ'אגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד' ִּב770-

ַמהּו ִאםּ-כֵ ן ַה ֶּמ ֶסר ֶה ָחׁשּוב ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ִּמּלָ ה "וַ ּיִ ּגַ ׁש"?

ַה ְּס ָפ ִרים חֹוזְ ִרים לִ 770-

סּוקים וְ ַה ְּמא ָֹרעֹות ַּב ָּפ ָר ָׁשהַ ,ה ְּד ָב ִרים
א/א ָּמאּ :כְ ֶׁש ִּמ ְתּבֹונְ נִ ים ְּב ֵס ֶדר ַה ְּפ ִ
ַא ָּב ִ
ִמ ְת ַּב ֲה ִרים:

לזכות חיילי צבאות ה'

שמוליק שיחי' לרגל יום הולדתו י' טבת
וזלמי שיחי' לרגל יום הולדתו ב' טבת
נדפס ע"י ולזכות הוריהם יעקב ורבקה רחל שיחיו הר צבי
...............
לזכות החייל בצבאות ה' יהודה לייב שיחי'

מיכלשוילי
לרגל יום הולדתו ו' טבת
נדפס ע"י ולזכות הוריו אברהם ומלכה שיחיו מיכלשוילי
לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות
להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות (בהודעות) למס' 052-3017770





גליון  295ויגש
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :
למדתי עם______________________את השיחות
קראתי עם__________ את סיפורו של משפט הספרים

יֹוסף ֶאת ֶא ָחיו,
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּוּ ,כִ י ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ַה ְּתלָ אֹות ֶׁש ֶה ֱע ִביר ֵ
ַה ָ
יֹוסף ָא ִחיו) וְ ָע ַרְך
ּמּובןֶׁ ,שהּוא נִ ָּצב לִ ְפנֵ י ֵ
(ּבלִ י לָ ַד ַעתּ ,כַ ָ
הּודה ְ
נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ
"אדֹנִ י ָׁש ַאל ֶאת
ְּב ָאזְ נָ יו ּכְ ֵעין ִסּכּום ֶׁשל ּכָ ל ָמה ֶׁש ֵא ַרע ַעד לְ אֹותֹו ָה ֶרגַ עֲ :
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י ,יֶ ׁש לָ נּו ָאב זָ ֵקן
ֲע ָב ָדיו לֵ אמֹרֲ ,היֵ ׁש לָ כֶ ם ָאב אֹו ָאח .וַ ּנ ֶ
וְ יֶ לֶ ד זְ ֻקנִ ים ָק ָטן וְ ָא ִחיו ֵמתֵ ...איְך ֶא ֱעלֶ ה ֶאל ָא ִבי וְ ַהּנַ ַער ֵאינֶ ּנּו ִא ִּתי."...
יֹוסף וְ הּוא ֶה ְחלִ יט
הּודה) נָ גְ עּו לְ לִ ּבֹו ֶׁשל ֵ
(ׁשל יְ ָ
ַה ְּד ָב ִרים ַהּיְ ִׁש ִירים ַהּלָ לּו ֶ
יֹוסף לְ ִה ְת ַא ֵּפק"ְ ,מ ַס ֶּפ ֶרת
יעה ַה ָּׁש ָעה לְ ִה ְתּגַ ּלֹות לְ ֶא ָחיו" .וְ ֹלא יָ כֹל ֵ
ּכִ י ִהּגִ ָ
יֹוסף ֲא ִחיכֶ ם".
ֹאמרֲ ,אנִ י ֵ
ּתֹורה..." ,וַ ּיִ ֵּתן ֶאת קֹלֹו ִּב ְבכִ י ...וַ ּי ֶ
לָ נּו ַה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ִּמּלָ ה "וַ ּיִ ּגַ ׁש" ְמ ַב ֵּטאת ֵאפֹוא ִה ְת ָק ְרבּות ֵּבין ַא ִחים; ִה ְת ָק ְרבּות
ּמֹובילָ ה לְ ִה ְת ַּפּיְ סּות וְ ָׁשלֹום.
ֶׁש ִ
מּובן ּכִ י ָּתכְ נָ ּה
ּתֹורה"ָ ,
ּומּכֵ יוָ ן ֶׁש"וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך" הּוא "ּכְ לָ ל ּגָ דֹול ַּב ָ
ִ
הּודי.
בֹודת ַהּיְ ִ
יֹותר ַּב ֲע ַ
ּומ ְרּכָ זִ י ְּב ֵ
ֶׁשל ַה ִּמּלָ ה "וַ ּיִ ּגַ ׁש" ִהּנֹו ָחׁשּוב ֶ
נֹותנֶ ת לְ כֻ ּלָ נּו
הּודה")ֶ ,
יֹוסף ("וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ
הּודה ֶאל ֵ
ַה ִה ְת ָק ְרבּות ֶׁשל יְ ָ
ּכֹוח לְ ַה ְׁשרֹות ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחדּות ּגַ ם ְּב ִק ְר ֵּבנּו.
ַ
א/א ָּמאְּ :ב ַצד ָה ַר ְעיֹון ַהּכְ לָ לִ י ֶׁשל ֲח ִׁשיבּות ָה ַא ְחדּות ,יֵ ׁש ּפֹה ֶמ ֶסר
ַא ָּב ִ
נֹוסף:
ֶא ָחד ָ

"אֹוצרֹות ַהּגְ נּוזִ ים ֶׁשל ַה ַּמ ְמלָ כָ ה",
ָ
מּובן ְמ ֻסּיָ ם
ויטׁש ִהיא ְּב ָ
יּוּבאוִ ְ
ִס ְפ ִרּיַ ת לְ ַ
יעה ִּבכְ לַ ל ֲח ִס ֵידי
ּופגִ ָ
מֹוה ּכְ ִע ְרעּור ְ
יעה ַּב ִּס ְפ ִרּיָ ה ּכָ ָ
ּופגִ ָ
וְ "כֶ ֶתר ַה ֶּמלֶ ְך"ְ ,
ׁשֹומעֹות.
ּובק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ַע ְצמֹו – ָּב ַר ִּבי! אֹוי לְ ָאזְ נַ יִ ם ֶׁשּכָ ְך ְ
ויטׁש ְ
יּוּבאוִ ְ
לְ ַ

ַה ִּמּלָ ה "וַ ּיִ ּגַ ׁש" ְמ ָת ֶא ֶרת ְּפ ֻעּלָ ה ּגַ ְׁש ִמית ֶׁשל ַהּגּוף לְ ַמ ַען ָה ַא ְחדּות ַה ְּמיֻ ֶחלֶ ת.
יֹוסף.
ימה וְ ִה ְת ָק ֵרב ִפיזִ ית ֶאל ֵ
הּודה ָּפ ַסע ָק ִד ָ
יְ ָ
ּובּלֵ ב ְּב ַמ ְח ָׁשבֹות ֶׁשל ַא ְחדּותֶ ,אּלָ א
לֹומרֹ ,לא ַמ ְס ִּפיק לְ ַה ְר ֵהר ָּברֹאׁש ַ
ּכְ ַ
ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ֶאת ַה ְּד ָב ִרים לִ ֵידי ִּבּטּוי ַמ ֲע ִׂשי .לַ ֲעׂשֹות ְּפ ֻעּלֹות ַמ ֲע ִׁשּיֹות
ֶׁשל ַא ֲה ַבת-יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶׁשל ַא ְחדּות-יִ ְׂש ָר ֵאל.
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ּכָ ַתב ְּבנֻ ַּסח ַה ִּסּדּור ֶׁש ִה ְת ִקין
ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהּ :כְ
"מה ּטֹבּו"ֶ ,את
(ה ִּסּדּור ֶׁשּכֻ ּלָ נּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ּבֹו)ִּ ,ב ְת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית לִ ְפנֵ י ַ
ַ
לֹומר ק ֶֹדם ַה ְּת ִפּלָ ה ֲ'ה ֵרינִ י ְמ ַק ֵּבל ָעלַ י ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁשל
ַה ִּמּלִ ים "נָ כֹון ַ
וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך'".
ּדֹומהַ :א ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ֹלא ּכָ ַתב "נָ כֹון
מֹוצ ִאים ַר ְעיֹון ֶ
ְ
ּגַ ם ּכָ אן ֲאנַ ְחנּו
לְ ַה ְחלִ יט ק ֶֹדם ַה ְּת ִפּלָ ה "...אֹו "נָ כֹון לַ ְחׁשֹב ק ֶֹדם ַה ְּת ִפּלָ ה ."...הּוא ּכָ ַתב
לֹומר ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַהּגִ יד זֹאת ַּב ֶּפה ַהּגַ ְׁש ִמי ַּדוְ ָקא.
לֹומר"ּ .כְ ַ
"נָ כֹון ַ
ַמ ִהי ֶּב ֱא ֶמת ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך?
ףּ-פ ַעם ֹלא ָרבֹות
א/א ָּמאַ :ה ֶה ְס ֵּבר הּואֶׁ ,ש ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁשּלָ נּו ַא ַ
ַא ָּב ִ
יהן .נִ ְׁשמֹות ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ָּת ִמיד ָהיּו וְ יִ ְהיּו ְמ ֻא ָחדֹות זֹו ִעם
קֹוטטֹות ֵּבינֵ ֶ
ּומ ְת ְ
ִ
ּומ ְתלַ ְּבׁשֹות
ם-הּזֶ ה ִ
יֹורדֹות לָ עֹולָ ַ
זֹוַ .ה ְּב ָעיָ ה ַמ ְת ִחילָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּנְ ָׁשמֹות ְ
יהּודי,
הּודי וִ ִ
גּופים ּגַ ְׁש ִמּיִ יםּ .כָ אן ַמ ְת ִחיל ָה ֶא ְתּגָ ר ָה ֲא ִמ ִּתי – לֶ ֱאהֹב ּכָ ל יְ ִ
ְּב ִ
ּכְ ִפי ֶׁשהּואִ ,עם ַהּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלֹו.
אֹוה ִבים ֶאת ַהּזּולָ תֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך
לָ כֵ ן ֹלא ַמ ְס ִּפיק לְ ַה ְרּגִ יׁש אֹו לַ ְחׁשֹב ֶׁש ֲ
"לֹומר ...וְ ָא ַה ְב ָּת
ַ
הּ-בפ ַֹעלָ .צ ִריְך
ּוב ַמ ֲע ֶׂש ְ
לְ ָה ִביא זֹאת לִ ֵידי ִּבּטּוי ְּב ִדּבּור ְ
הּודה".
לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך" וְ ָצ ִריְך לְ ִה ְת ָק ֵרב ִפיזִ ית ֶאת ַהּזּולָ ת" ,וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ
(על-פי 'התוועדויות' תש"נ ,חלק ב' ,עמ'  101והלאה)

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לְ ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ָׁש ַמע ִמ ָּבנָ יו ַעל ּכָ ְך ֶׁש ְּבנֹו ָה ָאבּוד וְ ָה ָאהּוב
ּתֹורה ַעל
"מֹוׁשל ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם"ְ ,מ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַה ָ
ֵ
יֹוסףַ ,חי וְ כִ י הּוא
ֵ
"אלְ כָ ה וְ ֶא ְר ֶאּנּו
יֹוסףֵ .
נֹותיו ֶׁשל יַ ֲעקֹב לַ ּיְ ִר ָידה לְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ לַ ִּמ ְפּגָ ׁש ִעם ֵ
ֲהכָ ָ
יֹוסף לִ ְפנֵ י
אֹומר יַ ֲעקֹב לְ ָבנָ יו .יַ ֲעקֹב ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְראֹות ֶאת ֵ
ְּב ֶט ֶרם ָאמּות"ֵ ,
מֹותֹו.
כּוׁשם וְ צֹאנָ ם וְ ֵהם
אֹוס ִפים ֶאת ּכָ ל ְר ָ
ּובנָ יו ְ
יצד יַ ֲעקֹב ָ
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ְמ ֻס ָּפר ּכֵ ַ
רׁ-ש ַבע לְ ִמ ְצ ַריִ ם.
עֹומ ִדים לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְךִ ,מ ְּב ֵא ֶ
ְ
ּומ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו – "וְ ֶאת
ּתֹורה ְ
יפה ַה ָ
מֹוס ָ
ִ
אתם לַ ֶּד ֶרְך,
ַאְך ֶרגַ ע ק ֶֹדם ֵצ ָ
ּומ ִביא ַר ִּׁש"י ִמ ִּד ְב ֵרי
יֹוסף ,לְ הֹורֹת לְ ָפנָ יו ּג ְֹׁשנָ ה"ֵ .
הּודה ָׁשלַ ח לְ ָפנָ יו ֶאל ֵ
יְ ָ
הּודה לְ ָפנָ יו ּכְ ֵדי לְ ָה ִקים ַּב ֲעבּורֹו ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן
ַה ִּמ ְד ָרׁשֶׁ ,שּיַ ֲעקֹב ָׁשלַ ח ֶאת יְ ָ
ּתֹורה.
יבה'ָ .מקֹום ֶׁשּבֹו יּוכַ ל לָ ֶׁש ֶבת וְ לִ לְ מֹד ָ
– 'יְ ִׁש ָ
יֹורד לְ ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ִהיא
א/א ָּמא :יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו עֹוזֵ ב ֶאת ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵ
ַא ָּב ִ

ָח ֵמׁש ִה ְתוַ ֲע ֻדּיֹות

ִסּפּורֹו ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּס ָפ ִרים
יֹוצא ּד ֶֹפן
מּועהַ :מ ֶּׁשהּו ָח ִריג וְ ֵ
פֹוצה ַה ְּׁש ָ
ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש ַּתּמּוז תשמ"ה ,נָ ָ
"יחידּות" לְ ֵהיכַ ל ָק ְדׁשֹו ֶׁשל ָה ַר ִּביּ ,כָ ל
עֹומד לְ ִה ְת ַר ֵחׁשַ ,הּיֹום נִ ְק ְראּו לִ ִ
ֵ
"אגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד ָהעֹולָ ִמית"ַ ,ה ֻּמ ְרּכֶ ֶבת ִמּזִ ְקנֵ י וְ ַע ְס ָקנֵ י ַאנַ "ׁש.
ַח ְב ֵרי ֲ
יֹוד ֵעי ָּד ָבר ָר ְמזּו ֶׁש ָה ִענְ יָ ן ָקׁשּור לִ ְמא ָֹרע ְמאֹוד ֹלא ְמ ַׂש ֵּמ ַח,
"ּמ ִבינִ ים" וְ ְ
ַה ְ
ִּבלְ ׁשֹון ַה ְמ ָע ָטהָּ .ד ָבר ֶׁש ִה ְפ ִחיד וְ גֵ ָרה ֶאת יֵ ֶצר ַה ַּס ְק ָרנּות ִׁש ְב ָע ַתיִ ם.
נֹודע ּכִ י ָה ַר ִּבי יְ ַד ֵּבר ַעל ּכָ ְך ְּב ֻפ ְמ ִּבי ְּב ִה ְתוַ ֲעדּות י"ב ַּתּמּוז
ִעם ַהּזְ ַמן ַ
תשמ"ה.

זּוע
ַהּזַ ֲע ַ
'ּׁשּדּור' ִה ְס ַּתּיֵ ם ּכְ ַד ְרּכֹו
ַה ִה ְתוַ ֲעדּות ֵה ֵחּלָ ה ְּב ָׁש ָעה ֵּת ַׁשע וָ ֵח ִצי ָּב ֶע ֶרב וְ ַה ִ
לְ ַא ַחר ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹותְּ ,ב ָׁש ָעה ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה וָ ֵח ִצי .אֹו ָאזּ ,כְ ֶׁש ִּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי
נִ ְׁש ֲארּו ַּב ִּמ ְסּגֶ ֶרת ַה ִּמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ֶׁשל ַאנַ "ׁש ִּבלְ ַבדָּ ,פ ַתח ָה ַר ִּבי ִּב ְד ָב ִרים
ּנֹורא ֶׁש ֵא ַרע – וְ זֶ הּו ַּת ְמ ִצית ִּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי:
ְּב ִענְ יַ ן ַה ָּד ָבר ַה ָ
אֹוצרֹות ַהּיְ ָק ִרים ֶׁשל ַמלְ כּות ַח ַּב"ד –
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים נִ כְ נְ סּו ַּב ֲח ַׁשאי לָ ָ
ְׁש ָ
ִס ְפ ִרּיַ ת ֲאגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד ,וְ גָ נְ בּו ִמ ָּׁשם ְס ָפ ִרים ַע ִּת ִיקים וְ כִ ְת ֵבי-יְ ֵדי
רּוׁשי ַק ָּבלָ ה וַ ֲח ִסידּותֶׁ ,ש ֶע ְרּכָ ם ֹלא יְ ֻסּלָ א ְּב ָפז ,וְ ָׁשוְ יָ ם נֶ ֱא ָמד
נְ ִד ִיריםְּ ,ד ֵ
רּוחנִ יַ .ה ְּס ָפ ִרים נִ ְמּכְ רּו ָהלְ ָאה לְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה ִּב ְמ ִחיר.
הֹון-ע ֵתק ּגַ ְׁש ִמי וְ ָ
ָ
ְּב
יחת ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשל ָה ַר ִּבי ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה
ָּפחֹות ֵמ ַא ְר ָּב ִעים וְ ָח ֵמׁש ַּדּקֹות נִ ְמ ְׁשכָ ה ִׂש ַ
ּומּיָ ד ַּת ָּמה ַה ִה ְתוַ ֲעדּותָ .ה ַר ִּבי יָ ָצא לְ ַח ְדרֹו
ּוב ַצ ַער ַרבִ ,
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה ְ
ַה ָּקדֹוׁש וְ נָ ַסע לְ ֵביתֹו ,וְ ֵהיכַ ל ָ 770היָ ה ּכְ ֶמ ְר ָק ָחה.
צּורה ַמ ְח ִר ָידה –
ָהיָ ה ָּברּור לַ ּכֹל ֶׁש ָה ַר ִּבי ִמ ְתיַ ֵחס לִ גְ נֵ ַבת ַה ְּס ָפ ִרים ְּב ָ

בֹודה-זָ ָרהַ .הּיְ ִר ָידה ַהּזֹאת לְ ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ּגַ ם
עֹוב ִדים ֲע ָ
ְ
ָמקֹום ֶׁשּבֹו
ּובכָ ל
ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ַהּגָ לּות ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל – 'ּגָ לּות ִמ ְצ ַריִ ם'ְ .
יֹוצא
חֹוׁשב יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ֵ
ֵ
זֹאתָ ,מה ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָעלָ יו
יבה'.
חֹוׁשב ַעל ֲה ָק ַמת 'יְ ִׁש ָ
לַ ֶּד ֶרְך? – הּוא ֵ
ּתֹורהֹ .לא ְמ ַׁשּנֶ ה ְּב ֵאיזֹו
יֹוד ַע ֶׁשּלְ ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאין ִקּיּום לְ ֹלא ַה ָ
יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֵ
ּתֹורה הּוא ֵחלֶ ק ִּבלְ ִּתי נִ ְפ ָרד
יבּה נִ ְמ ָצ ִאים וְ כַ ָּמה ָק ָׁשה ַהּגָ לּות – לִ ּמּוד ָ
ְס ִב ָ
הּודה לְ ָה ִקים
יהּודיַ .עלּ-כֵ ן הּוא ׁשֹולֵ ַח ֶאת יְ ָ
הּודי וִ ִ
ֵמ ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ
יבה'.
ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן 'יְ ִׁש ָ
ל-א ַחת-
ּובכָ ל ְׁש ָאר ַהּגָ לֻ ּיֹות ֶׁשל ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ע ַ
ִאם ּכָ ְך ָהיָ ה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ּתֹורהָ .עלֵ ינּו לָ ַד ַעת
יֹותר ַקל לִ לְ מֹד ָ
ּכַ ָּמה-וְ כַ ָּמה ַהּיֹום ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ְר ֵּבה ֵ
דֹוׁשה ִהיא סֹוד ַה ִּקּיּום ֶׁשל ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּתֹורה ַה ְּק ָ
וְ לִ זְ ּכֹרּ ,כִ י ַה ָ
(על-פי ליקוטי-שיחות ,כרך א' ,עמ'  95והלאה)

יׁשי נָ ַסע ָה ַר ִּבי
ּובּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
יֹומיִ ם ֶׁשל ַס ֲע ַרת-רּוחֹות ִּבַ 770-
ָחלְ פּו ַ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ַעל א ֶֹהל ַא ְדמֹו"ר ָה ַרּיַ י"צִ ,מ ֶּמּנּו הּוא ָׁשב ִּב ְׁש ַעת לַ יְ לָ ה ְמ ֻא ֶח ֶרת
ּנֹוראָ .ה ַר ִּבי
וְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלֹות ִה ְתוַ ֵעד וְ ׁשּוב ִּד ֵּבר ִּבכְ ֵאב לֵ ב ַעל ַה ַּמ ָּצב ַה ָ
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵיאינּו! ָה ַר ִּבי
יעה יְ ִׁש ָירה ְּב ַר ֵ
ִה ְדּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ֲע ֵׂשה ַהּגְ נֵ ָבה ִהּנֹו ְּפגִ ָ
קֹומם.
ִהזְ ּכִ יר ֶאת ְׁשמֹו ַה ְּפ ָר ִטי ַה ָּקדֹוׁש ִּב ְת ִחּנָ ה לַ ֲה ָׁש ַבת ַה ְּס ָפ ִרים לִ ְמ ָ
ֵּבין ַה ְּׁש ָאר ִּב ֵּקׁש ָה ַר ִּבי ְׁשנֵ י ְּד ָב ִריםֶׁ )1 :שּיִ כְ ְּתבּו ַעל ַׁש ַער ַהּכְ נִ ָיסה לִ 770-
ויטׁש"ֶׁ )2 .ש ִּבכְ ַפר
יּוּבאוִ ְ
יֹוסף יִ ְצ ָחק לְ ַ
"ּבית ֲאגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד ,א ֶֹהל ֵ
ֵ
ּות ִחּלַ ת
ּובתֹוכֹו ִּת ְׁשּכֹן ִס ְפ ִרּיָ הְ ,
ַח ַּב"ד יִ ְבנּו ֵ'ּבית ֲאגֻ ַּדת ֲח ִס ֵידי ַח ַּב"ד' ְ
לֹוׁשת ַה ָּׁשבּועֹות",
"ׁש ֶ
ַה ְּבנִ ּיָ ה ִּת ְהיֶ ה עֹוד לִ ְפנֵ י י"ז ְּב ַתּמּוז ,יֹום ְּת ִחּלַ ת ְ
ּות ִחּלַ ת ַה ַּת ְׁשלּום ָּת ֳע ַבר לַ ַּבנְ ק עֹוד
וְ ָה ַר ִּבי יְ ַמ ֵּמן ֶאת ּכָ ל ֲעלֻ ּיֹות ַה ְּבנִ ּיָ הְ ,
לֹוׁשת ַה ָּׁשבּועֹות.
לִ ְפנֵ י ְׁש ֶ
נֹוס ֶפת,
ֹלא ָחלְ פּו ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹותּ ,ולְ ָמ ֳח ָרת ִה ְת ַקּיְ ָמה ִה ְתוַ ֲעדּות ֶ
ּנֹוׂשא ּכְ ֶׁש ְּד ָב ָריו נֶ ֶא ְמרּו ַּב ֲח ִריפּות ַר ָּבה.
וְ ׁשּוב ָה ַר ִּבי ִה ְק ִּדיׁש זְ ַמן ַרב לַ ֵ
הֹוסיף ָה ַר ִּבי וְ ִד ֵּבר ְּבלַ ַהט
יֹומיִ ם ַא ַחרּ-כָ ְךְּ ,ב ִה ְתוַ ֲעדּות ַׁש ַּבת ָּפ ָר ַׁשת ָּבלָ קִ ,
ַ
ַעל ֻח ְמ ַרת ַה ַּמ ֲע ֶׂשהָ ,ה ַר ִּבי ִה ְת ַּב ֵּטא ִּבּטּויִ ים ָק ִׁשים ְמאֹוד – "ּכָ ל ִמי ֶׁש ְּביָ דֹו
יֹוד ִעין
ּובין ִמי ֶׁש ָּקנָ ה ִמ ֶּמּנּו ְּב ְ
דֹוׁשה זֹוֵּ ,בין ַהּגַ ּנָ ב ֵ
ַה ְּס ָפ ִרים ִמ ִּס ְפ ִרּיָ ה ְק ָ
יבם ִמּיָ ִדית לִ ְרׁשּות ַה ְּב ָעלִ ים ,וְ יֵ ׁש לָ ַד ַעת
יֹוד ִעין – ַחּיָ ב לְ ָה ִׁש ָ
אֹו ֶׁשֹּלא ְּב ְ
"ּפ ָצ ָצה ְמ ַת ְק ֶּת ֶקת
אֹוחז ְ
נּובים ֵאּלּו ְּב ֵביתֹו הּוא ּכְ ֵ
אֹוחז ְס ָפ ִרים ּגְ ִ
ֶׁש ָה ֵ
נֹור ִאי לֹו וְ לִ ְבנֵ י ֵּביתֹו!".
ּפֹוצץ וְ לִ גְ רֹם נֶ זֶ ק ָ
יֹותר"ָ ,ה ֲעלּולָ ה לְ ִה ְת ֵ
ְמ ֻסּכֶ נֶ ת ְּב ֵ
ּגֹור ֶמת לֹו ַצ ַער וְ ָעגְ ַמת-נֶ ֶפׁש ַר ָּבה.
ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך ִס ֵּפר ָה ַר ִּבי ֶׁש ַה ָּפ ָר ָׁשה ּכֻ ּלָ ּה ֶ
אּ-בזֶ ה וְ ַה ָּד ָבר ָק ֶׁשה לִ יְּ ,ב ֶׁשל ּכְ ֵאב
ּיֹוצ ָ
יֹוׁשב לִ לְ מֹד ּגְ ָמ ָראַ ,ר ְמ ַּב"ם וְ כַ ֵ
"אנִ י ֵ
ֲ
ּנֹורא"!
ָהרֹאׁש ּוכְ ֵאב ַהּלֵ ב ֵמ ַה ַּמ ָּצב ַה ָ
ִּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי ְּב ַא ְר ַּבע ַה ִה ְתוַ ֲע ֻדּיֹות ָה ֲאמּורֹות ָהיּו ּכְ ַה ְק ָּד ָמה לַ ִּבּטּויִ ים
ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ְּב ִה ְתוַ ֲעדּות ָּפ ָר ַׁשת ִּפינְ ָחסַ .ה ִה ְתוַ ֲעדּות ֶׁש ֵה ֵחּלָ ה ּכָ ָרגִ יל ַּב ָּׁש ָעה
יֹותר ִמ ֶּׁש ַבע ָׁשעֹות ַעד ָסמּוְך לַ ָּׁש ָעה
ַא ַחת וָ ֵח ִצי ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם נִ ְמ ְׁשכָ ה ֵ
יחה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכָ ה ּכִ ְׁש ָע ַתיִ ם ְּת ִמימֹותִּ ,ד ֵּבר
ּוב ִּׂש ָ
ְׁשמֹונֶ ה ָּב ֶע ֶרבַ ,
ָה ַר ִּבי אֹודֹות ַהּגְ נֵ ָבה ַּב ֲח ִריפּות ְמיֻ ֶח ֶדת.

ַה ְּפ ֻעּלֹות
נּובים
הּוקם "וַ ַעד ְּפ ֻעּלָ ה" ֶׁש ַּמ ְּט ָרתֹו לְ ַא ֵּתר ּכְ כָ ל ָה ֶא ְפ ָׁשר ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַהּגְ ִ
ַ
קֹומם ָה ֲא ִמ ִּתיְּ .פ ִעילּות ַהּוַ ַעד ָהיְ ָתה ֲח ָׁש ִאית וְ נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ֵעינֵ י
יבם לִ ְמ ָ
ּולְ ָה ִׁש ָ
ימיםַ ,אף ּכִ י ַהּכֹל יָ ְדעּו ּכִ י ִמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ְּפ ִעילּות ַּת ַחת
רֹב ִצּבּור ַאנַ "ׁש וְ ַה ְּת ִמ ִ
לִ ְפנֵ י ַה ֶּׁש ַטח.
הֹוראֹות
ּוב ָ
ָה ַר ִּבי ַע ְצמֹו ָהיָ ה ְמע ָֹרב ְּבכָ ל ַמ ֲהלַ ְך ָה ִענְ יָ נִ יםִּ ,ב ְתׁשּובֹות ְ
לּ-פה.
ּוב ַע ֶ
ִּבכְ ָתב ְ
ּובתֹוכָ ם ְמאֹות
ּוביָ דֹו ְׁשלַ ל ְס ָפ ִריםּ ,כַ ָּמה ַע ְׂשרֹות ַא ְרּגָ זִ ים ְ
ַהּגַ ּנָ ב נִ ְת ַּפס ְ
ְס ָפ ִרים וְ כִ ְת ֵבי-יָ דֶׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ֹלא ִה ְס ִּפיק לִ ְמּכֹר וְ ֵהם ֻה ְפ ְקדּו זְ ַמּנִ ית ְּבכַ ֶּס ֶפת
ִמ ְׁש ַט ְר ִּתית ,וְ ַהּכֹל ַמ ְמ ִּתינִ ים לַ ִּדּיּון ְּב ֵבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשּיָ ֵחלּ ,כָ ְך נִ ְק ַּבע
ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטיתְּ ,ביֹום רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לַ ֲח ִסידּות – י"ט ּכִ ְסלֵ ו.

