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ַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל )ַּגם( ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה
"ַוִּיַּגׁש   – ַהָּפָרָׁשה  ְּבֶפַתח  ַּכֶּנֱאָמר  "ַוִּיַּגׁש",  ִנְקֵראת  ָּפָרָׁשֵתנּו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

ֵאָליו ְיהּוָדה".

ַאְך מּוָבן, ִּכי ֵׁשם ַהִּנָּתן ְלָפָרָׁשה ַּבּתֹוָרה ֵאיֶנּנּו ַאְך ְוַרק ִּבְגַלל ֱהיֹותֹו ַהִּמָּלה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה, ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשהּוא טֹוֵמן ְּבֻחּבֹו ַרְעיֹון ָחׁשּוב 

ּוֶמְרָּכִזי )ַהַּמְצִּדיק ִלְקֹרא ּבֹו ֶאת ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה(.

ַמהּו ִאם-ֵּכן ַהֶּמֶסר ֶהָחׁשּוב ֶׁשֵּיׁש ַּבִּמָּלה "ַוִּיַּגׁש"?

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּכֶׁשִּמְתּבֹוְנִנים ְּבֵסֶדר ַהְּפסּוִקים ְוַהְּמֹאָרעֹות ַּבָּפָרָׁשה, ַהְּדָבִרים 
ִמְתַּבֲהִרים:

ֶאָחיו,  ֶאת  יֹוֵסף  ֶׁשֶהֱעִביר  ַהְּתָלאֹות  ָּכל  ַאֲחֵרי  ִּכי  ָלנּו,  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה 
ִנַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה )ְּבִלי ָלַדַעת, ַּכּמּוָבן, ֶׁשהּוא ִנָּצב ִלְפֵני יֹוֵסף ָאִחיו( ְוָעַרְך 
ְּבָאְזָניו ְּכֵעין ִסּכּום ֶׁשל ָּכל ָמה ֶׁשֵאַרע ַעד ְלאֹותֹו ָהֶרַגע: "ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת 
ָזֵקן  ָלנּו ָאב  ֲאֹדִני, ֶיׁש  ַוֹּנאֶמר ֶאל  ֲעָבָדיו ֵלאֹמר, ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח. 

ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת... ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי...".

ַהְּדָבִרים ַהְּיִׁשיִרים ַהָּללּו )ֶׁשל ְיהּוָדה( ָנְגעּו ְלִלּבֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְוהּוא ֶהְחִליט 
ִּכי ִהִּגיָעה ַהָּׁשָעה ְלִהְתַּגּלֹות ְלֶאָחיו. "ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק", ְמַסֶּפֶרת 

ָלנּו ַהּתֹוָרה, "...ַוִּיֵּתן ֶאת ֹקלֹו ִּבְבִכי... ַוֹּיאֶמר, ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם".

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהִּמָּלה "ַוִּיַּגׁש" ְמַבֵּטאת ֵאפֹוא ִהְתָקְרבּות ֵּבין ַאִחים; ִהְתָקְרבּות 
ֶׁשּמֹוִביָלה ְלִהְתַּפְּיסּות ְוָׁשלֹום.

ּוִמֵּכיָון ֶׁש"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" הּוא "ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה", מּוָבן ִּכי ָּתְכָנּה 
ֶׁשל ַהִּמָּלה "ַוִּיַּגׁש" ִהּנֹו ָחׁשּוב ּוֶמְרָּכִזי ְּביֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ַהְּיהּוִדי.

ְלֻכָּלנּו  נֹוֶתֶנת  ְיהּוָדה"(,  ֵאָליו  )"ַוִּיַּגׁש  יֹוֵסף  ֶאל  ְיהּוָדה  ֶׁשל  ַהִהְתָקְרבּות 
ּכֹוַח ְלַהְׁשרֹות ַאֲהָבה ְוַאְחדּות ַּגם ְּבִקְרֵּבנּו.

ֶמֶסר  ֹּפה  ֵיׁש  ָהַאְחדּות,  ֲחִׁשיבּות  ֶׁשל  ַהְּכָלִלי  ָהַרְעיֹון  ְּבַצד  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶאָחד נֹוָסף:



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

למדתי עם______________________את השיחות 

קראתי עם__________ את סיפורו של משפט הספרים

גליון 295 ויגש

גיליון 295 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש • ד' ְּבֵטֵבת תשע"ח

ִצּבּור ַאַנ"ׁש ְוַהְּתִמיִמים ַמְתִחיִלים ִלְקֹלט ֶאת ָעְצַמת ַהַּזֲעזּוַע ֶׁשָּבִעְנָין:

ַהַּגָּנב ָהִעָּקִרי ִמֵּבין ַהְּׁשלֹוָׁשה הּוא ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ְלַטֲעָנתֹו ָהֱאִויִלית 
ְּבִנּגּוד  ֹזאת  ָהַרַּיי"צ,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  "יֹוֵרׁש"  ִמִּדין  ַהְּסָפִרים  ִמְקָצת  לֹו  ַמִּגיַע 
ְלָכְך ֶׁשַהִּסְפִרָּיה ִהָּנּה ְרכּוׁש ְואֹוָצר ֶׁשל ְּכַלל ְליּוַּבאִוויְטׁש ּוְכַלל ִיְׂשָרֵאל 

ְוֹלא אֹוָצר ְּפָרִטי ְוִאיִׁשי.

ְּכַלל  ַעל  ַּבָּׁשַמִים  ָלִעְרעּור  ַהִּמְׁשָקל"  ִּכ"ְתׁשּוַבת  ָהַרִּבי,  ָאַמר  ָּכְך  ִמּׁשּום 
ְליּוַּבאִוויְטׁש ֵיׁש ְלַהְגִּביר ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהְּתנּוָעה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז ְוָכְך 

ִּתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, "ְוָׁשבּו ְסָפִרים ִלְגבּוָלם".

ְּתקּוַפת ַהִּמְׁשָּפט
ַהּנֹוֵׂשא  ָהֳעַבר ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט, ַעל ְמָנת ֶׁשַּיְכִריַע ַהִאם זֹו ִסְפִרָּיה ְּפָרִטית, 
אֹו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ִלְתנּוַעת ַחַּב"ד ֻּכָּלּה. ַהִּמְׁשָּפט ִנְקַּבע ְליֹום ְּגֻאַּלת ְּכבֹוד 
ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִמַּמֲאָסרֹו, י"ט ִּכְסֵלו, ְוִנְמַׁשְך ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות, ַעד 
ָהֵעדּות,  ּדּוַכן  ַעל  ַרִּבים  ֵעִדים  ָעלּו  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבַמֲהַלְך  ֵטֵבת תשמ"ו.  ח' 
ְלַאֵּמת ֶאת ַהִּגיָׁשה ֶׁשל ָהַרִּבי, ִּכי ַהִּסְפִרָּיה ֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה ְרכּוׁש ְּפָרִטי.

ָקרֹוב ְלֹחֶדׁש ָיִמים ִנְמַׁשְך ִמְׁשַּפט ַהְּסָפִרים ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִּבְברּוְקִלין. 
ְוַאַנ"ׁש  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ַהָּקדֹוׁש  ָלֹאֶהל  ָנַסע  ָהַרִּבי  ְּתקּוָפה,  ְּבאֹוָתּה 
ְוַהְּתִמיִמים ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָאְמרּו ִמֵּדי יֹום ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, ִהְרּבּו 
ִּבְצָדָקה, ְּתִחָּנה ּוְתִפָּלה ְלַהְצָלַחת ַהִּמְׁשָּפט ְוַלֲהָׁשַבת ַהְּסָפִרים ִלְמקֹוָמם. 
ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  יֹום  ִמֵּדי  ָיַׁשב  ַעְצמֹו  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֵבית 
ָמְרְּדַכי ֶמעְנְטִליק ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ַיַחד ִעם ַּתְלִמיֵדי ַהְּתִמיִמים ְוֵהם ִהְרּבּו 

ָׁשם ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים.

ַאַחד ַהִּׂשיִאים ַהְּמַרְּגִׁשים ַּבִּמְׁשָּפט ָהְיָתה ַהָּצַגת ַקֶּלֶטת ִויֵדאֹו ִעם ֵעדּוָתּה 
ֶׁשְּלֵעדּוָתּה  ָעֶליָה-ַהָּׁשלֹום,  מּוְׁשָקא  ַחָּיה  ָמַרת  ַהַּצְדָקִנית  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל 
ַהִאם  ַּבֲחִקיָרָתּה  ִנְׁשֲאָלה  ִהיא  ַהִּדין.  ְּפַסק  ַעל  ַמְכַרַעת  ַהְׁשָּפָעה  ָהְיָתה 
ַהְּסָפִרים ַׁשָּיִכים ָלַרִּבי אֹו ַלֲחִסיִדים ְוָעְנָתה ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד: "ָאִבי – ַאְדמֹו"ר 
ָהַרַּיי"צ ּוְרכּוׁשֹו ְוָכל ַהִּסְפִרָּיה – ַׁשָּיִכים ְלָכל ַהֲחִסיִדים". ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּות 

ָהַרָּבִנית, ִהְזִּכיר ָהַרִּבי ֵעדּות זֹו ִלְזכּוָתּה.

ִּדיַדן ָנַצח
ַהֹּבֶקר  ִּבְׁשעֹות  ְוִהֵּנה,  ַהִּדין.  ִלְפַסק  ְּדרּוָכה  ְּבִצִּפָּיה  ָחְלָפה  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה 
ֶׁשל יֹום ְׁשִליִׁשי, ה' ֵטֵבת תשמ"ז, ִנַּתן ְּפַסק ַהִּדין ְּבצּוָרה ַחד ַמְׁשָמִעית, 
ֶׁשַהִּסְפִרָּיה  ֻּכָּלּה  ַׁשֶּיֶכת ַל'ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד' ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ַהְּבׂשֹוָרה 
ַעל ַה'ִּדיַדן ָנַצח', ִהְתַּפְּׁשָטה ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק, ּוִמָּיד ִהְתַאֵּסף ְּבַרֲחַבת 770 
ַהַּמְׁשֶקה  ַּגם  ְׁשָחִקים.  ֶׁשִהְרִקיעּו  ְוִרּקּוִדים  ְּבִׂשְמָחה  ֶׁשָּפַרץ  ָעצּום,  ָקָהל 

ִנְׁשַּפְך ָלֹרב.

ָהַרִּבי  ָּפַתח  ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ִסּיּום  ִעם  ַּכֲאֶׁשר  ְּגדֹוָלה,  ָהְיָתה  ַהַהְפָּתָעה 
ְּבִׂשיַחת ֹקֶדׁש ְמֻיֶחֶדת. ַּבִּׂשיָחה ָאַמר ֵּבין ַהֶּיֶתר, ֶׁשַּדְוָקא ָּכֵעת ֵיׁש ְלַהְגִּביר 
ְּבָיִחיד ּוְבַרִּבים,  ְוִלּמּוָדּה  ְנִׂשיֵאינּו  עֹוד יֹוֵתר ֶאת ֲהָפַצת ּתֹוַרת ַרּבֹוֵתינּו 
הּוא  ָהִעָּקר  ֲאָבל  ָּגֵדר,  ָּכל  ַהּפֹוֶרֶצת  ְוִהְתַלֲהבּות  ֲעצּוָמה  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך 
ְּבַחֵּיי  ַמָּמִׁשי  ֹּפַעל  ִליֵדי  ָיבֹואּו  ְוֶׁשַהְּדָבִרים  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשל  ִעְנָין  ֶזה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ָהַרִּבי  אֹוָתנּו  ִזָּכה  יֹום  ּוְבָכל  ָיִמים,  ִׁשְבָעה  ִנְמְׁשָכה  ַהִּׂשְמָחה  יֹום.  ַהּיֹום 

ְּבִׂשיָחה ְקדֹוָׁשה, ֶׁשָּבּה ֵּבֵאר ֶאת ַההֹוָראֹות ֵמַהִּנָּצחֹון ּוִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע.

ְּכֶׁשְּלָכל  ְסָפִרים"  ָמֵלא  "ַּבִית  ִמְבַצע  ַעל  ָהַרִּבי ׁשּוב  ַהְּדָבִרים, עֹוֵרר  ֵּבין 

ַהָּפחֹות ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבֹו: ֻחָּמׁש, ִסּדּור ְּתִהִּלים ְוַתְנָיא )ַהְּכלּוִלים ְּבֵסֶפר 
ַהִחַּת"ת( ְוִסְפֵרי ֲהָלָכה ְּכמֹו ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך. ְּכמֹו ֵכן ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ֶׁשְּלָכל 
ֶיֶלד ִיְהיּו ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְּבַחְדרֹו ְוֵכן ִסּדּור ְּפָרִטי ֶׁשָעָליו ִיְהֶיה ָרׁשּום "ְלַהֵּׁשם 
ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" ּוִמַּתַחת ֶאת ְׁשמֹו ַהְּפָרִטי, ְוֻקַּפת ְצָדָקה ִאיִׁשית. ָּכְך ִיְהיּו 
"ֵּבית  ִלְהיֹות  הֹוְפִכים  ַהֶחֶדר  ְוַגם  ַהַּבִית  ָּכְך  ּוְצָדָקה.  ְּתִפָּלה  ּתֹוָרה,  לֹו: 

ַחַּב"ד".

ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ְלָהִקים ִסְפִרּיֹות, ָּבֶהן יּוְכלּו ִלְׁשאֹול ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּבֶהם.

ַעד ַהּיֹום, חֹוְגִגים ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ִמֵּדי ָׁשָנה ֶאת יֹום ה' ֵטֵבת ּוְמַצְּיִנים אֹותֹו 
ְּכיֹום ַה'ִּדיַדן ָנַצח' ֶׁשל ָהַרִּבי ְוֶׁשל ַהְּסָפִרים. ַעל ִּפי הֹוָרַאת ָהַרִּבי, ְּביֹום ֶזה 
ֵיׁש ִלְקנֹות ְסָפִרים ֲחָדִׁשים ּוְבִעָּקר ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְּבֶהְקֵׁשר ֶזה 
ָהַרִּבי ָאַמר ֶׁשַּגם ִליָלִדים ָצִריְך ִלְקנֹות ִסְפֵרי ֹקֶדׁש. ֲאָבל ָצִריְך ְלַהְסִּביר 
ַלְּיָלִדים ֶׁשֹּלא ִיְפֲחדּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבְּסָפִרים. ִאם ַהֵּסֶפר ִיָּקַרע ֵמֹרב ִׁשּמּוׁש, 

ִיְקנּו ָלֶהם ְסָפִרים ֲחָדִׁשים ּוְמֻהָּדִרים יֹוֵתר...

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 

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות )בהודעות( למס' 052-3017770

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות

ַהְּסָפִרים חֹוְזִרים ִל-770ִסְפִרַּית 'ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד' ִּב-770



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ַהִּמָּלה "ַוִּיַּגׁש" ְמָתֶאֶרת ְּפֻעָּלה ַּגְׁשִמית ֶׁשל ַהּגּוף ְלַמַען ָהַאְחדּות ַהְּמֻיֶחֶלת. 
ְיהּוָדה ָּפַסע ָקִדיָמה ְוִהְתָקֵרב ִפיִזית ֶאל יֹוֵסף.

ְּכלֹוַמר, ֹלא ַמְסִּפיק ְלַהְרֵהר ָּבֹראׁש ּוַבֵּלב ְּבַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ַאְחדּות, ֶאָּלא 
ָצִריְך ְלָהִביא ֶאת ַהְּדָבִרים ִליֵדי ִּבּטּוי ַמֲעִׂשי. ַלֲעׂשֹות ְּפֻעּלֹות ַמֲעִׁשּיֹות 

ֶׁשל ַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל ְוֶׁשל ַאְחדּות-ִיְׂשָרֵאל.

ֶׁשִהְתִקין  ַהִּסּדּור  ְּבֻנַּסח  ָּכַתב  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶאת  ֹּטבּו",  "ַמה  ִלְפֵני  ַׁשֲחִרית  ִּבְתִפַּלת  ּבֹו(,  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשֻּכָּלנּו  )ַהִּסּדּור 
ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ָעַלי  ְמַקֵּבל  'ֲהֵריִני  ַהְּתִפָּלה  ֹקֶדם  לֹוַמר  "ָנכֹון  ַהִּמִּלים 

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך'".

"ָנכֹון  ָּכַתב  ֹלא  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ּדֹוֶמה:  ַרְעיֹון  מֹוְצִאים  ֲאַנְחנּו  ָּכאן  ַּגם 
ְלַהְחִליט ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה..." אֹו "ָנכֹון ַלְחֹׁשב ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה...". הּוא ָּכַתב 

"ָנכֹון לֹוַמר". ְּכלֹוַמר ֶׁשָּצִריְך ְלַהִּגיד ֹזאת ַּבֶּפה ַהַּגְׁשִמי ַּדְוָקא.

ַמִהי ֶּבֱאֶמת ַהִּסָּבה ְלָכְך?

ָרבֹות  ֹלא  ַאף-ַּפַעם  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהְּנָׁשמֹות  הּוא,  ַהֶהְסֵּבר  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ּוִמְתקֹוְטטֹות ֵּביֵניֶהן. ִנְׁשמֹות ַעם-ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד ָהיּו ְוִיְהיּו ְמֻאָחדֹות זֹו ִעם 
ּוִמְתַלְּבׁשֹות  יֹוְרדֹות ָלעֹוָלם-ַהֶּזה  ַהְּנָׁשמֹות  ַּכֲאֶׁשר  ַמְתִחיָלה  ַהְּבָעָיה  זֹו. 
ְּבגּוִפים ַּגְׁשִמִּיים. ָּכאן ַמְתִחיל ָהֶאְתָּגר ָהֲאִמִּתי – ֶלֱאֹהב ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי, 

ְּכִפי ֶׁשהּוא, ִעם ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּלֹו.

ָצִריְך  ֶאָּלא  ַהּזּוָלת,  ֶאת  ֶׁשאֹוֲהִבים  ַלְחֹׁשב  ְלַהְרִּגיׁש אֹו  ַמְסִּפיק  ָלֵכן ֹלא 
ְלָהִביא ֹזאת ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה-ְּבֹפַעל. ָצִריְך "לֹוַמר... ְוָאַהְבָּת 

ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" ְוָצִריְך ְלִהְתָקֵרב ִפיִזית ֶאת ַהּזּוָלת, "ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה".

)על-פי 'התוועדויות' תש"נ, חלק ב', עמ' 101 והלאה(

 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְלַאַחר ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ָׁשַמע ִמָּבָניו ַעל ָּכְך ֶׁשְּבנֹו ָהָאבּוד ְוָהָאהּוב 
יֹוֵסף, ַחי ְוִכי הּוא "מֹוֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים", ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ַעל 
ֲהָכנֹוָתיו ֶׁשל ַיֲעֹקב ַלְּיִריָדה ְלִמְצַרִים ְוַלִּמְפָּגׁש ִעם יֹוֵסף. "ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו 
ְּבֶטֶרם ָאמּות", אֹוֵמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו. ַיֲעֹקב ְמַבֵּקׁש ִלְראֹות ֶאת יֹוֵסף ִלְפֵני 

מֹותֹו.

ְלַאַחר ִמֵּכן ְמֻסָּפר ֵּכיַצד ַיֲעֹקב ּוָבָניו אֹוְסִפים ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ְוֹצאָנם ְוֵהם 
עֹוְמִדים ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך, ִמְּבֵאר-ֶׁשַבע ְלִמְצַרִים.

"ְוֶאת   – ָלנּו  ּוְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה  מֹוִסיָפה  ַלֶּדֶרְך,  ֵצאָתם  ֹקֶדם  ֶרַגע  ַאְך 
ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף, ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה". ּוֵמִביא ַרִּׁש"י ִמִּדְבֵרי 
ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשַּיֲעֹקב ָׁשַלח ֶאת ְיהּוָדה ְלָפָניו ְּכֵדי ְלָהִקים ַּבֲעבּורֹו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן 

– 'ְיִׁשיָבה'. ָמקֹום ֶׁשּבֹו יּוַכל ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה.

ֶׁשִהיא  ְלִמְצַרִים  ְויֹוֵרד  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  עֹוֵזב  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ַאָּבא/ִאָּמא: 

ַּגם  ִהיא  ְלִמְצַרִים  ַהֹּזאת  ַהְּיִריָדה  ֲעבֹוָדה-ָזָרה.  עֹוְבִדים  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום 
ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהָּגלּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל – 'ָּגלּות ִמְצַרִים'. ּוְבָכל 
יֹוֵצא  ִלְפֵני ֶׁשהּוא  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשָעָליו חֹוֵׁשב  ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון  ֹזאת, ָמה 

ַלֶּדֶרְך? – הּוא חֹוֵׁשב ַעל ֲהָקַמת 'ְיִׁשיָבה'.

ַיֲעֹקב ָאִבינּו יֹוֵדַע ֶׁשְּלַעם-ִיְׂשָרֵאל ֵאין ִקּיּום ְלֹלא ַהּתֹוָרה. ֹלא ְמַׁשֶּנה ְּבֵאיזֹו 
ְסִביָבּה ִנְמָצִאים ְוַכָּמה ָקָׁשה ַהָּגלּות – ִלּמּוד ּתֹוָרה הּוא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד 
ְלָהִקים  ְיהּוָדה  ֶאת  ׁשֹוֵלַח  הּוא  ַעל-ֵּכן  ִויהּוִדי.  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ֵמַהַחִּיים 

ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן 'ְיִׁשיָבה'.

ַעל-ַאַחת- ַעם-ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַהָּגֻלּיֹות  ְׁשָאר  ּוְבָכל  ְּבִמְצַרִים  ָהָיה  ָּכְך  ִאם 
ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ּתֹוָרה.  ִלְלֹמד  ַקל  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַּכֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ַּכָּמה-ְוַכָּמה 

ְוִלְזֹּכר, ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִהיא סֹוד ַהִּקּיּום ֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל.

)על-פי ליקוטי-שיחות, כרך א', עמ' 95 והלאה(

ִסּפּורֹו ֶׁשל ִמְׁשַּפט ַהְּסָפִרים
ֹּדֶפן  ְויֹוֵצא  ָחִריג  ַמֶּׁשהּו  ַהְּׁשמּוָעה:  ָנפֹוָצה  ַּתּמּוז תשמ"ה,  ֹחֶדׁש  ְּבֹראׁש 
ִנְקְראּו ִל"יִחידּות" ְלֵהיַכל ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ָּכל  עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש, ַהּיֹום 

ַחְבֵרי "ֲאֻגַּדת ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד ָהעֹוָלִמית", ַהֻּמְרֶּכֶבת ִמִּזְקֵני ְוַעְסָקֵני ַאַנ"ׁש.

ַה"ְּמִביִנים" ְויֹוְדֵעי ָּדָבר ָרְמזּו ֶׁשָהִעְנָין ָקׁשּור ִלְמֹאָרע ְמאֹוד ֹלא ְמַׂשֵּמַח, 
ִּבְלׁשֹון ַהְמָעָטה. ָּדָבר ֶׁשִהְפִחיד ְוֵגָרה ֶאת ֵיֶצר ַהַּסְקָרנּות ִׁשְבָעַתִים.

ַּתּמּוז  י"ב  ְּבִהְתַוֲעדּות  ְּבֻפְמִּבי  ָּכְך  ַעל  ְיַדֵּבר  ָהַרִּבי  ִּכי  נֹוַדע  ַהְּזַמן  ִעם 
תשמ"ה.

ַהַּזֲעזּוַע
ְּכַדְרּכֹו  ִהְסַּתֵּים  ְוַה'ִּׁשּדּור'  ָּבֶעֶרב  ָוֵחִצי  ֵּתַׁשע  ְּבָׁשָעה  ֵהֵחָּלה  ַהִהְתַוֲעדּות 
ְלַאַחר ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות, ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי. אֹו ָאז, ְּכֶׁשִּדְבֵרי ָהַרִּבי 
ִּבְדָבִרים  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ִּבְלַבד,  ַאַנ"ׁש  ֶׁשל  ַהִּמְׁשַּפְחִּתית  ַּבִּמְסֶּגֶרת  ִנְׁשֲארּו 

ְּבִעְנַין ַהָּדָבר ַהּנֹוָרא ֶׁשֵאַרע – ְוֶזהּו ַּתְמִצית ִּדְבֵרי ָהַרִּבי:

 – ַחַּב"ד  ַמְלכּות  ַהְּיָקִרים ֶׁשל  ָלאֹוָצרֹות  ַּבֲחַׁשאי  ִנְכְנסּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה 
ְוִכְתֵבי-ְיֵדי  ַעִּתיִקים  ְסָפִרים  ִמָּׁשם  ְוָגְנבּו  ַחַּב"ד,  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  ִסְפִרַּית 
ֶנֱאָמד  ְוָׁשְוָים  ְיֻסָּלא ְּבָפז,  ַוֲחִסידּות, ֶׁשֶעְרָּכם ֹלא  ְנִדיִרים, ְּדרּוֵׁשי ַקָּבָלה 

ְּבהֹון-ָעֵתק ַּגְׁשִמי ְורּוָחִני. ַהְּסָפִרים ִנְמְּכרּו ָהְלָאה ְלָכל ַהַּמְרֶּבה ִּבְמִחיר.

ָּפחֹות ֵמַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ִנְמְׁשָכה ִׂשיַחת ַהֹּקֶדׁש ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ּוְבַצַער ַרב, ּוִמָּיד ַּתָּמה ַהִהְתַוֲעדּות. ָהַרִּבי ָיָצא ְלַחְדרֹו 

ַהָּקדֹוׁש ְוָנַסע ְלֵביתֹו, ְוֵהיַכל 770 ָהָיה ְּכֶמְרָקָחה.

 – ַמְחִריָדה  ְּבצּוָרה  ַהְּסָפִרים  ִלְגֵנַבת  ִמְתַיֵחס  ֶׁשָהַרִּבי  ַלֹּכל  ָּברּור  ָהָיה 

ִסְפִרַּית ְליּוַּבאִוויְטׁש ִהיא ְּבמּוָבן ְמֻסָּים "אֹוָצרֹות ַהְּגנּוִזים ֶׁשל ַהַּמְמָלָכה", 
ֲחִסיֵדי  ִּבְכַלל  ּוְפִגיָעה  ְּכִעְרעּור  ַּבִּסְפִרָּיה ָּכמֹוָה  ּוְפִגיָעה  ַהֶּמֶלְך",  ְו"ֶכֶתר 
ְליּוַּבאִוויְטׁש ּוְבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַעְצמֹו – ָּבַרִּבי! אֹוי ְלָאְזַנִים ֶׁשָּכְך ׁשֹוְמעֹות.

ָחֵמׁש ִהְתַוֲעֻדּיֹות
ָהַרִּבי  ָנַסע  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  ִּב-770  ַסֲעַרת-רּוחֹות  ֶׁשל  יֹוַמִים  ָחְלפּו 
ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ֹאֶהל ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ, ִמֶּמּנּו הּוא ָׁשב ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת 
ָהַרִּבי  ַהַּמָּצב ַהּנֹוָרא.  ִּבְכֵאב ֵלב ַעל  ִּדֵּבר  ִהְתַוֵעד ְוׁשּוב  ַהְּתִפּלֹות  ְוַאַחר 
ָהַרִּבי  ְנִׂשיֵאינּו!  ְּבַרּבֹוֵתינּו  ְיִׁשיָרה  ְּפִגיָעה  ִהּנֹו  ַהְּגֵנָבה  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ִהְדִּגיׁש 

ִהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ַהְּפָרִטי ַהָּקדֹוׁש ִּבְתִחָּנה ַלֲהָׁשַבת ַהְּסָפִרים ִלְמקֹוָמם.

ֵּבין ַהְּׁשָאר ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ְׁשֵני ְּדָבִרים: 1( ֶׁשִּיְכְּתבּו ַעל ַׁשַער ַהְּכִניָסה ִל-770 
ֶׁשִּבְכַפר  ְליּוַּבאִוויְטׁש". 2(  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ֹאֶהל  ַחַּב"ד,  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  "ֵּבית 
ּוְתִחַּלת  ִסְפִרָּיה,  ִּתְׁשֹּכן  ּוְבתֹוכֹו  ַחַּב"ד'  ֲחִסיֵדי  ֲאֻגַּדת  'ֵּבית  ִיְבנּו  ַחַּב"ד 
ַהָּׁשבּועֹות",  "ְׁשלֹוֶׁשת  ְּתִחַּלת  יֹום  ְּבַתּמּוז,  י"ז  ִלְפֵני  עֹוד  ִּתְהֶיה  ַהְּבִנָּיה 
ְוָהַרִּבי ְיַמֵּמן ֶאת ָּכל ֲעֻלּיֹות ַהְּבִנָּיה, ּוְתִחַּלת ַהַּתְׁשלּום ָּתֳעַבר ַלַּבְנק עֹוד 

ִלְפֵני ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּׁשבּועֹות.

ֹלא ָחְלפּו ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, ּוְלָמֳחָרת ִהְתַקְּיָמה ִהְתַוֲעדּות נֹוֶסֶפת, 
ְוׁשּוב ָהַרִּבי ִהְקִּדיׁש ְזַמן ַרב ַלּנֹוֵׂשא ְּכֶׁשְּדָבָריו ֶנֶאְמרּו ַּבֲחִריפּות ַרָּבה.

יֹוַמִים ַאַחר-ָּכְך, ְּבִהְתַוֲעדּות ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ָּבָלק, הֹוִסיף ָהַרִּבי ְוִדֵּבר ְּבַלַהט 
ַעל ֻחְמַרת ַהַּמֲעֶׂשה, ָהַרִּבי ִהְתַּבֵּטא ִּבּטּוִיים ָקִׁשים ְמאֹוד – "ָּכל ִמי ֶׁשְּבָידֹו 
ְּביֹוְדִעין  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּקָנה  ִמי  ּוֵבין  ַהַּגָּנב  ֵּבין  זֹו,  ְקדֹוָׁשה  ִמִּסְפִרָּיה  ַהְּסָפִרים 
ְוֵיׁש ָלַדַעת  אֹו ֶׁשֹּלא ְּביֹוְדִעין – ַחָּיב ְלָהִׁשיָבם ִמָּיִדית ִלְרׁשּות ַהְּבָעִלים, 
ְמַתְקֶּתֶקת  "ְּפָצָצה  ְּכאֹוֵחז  הּוא  ְּבֵביתֹו  ֵאּלּו  ְּגנּוִבים  ְסָפִרים  ֶׁשָהאֹוֵחז 
ְמֻסֶּכֶנת ְּביֹוֵתר", ָהֲעלּוָלה ְלִהְתּפֹוֵצץ ְוִלְגֹרם ֶנֶזק נֹוָרִאי לֹו ְוִלְבֵני ֵּביתֹו!".

ַּבֶהְמֵׁשְך ִסֵּפר ָהַרִּבי ֶׁשַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ּגֹוֶרֶמת לֹו ַצַער ְוָעְגַמת-ֶנֶפׁש ַרָּבה. 
"ֲאִני יֹוֵׁשב ִלְלֹמד ְּגָמָרא, ַרְמַּב"ם ְוַכּיֹוֵצא-ָּבֶזה ְוַהָּדָבר ָקֶׁשה ִלי, ְּבֶׁשל ְּכֵאב 

ָהֹראׁש ּוְכֵאב ַהֵּלב ֵמַהַּמָּצב ַהּנֹוָרא"!

ַלִּבּטּוִיים  ְּכַהְקָּדָמה  ָהיּו  ָהֲאמּורֹות  ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות  ְּבַאְרַּבע  ָהַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִהְתַוֲעדּות ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס. ַהִהְתַוֲעדּות ֶׁשֵהֵחָּלה ָּכָרִגיל ַּבָּׁשָעה 
ַלָּׁשָעה  ָסמּוְך  ַעד  ָׁשעֹות  ִמֶּׁשַבע  יֹוֵתר  ִנְמְׁשָכה  ַּבָּצֳהַרִים  ָוֵחִצי  ַאַחת 
ִּדֵּבר  ְּתִמימֹות,  ִּכְׁשָעַתִים  ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ָהַאֲחרֹוָנה  ּוַבִּׂשיָחה  ָּבֶעֶרב,  ְׁשמֹוֶנה 

ָהַרִּבי אֹודֹות ַהְּגֵנָבה ַּבֲחִריפּות ְמֻיֶחֶדת.

ַהְּפֻעּלֹות
הּוַקם "ַוַעד ְּפֻעָּלה" ֶׁשַּמְּטָרתֹו ְלַאֵּתר ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ֶאת ַהְּסָפִרים ַהְּגנּוִבים 
ּוְלָהִׁשיָבם ִלְמקֹוָמם ָהֲאִמִּתי. ְּפִעילּות ַהַּוַעד ָהְיָתה ֲחָׁשִאית ְוִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵני 
ֹרב ִצּבּור ַאַנ"ׁש ְוַהְּתִמיִמים, ַאף ִּכי ַהֹּכל ָיְדעּו ִּכי ִמְתַרֶחֶׁשת ְּפִעילּות ַּתַחת 

ִלְפֵני ַהֶּׁשַטח.

ּוְבהֹוָראֹות  ִּבְתׁשּובֹות  ָהִעְנָיִנים,  ַמֲהַלְך  ְּבָכל  ְמֹעָרב  ָהָיה  ַעְצמֹו  ָהַרִּבי 
ִּבְכָתב ּוְבַעל-ֶּפה.

ּוְבתֹוָכם ְמאֹות  ַאְרָּגִזים  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ְסָפִרים,  ְׁשַלל  ּוְבָידֹו  ִנְתַּפס  ַהַּגָּנב 
ְסָפִרים ְוִכְתֵבי-ָיד, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִהְסִּפיק ִלְמֹּכר ְוֵהם ֻהְפְקדּו ְזַמִּנית ְּבַכֶּסֶפת 
ִנְקַּבע  ָּכְך  ֶׁשָּיֵחל,  ַהִּמְׁשָּפט  ְּבֵבית  ַלִּדּיּון  ַמְמִּתיִנים  ְוַהֹּכל  ִמְׁשַטְרִּתית, 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְּביֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַלֲחִסידּות – י"ט ִּכְסֵלו.


