
משמחת הבר מצווה של
התמים שניאור זלמן הכהן

ב"ט כסלו תשפ"כ





פתח דבר

הגיעלעתזיכנוהגדולובחסדו,גמלנואשרהטובכלעלת"להשימודיםאנו
.מצוותלגיל'שיחיהכהןזלמןשניאור'התהיקרבנינו

הואילואשרידידינולקרובינו,והוקרתנותודתנובזהלהביעברצוננו
מצוההברחתןואתאותנוולברך,לבבינושמחתביוםיחדיואתנולשמוח

.וברוחניותבגשמיותמאושריםוחייםטובמזלבברכת'שיחי

מיוחדת"תשורה"להגישאנומתכבדים',שיש"אנביןלאחרונההנהוגכפי
.הכוללתזו

ובה,מצוותלגילהגיעולרגלדודולבןר"אדמוק"כששיגראגרת.א
.מצווה-ברשלומשמעותהענינהעלמופלאביאור

ת"שו-תורתךבחדרי"הספריםסדרתמתוךראשוניתדפיס.ב
לאחרמצוההברחתןשלזקנוסבוששאלוקושיותשאלותהתוועדויות
.ר"אדמוק"כומענותר"אדמוק"כהתוועדויות

שמואלח"הרההחתןדודבראשותח"תצוותידיעלפעונחוק"הכתי
.ד"חבהרנחלת-אברכיםכוללראשהכהןאליעזר

שערךחנוכהמבצעעלר"אדמוק"כמענהב"מצודמילתאלחביבותא.ג
ק"כשליח,גרונר'שיחימענדלמנחםישראלח"הרהמצווההברחתןסב

.גתקרייתליובאוויטשת"תוישיבתומראשיגתקרייתלעירר"אדמו

דער",ז"תשכתמוזב"ימהתוועדותדורנונשיאר"אדמוק"כבדבריונחתום
יצרדער..לחופשויציאהגאולהמיטפארבונדאהאטמצוהבראפוןענין
אויףערזאגטדערפארוואס,מצוה-הבריוםפוןפעולתומתחילאיזטוב

."ילידתיךהיוםאניאז,זהראיןדעם

ה"ב
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"בן אחיאם"

מצווההברמגאולת,לגאולהגאולהלמסמךנזכהומידשתיכףרצוןויהי
למטהדאן'רבימיטןזיךזעהן"נזכהכאשר,והשלימההאמיתיתלגאולה

."יגאלנווהוא,טפחיםמעשרהולמטהגוףאאין

בהוקרה

הכהןודברושימענדלמנחם 
קריית גת

"נבואהבוא"
בפיענוח חדשק"כתי

-מכתב שכתב הרבי לבן
המצווה-דודו לכבוד בר

ק  "מענה כ
ר על "אדמו

מבצע חנוכה
18

8

4
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ק  "אגרת מיוחדת ששיגר כ
ר לבן דודו לרגל "אדמו

ובה , הגיעו לגיל מצוות
ביאור מופלא על ענינה 

מצווה-ומשמעותה של בר
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.ריגא.ט"תרפאלולח"כ

ן יב ח יא ר י ק י
ם ח נ ומ ר רנ י א !י

ליום,שנהג"ילךמלאתליום
לשוחחחפצי.שלך"מצווה-בר"ה

אישאנויושביםוכאלו,עמךמעט
.פניםאלפניםומדבריםרעהואצל

יחדשנתראהעדהננימוכרח
שבעודותקותי,בכתבדברילמסור

כותבאשרבכלותעיין,זמןאיזה
או,במכתבליתענה,להלןהנני
מהדברעללךהנראהכל,פהבעל

מחשבותיךוכל,אנישכותב
.בזהורעיונותיך

כשנער"מצוהבר"היוםלכאורה
כגדולבמצוותלמחוייבנעשהיהודי

היהצריך,לאדםמאזהואשנחשב
,"תחנון"מאמירתלהפטרזהיום

וכיוצאמלאכהבעשייתלהאסר
באאזשהרי.טובהיוםכאחד,בזה

לכללנכנסוהנער1הטוביצרבו
אומרים!הואכןלאוהנה.ישראל

'וכויוםבכלכמולומדים,"תחנון"
.וכו

ואחדאחדכלכי,זהחזיוןסיבת

אלא,נוצרטובויוםלחגלאמאתנו
לעמלאדם"ומלאכהלעבודה

אין,הלולאביהעולםאין.2"יולד
ׁאורחהאדם בּוש  ּלַָ שבתמלבושיה ַָ

יוםחייוימיואין,משתהאלובא
עולם,זהעולם.ושבתותטוב

היום":הואועבודהמעשה
4,מרובההמלאכה.3"לעשותם

5לשמשאלאנבראלאוהאדם

חוריןבןואינו,ולעבודלשמור
הואוכשמתחייב.6מזהלהבטל

טוביוםלא,ומצוותתורהבעול
ועבודההמעשהיוםאלא,יעשה

.בפועל
שנזכרההראשונה"מצוהבר"וה

יצחקשל"מצוהבר"היא,בתורה
:ל"חזומספרים.השלוםעליואבינו

היההשלוםעליואבינואברהם
וגםלוהיורביםעבדים.7מלך

אברהםהיהכבדכי,היהעשיר
בריתגם.8ובזהבבכסףבמקנה
אשרהמלכיםוביןבינוכרותה

הרבהזאתבכלאבל.9בסביבותיו
,10ומנהגיודרכועללאברהםלעגו
לכלדתופרסםרמהבידהואאבל

רכשרבותונפשות,11ושבעובר
.12לאמונתו

יצר טוב : "יג, קהלת רבה פרשה ד1.
ג שנה  "אין מזדווג לאדם אלא מבן י

."ומעלה
.ז, איוב ה2.
.סוף פרשת ואתחנן 3.
.ו"משנה ט' אבות פרק ב4.
.סוף מסכת קידושין5.
'.אבות סוף פרק ב6.

.ב"בראשית רבה פרשה מ7.

.ב, יגלךלך 8.

.כז, כבוירא 9.
.ג, יבלךמדרש הגדול לך 10.
.ב, סוטה י11.
ם הלכות עבודה זרה  "רמב. ה, יבלךלך 12.

'.הלכה ג ' פרק א

5



עשהיחידובנושלמצוההברביום
ושריםמלכיםהזמין,גדולמשתה
בעתוגם.גדולהשמחהושמה

מקרואיואחדיםשחקוהמשתה
הכחלנו:באמרם,שמחתוועלעליו
נוכלהאחתובאצבענו!הגבורהולנו

13!להכניעם

לאהשלוםעליואבינואברהםאבל
.להםלבושתלאוגם,זעולאנע

וישמור,'הדרךבדרכולווילך
14.ומשפטצדקהלעשותאותה

אלפיםאלף"ו,רביםימיםוכעבור
שלבניומבנייצאורבבותורבי

לושלעגוהאנשיםואותן,"אברהם
.בידםנפלו
:יסופרשניהמצוהברדברועל

.ויעקבעשובניםשנינולדוליצחק
ושניהם15הספרלביתהלכושניהם

אברהםברכיעלונתחנכולמדו
להםוימלאהנעריםויגדלו.ויצחק

לבקרעשוויתחילומיד.שניםג"י
הולךויהי.16זרהעבודהבבתי
חןונושאהבריותביןונכנס

אתוצדבשפתיוקסםכי,בעיניהם

בגדיםלוויהיו.בפיוהבריות
,ומשתהמאכלגםלוויהי,חמודות

ה נֶָ ִימֶַָָ ובעליהציידיםמראשילאחדו 
אחיוויעקב,זאתובכל.מלחמה

עשוהצלחתבראותוגםהקטן
ולעגהבוזכלבשמעוגם,אחיו

ומיום.מדרכוסרלא,עליוששפכו
ויהי.מאחיונפרד"מצוהבר"ה

למודיועלשוקדתםאישיעקב
הזקניםועברשםשלהמדרשבבית

בדרךוילך.ימיוכלבתורהועוסק
.החיים
,יעקבתיראאל:ליעקבויאמר

.וירבךויפרךאותךיברךהאלקים
לךולאומיםיעבדוךרביםעמים

לאחיךתהיהגבירכי,ישתחוו
והיה.יצאומחלציךומלכים

שרידיהיהולאהימיםבאחרית
בתימןאשושולח,17עשולבית

והיית.18בצרהארמנותואכלה
כאריהרביםעמיםבקרבאתה

19מידומצילאיןאשריערבבהמות

וקרוביעקבגאוןאת'הישיבכי.
'!היום

.י, נגבראשית רבה פרשה 13.

.יט, יחעל פי לשון הפסוק וירא 14.

. י, סגבראשית רבה פרשה ) 15.

.תצא דתנחומא

.כז, י תולדות כה"רש) 16.

.יח, עובדיה א) 17.

.יב, על פי לשון הכתוב עמוס א) 18.

.ז, על פי לשון הכתוב מיכה ה) 19.
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בר"חגגיעקבוגםאחדדורוכעבור
,ולוישמעוןבניושנישל"מצוה

אותםהכריחוובאונסבחזקהואז
ולעשותולהכנעמנהגיהםלשנות

יעקבבנסועוהיה.אחריםרצון
להתראותאביויצחקאלדידומלבן
ועבודהמשפחהאזוליעקב,עמו
ויעקב.בשכםבדרכםוינוחו,רבה
אנשיםלואשרוכלובנותיוובניו
הפריזיהכנעניוסביבם,מעטמתי

בניחפצוולא.ועצוםרבעםוהחוי
וללמודביניהםלהתערביעקב

,שדהחלקתלהםויקנו.מעשיהם
אתויעבדו,אהליהםאתשםויטו

לדרושהחויויחל.ישראלאלקי'ה
,אחדלעםעמויתאחדוכי,מהם
;ישכוןלבדדאשרגויעודיהיוולא

תהיהלהםהארץלכןאשרויבטיחם
-"היאידיםרחבתוהארץ"–

בניויגזלו.אתווישבובהויאחזו
בביתותהי,יעקבבתדינהאתהחוי
בניויראו.הארץאדוניוחמורשכם
ויחר.שכניהםעשונבלהכייעקב

כלמפניחתוולא,ולוישמעוןאף

הצדקלהםכיוידעו,הארץיושב
וכלבשכםשניהםוילחמווהאמת

לפיויכריתוםנפשםבחרףעמו
.חרב

יראתםלאולמה:להםובאמור
תלא:ויענו?והפריזיהחוימפני ח  ִנ 
.בישראלעשונבלהכי,כלמפני

.יעשהלאוכןלנוהיאחרפה
ההםבימיםנמלאוולויולשמעון

הבר"חגאתאזויחוגו.20שנהג"י
כלנגדלהלחםויחלוומיד."מצוה
נפשםובחרףכחםבכלויגינו,נבלה

.ודתםמנהגיהםעל
תלךהלךמצוההברומיום'הויתן

,לנוהקדושלכלנאמןתהיהוגדול
.מחמדינוכלעלותגןותשמור

,ובדרכיךבחייךלרביםתהיהמופת
ולגאוןבתוכנוולתפארתלשם

.משפחתנו

ן. מ ה א ס ר ו א י נ ש

: כתב) ב, כט(י במסכת נזיר "רש) 20.

שעתאבההיאשמעון ולוי , גמירי"

והרוצה לחשוב יצא , ג שנה הוו"בני י

."ויחשוב
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:חדשהדיוטגמא

JEM
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מסופר(ד"יו,לז)וישבפרשת
"ולאחיולאביו"סיפרשיוסף

אביובוויגער",חלומואת
אשרהזההחלוםמהלוויאמר
ואחיךואימךאנינבואהבא,חלמת

."ארצהלךלהשתחוות
והלא–נבואהבוא"י"רשופירש

יודעהיהלאוהואמתהכבראמך
שגידלתולבלההמגיעןשהדברים

שאיןמכאןלמדוורבותינו,כאמו
ויעקב,בטליםדבריםבלאחלום

שלאבניומלבהדברלהוציאנתכוין
נבואהבואלואמרלכך,יקנאוהו

השארכך,באמךא"שאכשם',וגו
."בטלהוא

,כסלו'כ,וישבפ"שבהתוועדות
דבריר"אדמוק"כביארז"תשכ

ולימים,נפלאבאופןהללוי"רש
ונדפסוהדבריםוהוגהוזכינו
.ואילך162'עה"חלש"בלקו
ר"אדמוק"כהוסיףהדבריםבין

ישז"ועפ":י"רש'לדיוקאתלבאר
שאיכשם"י"רשלשוןדיוקלבאר

."בטלהואהשארכך,באמךאפשר
כי,"בטלכולו"הלשוןנקטולא
גםנרמזתשבה,כזולשוןנקט

,האמתלפייעקבשלסברתו
שלשעיקרודאף,סברשיעקב
ישנםמ"מ,להתקייםצריךהחלום

מוכרחיםשאינםפרטיםכמה
.להתקיים
מוכרחיםסדרפ"שע,מזוויתירה

כייתקיימושלאפרטיםלהיות
."בטליםדבריםבלאחלוםאין"

שלאכזולשוןיעקבאמרולכן
,דפשוט)שקרדברבלשונו'יהי

מלבלהוציא"רצהשיעקבשאף
כךשמשוםייתכןלאמ"מ,"בניו

וזהו,(מפיושקריעקביוציא
שלא,"בטלהואהשארכך"שאמר

,בטלדברהוא"אמך"דזהפרטרק
',בטלים'פרטיםעודבוישאלא
מדבריוהבינושהשבטיםאלא

ר"אדמוק"כ'ל)"בטלשכולו
.(שםש"בלקו
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דפשוט":ר"אדמוק"כדבריעל
מלבלהוציא"רצהשיעקבשאף
כךשמשוםייתכןלאמ"מ,"בניו

."מפיושקריעקביוציא

להעירישאם":ג"הרילהעיר
ואני"(יג,חיוירא)פ"עהי"מפירש

."השלוםמפניהכתובשינה:זקנתי

דברישאחרמסופרדשם
ולשרהחיהכעת"לשרההמלאכים

שרהותצחק"אזי(ישם)"בן
ליהיתהבלותיאחרי,לאמרבקרבה

:לזהובהמשך."זקןואדוניעדנה
זהלמהאברהםאל'הויאמר"

האף,לאמרבקרבהשרהצחקה
והנה."זקנתיואניאלדאמנם

שרהשלצחוקהבכתובכשמסופר
..שרהותצחק"נאמר,בפועל
'הבאמירתואילו,"זקןואדוני

..שרהצחקה"נאמרלאברהם
שינה"י"ופירש,"זקנתיואני

."השלוםמפניהכתוב

יודעכברהילדהרי,ז"לפי"
כ"א,לשנותיכוליםשלוםשמפני

..להוציאנתכויןויעקב":כאןגם
השלוםעניןהיינו)"יקנאוהושלא

השאר..אמרלכך"(האחיםבין
ידעשהואמכמוששינה"בטלהוא

."שיהיה

ר"אדמוק"כהואילזוהערהועל
עניןלאאבל"הכתובשינה:לענות
ז"לפי"לפרששהרי)האמתהיפך

שרהאמרה,"'כוהקרבייםאפשר"
(שפעלושנותיה)מצדשמניעה

(א:אמרהשהיאאלא',וכובלותי
(בואדוני(מצדהמניעהגם)
–לואדוניבנוגע–דזקנההלשון)

,הואאחדשהתוכןאף)זקן(שהוא
.(כאןישלשוןשינויאבל

וכתבי"רשדייק:הדבריםפירוש
ל"חזכדברי)אכןכי,"הכתובשינה"

לשנותמותר"(ב,סהיבמות–
לשקרלאאך"שלוםדרכימפני

ראה)אמתתורתהיפך–ו"ח
פ"וש,א"מנף"כשיחותבארוכה

ש"בלקולהםצוין-א"תשמעקב
.(22'הע255'עד"חכ
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ענין"נמצאלאל"הנבסיפורוגם
שרהשלצחוקהשהרי,"האמתהיפך

כדברי.זקנהבעצמההיאמהיותהנבע
אחרי,בקרבהשרהותצחק"הכתוב
י"ופירש,"עדנהליהיתהבלותי

:ואמרהבמעיהמסתכלת–בקרבה"
"ולדטעוניןהללוהקרבייםאפשר

בדברילפקפוקשהגורםהרי.'וכו
שפעלושנותיהמצד"היההמלאכים

ואמרההוסיפהשהיאאלא,"בלותי
אותותניכרועליהרקשלא,בליבה
פעלואברהםעלגםאלא,הזקנה
את'הוכשסיפר,זקנהסימניהשנים

"הכתובשינה"לאברהםהדברים
שאמרההדבריםעיקראתוסיפר

איןהזהובדבר.זקנהכברהיאש,שרה
אלא,"ו"חשקר","האמתהיפך"

בשעתשהרי,"כאןישלשוןשינוי"ש
היארקשלאהזכירהשרהמעשה
מצדהיאהמניעהגםאלא,זקינה

ואילו,"זקןאדוני"שופירטה,אברהם
שלמזיקנותוכללנזכרלא'הבדברי

לשוןנקטהכתובמזוויתירה,אברהם
,אברהםכלפישרהשאמרהזקנה

,"(זקנתיואני)"שרהכלפיכנאמרה
אף","לשוןשינויכאןיש"שהרי

."הואאחדשהתוכן
..דפשוט"–לעניינינונחזורומעתה

יעקביוציאכךשמשוםייתכןלא
שינה"ששמצינואף."מפיושקר

"האמתהיפך"עניןלאאבל,"הכתוב
.ו"חשקר

ג"הרילט"שקושובזהמענהעל
ק"כלמענת":ל"וזר"אדמוק"כלפני

כ"עהי"לפירשא"שליטר"אדמו

מפניהכתובשינהזקנתיואני

.השלום

י"רשבלשוןהואשהדיוקוכנראה

היפךלאאבל,"הכתובשינה"

.האמת

ציוהאביךפ"עה,לכאורה

שינו:י"רשמפרש(טז,נבראשית)

ציוהלאכיהשלוםמפניבדבר

.'וכוכןיעקב

היפךשהואשםשגםמצינוהרי

משתמש,"(ציוהלאכי)"האמת

."בדברשינו"בהביטויי"רש

ראיהמזהשאיןאףולהעיר

אסמכתאבתוראבלת"עהי"לפירש

(ב,סהיבמות.א,פזמ"ב)ל"ברז–

ואחידשרה)הענייניםשנימובאים

.זהאחרבזהביחד(יוסף

ר"בב,יותרעודמודגשר"ובב

שאףהשלוםגדול:יח,ח"פמ

ואני'כובדאיתדיברוהכתובים

.שאמרהכמוהכתובדיברלאזקנתי

שאףהשלוםגדול:ח,ק'פר"ובב

',כובדוייםדבריםדיברוהשבטים

.שציוהמצינולא

" לייבל
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(יז-טו,שם)ויחיבפרשת,לאמר
מתכייוסףאחיויראו"שמסופר
.יוסףישטמנולו,ויאמרו,אביהם
אשרהרעהכלאתלנוישיבוהשב
,לאמריוסףאלויצוו""אותוגמלנו
כה""לאמרמותולפניציוהאביך

אחיךפשענאשאאנא,ליוסףתאמרו
נאשאועתה,גמלוךרעהכיוחטאתם

."אביךאלוקיעבדילפשע

בדברשינו–ציוהאביך"י"ופירש
,כןיעקבציוהלאכי.השלוםמפני
."בעיניויוסףנחשדשלא

שאכןנראההדבריםומפשטות
שהם,ליוסףשקרדבראמרוהשבטים

כה"עליהםציוהשיעקבאמרו
לא"שבשעה',וכו"ליוסףתאמרו

.מקצתהולאמינהלא,"כןיעקבציוה
,האמתהיפךהיושדבריהםומכאן

.בעלמאשינוירקולא

שינו"הלשוןנוקטי"שרשנמצא
ומכאן,שקראמירתעלגם,"בדבר
גםהיינוי"רשבלשון"שינה"שראיה

סתירהומכאן."האמתהיפך"
היינו"שינה"דכלדלעיללתשובה

."האמתהיפך"אינושדבר

ר"ב)במדרשמפורש,ועודזאת
דבריםדיברוהשבטים"ש(שם

דיברוששהשבטיםהרי,"בדויים
."האמתהיפך"

יבמות,שםמ"ב)ס"בשזאתועוד

דשרה)העניניםשנימובאים(שם
.זהאחרבזהביחד(יוסףואחי

רביאמר":ביבמותס"השל"דז
שמעוןברביאלעזררבימשוםאילעא

,השלוםבדברלשנותלאדםלומותר
תאמרוכה'וגוציוהאביךשנאמר

ובהמשך."'וגונאשאאנאליוסף
גדולתנאישמעאלרבידבי":לזה

,בושינהה"הקבשאףהשלום
ולבסוף,זקןואדוניכתיבדמעיקרא

."זקנתיואניכתיב

ומכאן,לזהזההמעשיםשדמוהרי
בזהאיןשכמובןאף)נשמעקצת

השבטים"ששכשם,(גמורההוכחה
סיבהמפני"האמתהיפךדיברו

דשרהבמעשהגםז"עד,מיוחדת
והדרא."האמתהיפך"זה'שהי

להוכיחלןמנאלדוכתאקושיא
יעקבשיוציאייתכןשלאדפשוט"

."מפיושקר

לענותר"אדמוק"כהואילזהועל
הדבריםשבין,וארוךמפורטבמענה

והדיוקהלימודדרךלחידודזכינו
.וכדלקמן,י"בפרש

:ר"אדמוק"כלשון

מדגיששהננישניםכמהזה"
לכלי"שפירש(כ"בלאההואופשוט)

שלאוכנראה–פשטענינולראש
מחפשז"כלאחריכי,כלוםהועיל
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זקנהשכבראמרה(1אשר,דיוקים
הואשמפורשאףבניםמלהולידהיא

-"שינה"'הל(2(פשוטולפי)בקרא
כ"משא–בפשוטו"!שקר"'הלאינו
.מ"ואכל"בדרז

.(חילוקישל"בדרזוגם)

בקראמפורש(1אלאדיוקאינו
'רדרשת'בפישוללי"שרשובפרט)

.((א,פזמ"ב.יב,יח)חסדא

ולאשינהשכתבי"בפרשמפורש(2
ת"עהי"דפירשכלשונו,"שקר"

.(כ,מד[ויגש)]בפרשתנו

ל"הוללכאורהדאז?ת"חתהשומר
.ל"וכנזהדשבועמפרשתנוסיוע

,נבראשיתי"רש]עלהיאהקושיא
כאןכי,כמובן,כאןי"בפירשולא[טז

.הואופשוטגלאט

דלאזהו–!?[האמתהיפךמצינו]
י"פירשכדיוק–כןבתיבתי"כפירש

ביבמות'ובפי!!העתיקושבעצמו)
גודלנראהבזהגם)זולתיבהאינה
משנהאחתשתיבהועדי"פירשדיוק

.(הפירושכל

שםהכתובמפשט[בדברשינו]
אבלששינו(שםת"תוראה)מוכרח

אוהאמתשהפכוכללהכרחאין
.(שםת"תוראה)דבריםשבדאו

!?דפוסבאיזה!שניהם[א,פזמ"ב}
היפך–ח"רלדרשתתיכףמביאו
'פילשלילתתיכףשמביאו,י"מפרש

!!ל"וכנ,ח"ר

לסתורׁׁ'ׁראי[ׁמודגשׁבדאיתר"ובב]
[.בדאי]'ׁשינהׁולאׁכי"בפרששהריׁ
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,הפשוטדברלהדגישיש,לראשכלל
איןולכן,פשטעניינוי"שפירש

שיטתעלל"חזממדרשילהקשות
.הפשטבדרךשנאמרהי"רש

איןמקראשלפשוטופיעלומעתה
נאמרודשרהשבמעשהלדייקמקום

מפורששהרי."האמתהיפך"דברים
זקנהשכבראמרה"שהיאבקרא

בלותיאחרי"אמרהשהרי,"היא
פירשכן),'בתמי"עדנהליהיתה
כן(ו.עדנהה"דב"י,שםעזראהאבן
כנזכר)שהרי,י"רשמפירושנראה

דבריאתפירשי"רש(לעילבמענה
מסתכלת"שהיתה,"בקרבה"שרה

הללוהקרבייםאפשרואמרהבמעיה
שאליבאהרי.'וכו"ולדטעונין

שרהשלפקפוקה,מקראשלדפשוטו
.שלהזקנתהמפניהיההמלאךבדברי

י"רשבלשוןזהדיוקהרי,זהולפי
הכתובדיבר"ולא"הכתובשינה"

,בעלמאהלשוןדיוקז"אי,"בדאי
(י"דרשאליבא)בקראמפורשאלא
."האמתהיפך"כאןהיהשלא

י"שרששמצאנובמקוםואדרבא
ראיהמכאןהמדרשמלשוןשינה

.ופשוט,הואמכווןהלשוןשדיוק
,"בדאית"'לנאמרשבמדרשומעתה

הרי,"שינה"'לונוקטמשנהי"ורש
.הואמכווןזהשדיוקניצחתהוכחה

איתא(א,פז)מ"דבב,יותרויודגש
רבאמר,עדנהליהיתהבלותיאחרי"

ורבוהבשרשנתבלהאחרחסדא
ונתפשטוהבשרנתעדן,הקמטין
."למקומוהיופיוחזרהקמטין

ששרה,ברורעולהחסדארבמדברי
נתעדן"כיגופהטבעשנשתנהראתה
כ"ואעפ,לנערותהוחזרה"הבשר

המלאךבדבריופקפקה"שרהצחקה"
משום(אלא,זקנתהמפנילא)

רקלאח"רולדברי."זקןאדוני"ש
השלוםמפניאלא,"הכתובשינה"

שייכותלהםשאיןדבריםנאמרו
.לאמת

שולל,התורהעלבפירושוי"רשברם
.(ל"הנ)חסדא'רדרשתבפירוש
פשוטודרךאלאלנואיןי"רשולדברי

"בקרבהשרהותצחק"ש,מקראשל
במעיהמסתכלת"שהייתההיינו

טעוניןהללוהקרבייםאפשרואמרה
,זקנהניכרהבשרהשגם.'וכו"ולד

ושלשלההזקנהמעניןהיהוצחוקה
.יחדגםאברהם

שינה"ביןלחלק)י"רש'בלזהדיוק
,הואמוכרח"(בדאידיבר"ל"הכתוב

:וכדלקמן
שיהודהמסופרויגשבפרשתדהנה
,בנימיןאתלהצילליוסףניגש

א
ג

דב
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אדוניאלונאמר":(כ,מד)לוואמר
קטןזקוניםוילדזקןאבלנויש

ואחיו":י"רשופירש,"מתואחיו
דברמוציאהיההיראהמפני–מת

שהואלואומראם,אמר.מפיושקר
הרי."אצליהביאוהויאמר,קיים

היפך"נאמרוהדבריםששבמקום
"שקרדבר"'וכי"רשדייק,"האמת

שינההיראהמפני"'כולא)
שדייקבמקוםומעתה,"(בלשונו

הדברהואברור,"שינה"'וכי"רש
."האמתהיפך"כאןשאין

בדברשינו"ויחיבפרשתי"רשש"מ
הםשלכאורהאף,"השלוםמפני
הרי."האמתהיפך"שהםדבריםאמרו

שאיןיראהי"רשבדבריהמתבונן
,לעילהנתבארעלפירכאשוםמכאן

.פניםומכמה

י"רשפעמיםשאכןל"אתםג1.
גם,"בדברשינו"'לנוקט

הרי.שקרדברישנאמרובמקום
באותוי"רש'לעלהתמיה

שהובאהכללעלולא,מקום
"שינה"פירוששהרי.לעיל
אלאהאמתמןבדברשישהיינו

כ"וא,בושינויאיזהנעשה
י"רש)עלהיאהקושיא"

י"בפירשולא(טז,נבראשית
כאןכי.כמובן,[דוירא]כאן

גלאט[ויראדפרשתי"ברש]

."הואופשוט
י"ברשהמדייק)!(דרבאא2.

ל"דסיראה,ויחיבפרשת
שקרדבראמרולאשהשבטים

:וכדלקמן,"בדברשינו"רקאלא
בכתוביםבפשטותהוכחהיכאל-א

לאמר"עליהםציוהלא"שיעקב
מהיולכן,הדבריםאלוככלליוסף

לומר-מ"פששפ"ע–ההוכחה
וראה]בדאיתדיברושהשבטים

:'דכ(אתרעל)תמימהבתורה
וכמה,כןציוהשבאמתאפשר"

[רק],עניינםנדעבתורהעניינים
דרךאנשיםיספרואשרפיעל

."[אגב
מוכחהכתוביםמןאידךל-ב

ל"אתשהרי."בדברשינו"ש
תאמרוכה"לבניוציוהשיעקב
לקייםבאומדועכ"א',וכו"ליוסף
ויראו"כש,זמןלאחררקזהציווי
לוויאמרואביהםמתכייוסףאחי

י"ופירש,(טושם)"יוסףישטמנו
אצלבמיתתוהכירו,ויראומהו"

עללסעודרגיליםשהיו,יוסף
מקרבןוהיהיוסףשלשולחנו
יעקבומשמת,אביוכבודבשביל

ציוהשיעקבל"ואת."קירבןלא
להתמהמהלהםהיהלא,אותם

דבריהםתולההכתובהיהולא
.מיוסףביראתם

שאכןשדיברלומרכרחךועל
,זאתעלעמהםדיבריעקב

ה
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שינו"והםציוויבתורתלאאך
עודוראה]."השלוםמפניבדבר

דמסיק(שם)תמימהבתורה
מוכחדקראדמגופיהלומרויתכן"

הכתובדמדתלה.כןציוהשלא
,היראהמפניזאתצוואתםסיבת

לוויאמרו'וגוויראו"ש"כמ
היהואילו."ויצוו'וגויוסףישמנו
עליהםהיההלא,זהמצוהיעקב
כלבלאזהכללולמסורחובה
,המתדבריקיוםמפנירק,סיבה

."[ק"ודו
,כןל"דסנשמעי"רש'לדיוקמ-ג

לאכי":וכתבי"רשדייקשהרי
תיבתומהוספת."כןיעקבציוה

י"דרששאליבאנשמע',כן'

אכן,הפשטדרךעלבפירושו
אהבההמשךעלאותםציוהיעקב

שינו"(רק)והם,האחיםביןואחוה
כה"אותםשציוהואמרו"בדבר

לאבאמתאך."ליוסףתאמרו
בדברהיהכי,"האמתהיפך"אמרו

.האמתמןהזה

לנרבערוך'עי:העורךהארת]
'באמרדהשליח'דכ(שםיבמות)

"מותולפניציוהאביך".אדברים
,ממט)לעילהנזכרתידועהצוואה

,"בניואתלצוותיעקבויכל(לג
בשםשלאהשליחאמרנוסףודבר
'היאך,"ליוסףתאמרוכה"יעקב

שגםהשליחמדברינשמע

ר על שאלתו"ק אדמו"ומענה כג"הרילשאלת 
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דיעקבמשמוהםהאחרוניםדבריו

אך,"בדברשינוי"אלאז"ואי

לפרשנראהר"אדמוק"כממענת

בדברהשינויי"דרשדאליבא(ל"כנ)

,ליוסףכןלומרנצטוושלאהיה

.ודוק

ויחיפרשתברישש"דעמ,ולהעיר

,"ירכיתחתידךנאשים"(כט,מז)

אותושהשביעחפניבןשמואל'פי

יריכויוצאיעםידושתהיהיעקב

אלודבריםשנאמרואלא,עניןבכל

נראהאך,לשבטיםולאליוסף

שםי"רששהרימ"פששפ"עז"דאי

זאת,"ירכיתחת"מהוא"באופ'פי

נחשדשלא"כתבכברי"רשועוד

מהולשם,זאתעל"בעיניויוסף

.[כךעלישביענו

תוקףמשנהמקבלזהוקדי-ד
בפירושוי"רשלדברילבבשים

ד"עאינוזהשפירושו)ס"לש
ס"הש'דדעל.(כידועהפשט

לומותר"(לעילהובאו)ביבמות
,"השלוםבדברלשנותלאדם
,"ציוהלאיעקב"שםי"פירש

י"רשהוסיףלחומשובפירושו
."כןציוהלאיעקב"אחתתיבה

בפירושו)זהשדיוקמוכחומכאן
לאשהאחים,הואמכוון(לחומש

שינו"אלא,שקרדברידיברו
הדברעליעקבציוהאכןכי"בדבר
."כן"לאאבל

י"דרש,להעיר:העורךהערת]

לאיעקב–ציוהאביך"'כביבמות

דרכימפנישינוהםאלאציוה

ביבמותי"דלרשנימאואי,"שלום

י"לרשל"הו,בדאיהשבטיםדיברו

,"שלוםדרכימפניבדאוהם"למימר

דברעללומרשייךאיןל"כנדהרי

דגםונראה,בעלמאשינוי'לבדאי

זהדברעלציוהלאדיעקבל"את

'כפיל"יהגמראדרךפ"עהרי,כלל

שהובאוח"והרשבלנרהערוך

,מ"פששפ"עלאמרםשאין,לעיל
[.מ"ואכ, ודוק

שהובאוביבמותס"השבדבריםג
מציעאבבא)'דבגמלהעיריש,לעיל

דמעשה)המימרות'בהובאלא(שם
.יחד(ויוסףהשבטיםומעשהשרה

איןס"דהשאליבאשגםומכאן
ובפרט.המעשיםביןלהשוות

דשרהשבמעשהל"ס(מ"בב)ס"שהש
שםל"סשהרי"הבאיכתובדיבר"

ולא,"לנערותהחזרה"ששרהס"להש
כ"וא,זקנהשהיאעצמהעלאמרה

בתור"אפילו)ראיהכללהביאאין
לפירושס"השמדברי"(אסמכתא

פליגבפירושי"רששהרי,דילןי"רש
■.מ"דבבס"השעל

ו
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תמונות ממבצע חנוכה אצל חיילים ב"מצו
'  שימענדלבסיני שקבלתי מבני מנחם 

.שהשתתף בפעולה זו

לייבל

להחזיר. ח"ותראיתי 

באשר  ' מ שי"מכתב שקבלתי היום מבני מב"מצו
א"שליטר "ק אדמו"בו פרטים שאולי יעניין את כ

לייבל

להחזירח"ותקראתי 

ק  "מענה כ
ר  "אדמו

על מבצע  
חנוכה

מימיןגרונרמענדלהרב מנחם 
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ברכת המזון
ר"ע א ה ח  ס ו נ י"פ 

ֲהרֹותַעל ֶבלַנ םבָּ נּושָּ ְב ַש ִכינּוַגםיָּ ְכֵרנּובָּ זָּ ל.ִצּיֹוןֶאתְב ִביםַע ּהֲערָּ ִלינּוְבתֹוכָּ תָּ
םִכי.ִכנֹּרֹוֵתינּו ֵבינּוְשֵאלּונּושָּ ְבֵרישֹו ֵלינּוִשירִד הְותֹולָּ חָּ רּוִשְמ נּוִשי רלָּ י ש ִ ִמ

ִשירֵאיְך.ִצּיֹון יִָָּשירֶאתנָּ ְדַמתַעלְי רַא ֵחְךִאם.ֵנכָּ לֶָָּאְשכָּ חִָםְירּושָּ ְשַכ ִת
ַבק.ְיִמיִני ִחִכיְלשֹוִניִתְד הֹלאִאםֶאְזְכֵרִכיֹלאִאםְל לֶַָאתַאֲעֶל רֹּאשַעלִָםְירּושָּ

ִתי חָּ ֵניְייְָָּזכֹּר.ִשְמ דֹוםִלְב לָָּיֹוםֵאתֱא אְֹּמִריםִָםְירּושָּ רּוהָּ רּועָּ דעָּ ּהַהְיסֹודַע .בָּ
ֶבלַבת הבָּ דּודָּ ְךֶשְיַשֶלםַאְשֵריַהש ְ ַמְלְתְָגמּוֵלְךֶאתלָּ נּוֶשגָּ זַאְשֵרי.לָּ ֶשּיֹּאֵח

ֵפץ ִנ ַלִיְךֶאתְו עֶאלעֹּלָּ ַל הלים).ַהסָּ לזת (ק
ַנֵצח ֹּתַלְמ ְנִגינ ְזמֹורִב ִהים.ִשירִמ ֹל ֵננּוֱא חָּ ְרֵכנּוְי בָּ ֵארִוי יויָּ נָּ נּופָּ הִאתָּ ַעת.ֶסלָּ ַד לָּ

ֶרץ אָּ לַדְרֶכָךבָּ ֶתָךגֹוִיםְבכָּ שּועָּ ִהיםַעִמיםיֹודּוָך.ְי ֹל םַעִמיםיֹודּוָךֱא לָּ .כֻּ
חּו נּוִיְשְמ ְנ יַר ִמיםִו פֹּטִכיְלאֻּ ִמיםִמישֹורַעִמיםִתְש ְלאֻּ ֶרץּו אָּ ֵחםבָּ הַתְנ .ֶסלָּ

ֹלִהיםַעִמיםיֹודּוָך םַעִמיםיֹודּוָךֱא לָּ הֶאֶרץ.כֻּ ְתנָּ ּהנָּ בּולָּ ְרֵכנּוְי בָּ ִהיםְי ֱאֹל
ֹלֵהינּו ְרֵכנּו.ֱא בָּ ֹלִהיםְי לאֹּתֹוְוִייְראּוֱא ְפֵסיכָּ ֶרץַא .אָּ

ה ְרכָּ בָּ לְייֶָָּאתֲא ִמידֵעתְבכָּ תֹותָּ ִהלָּ ִפיְת רסֹוף.ְב בָּ עַהכֹּלדָּ ִהיםֶאתִנְשמָּ ֱאֹל הָּ
א יוְוֶאתְירָּ מֹורִמְצֹותָּ הִכיְש לֶז םכָּ דָּ אָּ ִהַלת.הָּ ֶברְייְָָּת ַד ֵרְךִפיְי בָּ לִוי רכָּ שָּ בָּ

ְדשֹוֵשם םקָּ עֹולָּ דְל ֶע ְחנּווָּ ַנ ְךַוֲא ֵר בָּ ּהְנ היָּ ַעתָּ דֵמ ַע ם-ְו ּהעֹולָּ .ַהְללּויָּ

בחול
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ֲעלֹותִשיר ב.ַהַמ ַבתֶאתייְבשּו ִיינּוִצּיֹוןִשי חְֹּלִמיםהָּ ז:ְכ ֵלאאָּ חֹוקִימָּ שֹוֵננּוִפינּוְש ּוְל
ה נָּ ז.ִר ִדילַבגֹוִיםיאְמרּואָּ ֲעשֹותייִהְג הִעםַל ִדיל:ֵאֶל שֹותייִהְג ֲע נּוַל ִיינּו.ִעמָּ הָּ

ִחים ה:ְשֵמ ִביֵתנּוֶאתיישּובָּ ִפיִקיםְש בַכֲא ּזְרִעים:ַבֶנֶג הַה עָּ ִדְמ הְב לֹוְך:ִיְקצרּוְבִרנָּ ְךהָּ ֵיֵל
כה בָּ עֶמֶשְךנֵשאּו ַר ּזָּ באבא.ַה היָּ נָּ יונֵשא.ְבִר מתָּ לֻּ :ֲא

ֵני ְב ח-ִל ְזמֹורקַר תֹוִשירִמ דָּ סּו ַהְרֵריְי ב:קֶדש-ְב ֲעֵריייאֵה נֹותִמכלִצּיֹוןַש ְשְכ ֲעקבִמ :ַי
דֹות רִנְכבָּ בָּ ְךְמדֻּ ֹלִהיםִעירבָּ ֱא ההָּ ְזִכיר:ֶסלָּ בַא ַה ֶבלַר בָּ יּו עָּ הְליְד -ִעםְוצרְפֶלֶשתִהֵנ

הכּוש ַלדֶז ם-יֻּ ַמרּוְלִצּיֹון:שָּ ַלדְוִאישִאישֵיאָּ ּה-יֻּ ְָוהּואבָּ הָּ ִבְכתֹובִיְספריי:ֶעְליֹוןְיכֹוְנֶנ
הַעִמים דֶז ַל ם-יֻּ השָּ ִרים:ֶסלָּ שָּ חְֹּלִליםְו ַני-כֹּלְכ ְעיָּ ְךַמ :בָּ

ה ְרכָּ בָּ ליי-ֶאתֲא ד.ֵעת-ְבכָּ ִמי תֹותָּ ִהלָּ ִפיְת רסֹוף:ְב בָּ עַהכלדָּ ֱאֹלִהים-ֶאת.ִנְשמָּ אהָּ ְירָּ
יו-ְוֶאת י,ְשמֹורִמְצֹותָּ ה-ִכ לֶז ם-כָּ דָּ אָּ ִהַלת:הָּ ֶברייְת ַד ֵרְך.ִפיְי בָּ לִוי ר-כָּ שָּ ְדשֹוֵשםבָּ קָּ

ם עֹולָּ דְל ֶע ְחנּו:וָּ ַנ ֵרְךַוֲא בָּ ּהְנ היָּ ַעתָּ דֵמ ַע ם-ְו ּהעֹולָּ :ַהְללּויָּ

זימון

עָ:קודם מים אחרונים יאמר פסוק זה שָּ םָרָּ דָּ ֵחֶלקָאָּ ָ ֵָמֵאלֵמֱאֹלִהיםֶזה ִָאְמרֹו ֲחַלת .ְוַנ
ָ: ואחר מים אחרונים יאמר פסוק זה ֶָזה ֵָאַלי ןַוְיַדֵבר חָּ ְל ְָייַָָּהש ֻּ ִָלְפֵני .ֲאֶשר

(.בענטשעןוועלןמיר, רבותי)ְוִנְבִריְך , ַהב ָלן: בזימון אומר המברךמברכיןאם 
ה ְוַעד עֹוָלם: המסוביןועונים  ַעת ָ ם ְיָי ְמֹבָרְך מֵׁ ֵׁ .ְיִהי ש 

ביום שאין בו אומרים תחנון

ר ן אֹומֵׁ ֹוַתי: ַהְמַזמֵׁ ָנן ְוַרב  ו ת ְמָרָנן ְוַרב ָ ְרש  ְך , ב ִ ינו  בעשרה )ְנָברֵׁ לוֹ ( ֱאלֹהֵׁ ֶׁ ָאַכְלנו  ִמש   ֶׁ .ש 
ים עֹוִנים ְך : ַהְמֻסב ִ רו  ינו  )ב ָ בֹו ָחִיינו  ( ֱאלֹהֵׁ ְבטו  לֹו ו  ֶׁ ָאַכְלנו  ִמש   ֶׁ .ש 
ְך : ומי שלא אכל עונה רו  ינו  )ב ָ ד( ֱאלֹהֵׁ ִמיד ְלעֹוָלם ָועֶׁ ְמֹבָרְך ְשמֹו ת ָ .ו 
ר ר ְואֹומֵׁ ן חֹוזֵׁ ְך : ַהְמַזמֵׁ רו  ינו  )ב ָ בֹו ָחִיינו  ( ֱאלֹהֵׁ ְבטו  לֹו ו  ֶׁ ָאַכְלנו  ִמש   ֶׁ .ש 

הרּוְךָָָּ ב ינּוְייַָָּאתָּ םֶמֶלְךֱאֹלֵה עֹולָּ ןהָּ םֶאתַהּזָּ עֹולָּ לֹוהָּ ְבטּובֹוכֻּ
ן ֶסדְבֵח יםְבֶח ֵֹּתןהּואּוְבַרֲחִמ לֶלֶחםנ ר-ְלכָּ שָּ םִכיבָּ ְסדֹוְלעֹולָּ .ַח

ּובֹו דֹולּוְבט גָּ נּוַה ידִעמָּ ִמ ֵסר-ֹלאתָּ נּוחָּ ַסרְוַאללָּ נּוֶיְח ֹוןלָּ ז מָּ
ם עֹולָּ ֶעדְל דֹולְשמֹוַבֲעבּור.וָּ גָּ ןֵאלהּואִכיַה ַפְרֵנסזָּ ֹּלּוְמ ַלכ

ֹוןּוֵמִכיןַלכֹּלּוֵמִטיב ז למָּ יו-ְלכָּ ֶשרְבִרּיֹותָּ אֲא רָּ ּורבָּ מ אָּ פֹוֵתַחָכָּ
ת ֶדָך-ֶא ְשִביַעָיָּ לּוַמ י-ְלכָּ ֹוןַח צ רּוְך.רָּ הבָּ תָּ יַָָּא ןְי תַהּזָּ .ַהכֹּל-ֶא
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ֵהינּוְייְָָּלָךנֹוֶדה ַָעלֱאֹל בֹוֵתינּוֶשִהְנַחְלתָּ ֲא ֶרץַל הֶא ְמדָּ הֶח הטֹובָּ בָּ ּוְרחָּ
נּוְוַעל אתָּ ֶרץֱאֹלֵהינּוְייֶָָּשהֹוֵצ ֶא ַרִיםֵמ נּוִמְצ ֵביתּוְפִדיתָּ ִדיםִמ ְוַעלֲעבָּ

ִריְתָך ְָב ְמתָּ ַת ֵרנּוֶשחָּ ָךְוַעלִבְבשָּ ְת רָּ נּותֹו ֶקיָךְוַעלֶשִלַמְדתָּ ּוחֻּ נ ֶשהֹוַדְעתָּ
ֶסדֵחןַחִּייםְוַעל ֶח נּווָּ זֹוןֲאִכיַלתְוַעלֶשחֹוַנְנתָּ המָּ ַאתָּ ןשָּ ְרֵנסזָּ נּוּוְמַפ אֹותָּ

ִמיד לתָּ ליֹוםְבכָּ לֵעת-ּוְבכָּ ה-ּוְבכָּ עָּ .שָּ

ינּוְייַָָּהכֹּלַעלְָו יםֲאַנְחנּוֱאֹלֵה ְךמֹוִד ְרִכיםלָּ ְךּוְמבָּ אֹותָּ
ַרְך לְבִפיִשְמָךִיְתבָּ ִמידַחי-כָּ םתָּ דְלעֹולָּ ֶע תּוב.וָּ ַָככָּ תָּ ַכְל ְואָּ

ָ ַבְעתָּ ְָושָּ ַרְכתָּ ץַעלֱאֹלֶהיָךְייָָּ-ֶאתּוֵב ֶר אָּ ההָּ רַהּטֹובָּ ַתןֲאש ֶ נָּ
ְך רּוְך.לָּ הבָּ ץ-ַעל,ְייַָָּאתָּ ֶר אָּ זֹון-ְוַעלהָּ .ַהמָּ

ם ֶח ינּוְייַָָּר ֵאל-ַעלֱאֹלֵה רָּ ִים-ְוַעלַעֶמָךִיְש ַל ּושָּ יֶרָךְיר ּיֹוןְוַעלִע ִצ
ן ְשַכ יתַמְלכּותְוַעלְכבֹוֶדָךִמ ִודֵב ִשיֶחָךדָּ ִית-ְוַעלְמ דֹולַהַב גָּ ַה

דֹוש אְוַהקָּ רָּ יוִשְמָךֶשִנְק לָּ ינּו.עָּ ינּוֱאֹלֵה ִב נּו:בשבת)ְרֵענּואָּ (רֹוֵע
נּו ֵסנּוזּוֵנ נּוַפְרְנ נּוְוַכְלְכֵל ִויֵח ַוחְוַהְר נּוְוַהְר ינּוְייָָּלָּ הֱאֹלֵה לְמֵהרָּ ִמכָּ

ינּו ֹוֵת ר א.צָּ נּו-ַאלְונָּ יַָָּתְצִריֵכ יֹלא,ֱאֹלֵהינּוְי תִליֵד ְתַנ רַמ שָּ םבָּ דָּ וָּ
יְוֹלא יֵד םִל תָּ אָּ וָּ ְדָךִאםִכיַהְל יָּ הְל הַהְמֵלאָּ ְפתּוחָּ הַה ֹושָּ ַהְקד

ה בָּ ְרחָּ ֹושֶשֹלאְוהָּ ֵלםְוֹלאֵנב םִנכָּ ֶעדְלעֹולָּ .וָּ

בשבת מוסיפים

הְָר ֲחִליֵצנּוֵצ ינּוְייְָָּוַה ֹלֵה ָךֱא ְצֹוֶתי ְצַותְבִמ ְבִמ ִביִעייֹוםּו תַהְש ַהַשבָּ
דֹול גָּ דֹושַה ַהקָּ ֶּזהְו דֹולֶזהיֹוםִכי.ַה ֹושגָּ ד קָּ ּואְו ָךה ֶני פָּ תְל ֹוִלְשבָּ ב

ַחָ נּו הבֹוְולָּ בָּ ַאֲה ַותְב ְצ ָךְכִמ צֹוֶנ ָך.ְר צֹוְנ ַחָּוִבְר י ִנ נּוהָּ נּוְייָָּלָּ י ֹלֵה ֹּלאֱא ֶש
הְתֵהא רָּ גֹוןצָּ הְויָּ חָּ ֵתנּוְביֹוםַוֲאנָּ חָּ נּו ֵאנּו.ְמ ַהְר נּוְייְָָּו ֵהי ַמתֱאֹל חָּ ןְבֶנ ִציֹו

ָך ןִעיֶר ְנַי ַלִיםּוְבִב שָּ ָךִעירְירּו ְדֶש הִכיקָּ ּואַאתָּ ַעלה לַהְישּועֹותַב ַע ּוַב
מֹות חָּ .ַהֶנ
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ִיםּוְבֵנה ַל הַהקֶֹּדשִעירְירּושָּ ינּוִבְמֵהרָּ ֵמ יָּ רּוְך.ְב הבָּ תָּ יַָָּא בֵֹּנה,ְי
יו ִיםְבַרֲחמָּ ַל ּושָּ ן.ְיר ֵמ .אָּ

רּוְך הבָּ ינּוְייַָָּאתָּ םֶמֶלְךֱאֹלֵה עֹולָּ ֵאלהָּ ינּו,הָּ ִב ּו,ַמְלֵכנּואָּ יֵרנ ַאִד
נּו ֹוְרֵא נּוגֲֹּאֵלנּוב דֹושְקדֹוֵשנּו,יֹוְצֵר ַאלרֹוֵעהרֹוֵענּוַיֲעקֹּבְק רָּ ִיְש

לַלכֹּלְוַהֵמיִטיבַהּטֹובַהֶמֶלְך יֹוםיֹוםְבכָּ יבהּוא.וָּ נּוֵהיִט הּוא,לָּ
נּוֵמִטיב נּוֵייִטיבהּוא,לָּ נּוהּוא,לָּ לָּ ְגְמֵלנּוהּואגֹוְמֵלנּוהּואְגמָּ ִי

ַעד ן,לָּ ֶסדְלֵח ַוח,ּוְלַרֲחִמיםּוְלֶח הּוְלֶר לָּ הַהצָּ חָּ ה,ְוַהְצלָּ כָּ ְברָּ
ה שּועָּ י ה,ִו מָּ הֶנחָּ סָּ הַפְרנָּ לָּ יםְוַכְלכָּ יםְוַרֲחִמ לֹוםְוַחִּי לְושָּ ב-ְוכָּ טֹו

ל םטּובּוִמכָּ נּוַאלְלעֹולָּ ֵר ְס .ְיַח
ן ַרֲחמָּ ְמלֹוְךהּואהָּ ֵלינּוִי םעָּ ֶעדְלעֹולָּ ן.וָּ מָּ ַרֲח אהָּ ַרְךהּו ַמִיםִיְתבָּ ַבש ָּ

ֶרץ אָּ ן.ּובָּ מָּ ַרֲח ַבחהּואהָּ ֹורִיְשַת ֹוִריםְלד רד ַא נּוְוִיְתפָּ ַעדבָּ ּוְלֵנַצחלָּ
ִחים רְנצָּ ַהַד נּוְוִיְת ַעדבָּ ִמיםּוְלעֹוְלֵמילָּ ן.עֹולָּ מָּ ַרֲח אהָּ ְרְנֵסנּוהּו בֹודְיַפ .ְבכָּ

ן מָּ ַרֲח רהּואהָּ בֹו ְש לּותעֹולִי לגָּ ַע אֵרנּוֵמ ִמיּותיֹוִליֵכנּוְוהּואַצּוָּ קֹוְמ
ְרֵצנּו ַא ן.ְל מָּ ַרֲח נּוִיְשַלחהּואהָּ הלָּ כָּ הְברָּ בָּ ןְוַעלֶזהְבַבִיתְמרֻּ ְלחָּ השֻּ ֶז

ַכְלנּו אָּ יוֶש לָּ ן.עָּ ַרֲחמָּ נּוִיְשַלחהּואהָּ הּו-ֶאתלָּ יאֵאִלּיָּ ִב כּורַהנָּ ַלּטֹובזָּ
ר נּו-ִויַבש ֵ רֹותלָּ בֹותְבשֹו מֹותְישּועֹותטֹו ן.ְוֶנחָּ מָּ ַרֲח ֵרְךהּואהָּ ִבי-ֶאתְיבָּ אָּ

ֹוִרי ֶאתַהֶּזהַהַבִיתַבַעלמ ִמי-ְו ִתיִא ֹורָּ ם.ַהֶּזהַהַבִיתַבְעַלתמ ֶאתאֹותָּ -ְו
ם ֶאתֵביתָּ ם-ְו ְרעָּ ל-ְוֶאתַז ר-כָּ ֶהםֲאֶש נּולָּ ֹותָּ ֶאתא ל-ְו ר-כָּ נּוֲאֶש מֹו.לָּ ְכ

ַרְך םֲאבֹוֵתינּו-ֶאתֶשֵב הָּ רָּ ְב קַא ֵרְךֵכןכֹּלִמכֹּלַבכֹּלְוַיֲעקֹּבִיְצחָּ בָּ נּוְי אֹותָּ
ריתבני) נּו(ב לָּ ַחדכֻּ הַי כָּ רָּ הִבְב רְשֵלמָּ אַמ ֵמןְונֹּ .אָּ

ֹום ר יוְיַלְמדּוִממָּ לָּ ינּועָּ ֵל ְשֶמֶרתֶשְתֵהאְזכּותְועָּ לֹוםְלִמ אשָּ ְוִנשָּ
ה כָּ תְברָּ יֵָָּמֵא הְי קָּ יּוְצדָּ נּוֵמֱאֹלֵה אִיְשֵע ןְוִנְמצָּ יֵניטֹובְוֵשֶכלֵח ְבֵע

ים םֱאֹלִה דָּ .ְואָּ

ן:בשבת ֲחמָּ ִחיֵלנּוהּואַהרָּ לֹויֹוםַיְנ כֻּ תֶש הַשבָּ חָּ ַחֵּייּוְמנּו ִמיםְל עֹולָּ .הָּ
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ןָּה מֹותְיַזֵכנּוהּואַרֲחמָּ ִשיַחִָלי םּוְלַחֵּייַהמָּ עֹולָּ אהָּ בָּ שּועֹותַמְגִדיל.ַה ְי
ֶסדְועֶֹּשה,ַמְלכֹו ִוד,ִלְמִשיחֹוֶח ְרעֹוְלדָּ םַעדּוְלַז םעֶֹּשה.עֹולָּ לֹו שָּ

יו רֹומָּ ההּואִבְמ ֶש ֲע לֹוםַי ֵלינּושָּ לְוַעלעָּ ַאלכָּ רָּ רּוִיְש ְמ ִא ֵמןְו .אָּ
ראּו יוְייֶָָּאתְי ֹורֵאיןִכי,ְקדֹּשָּ יוַמְחס אָּ יֵר שּוְכִפיִרים.ִל בּורָּ ֵע רָּ ְודְֹּרֵשי,ְו

אְייָָּ רּוֹל לַיְחְס בכָּ םִכי,טֹובִכיַלְייָָּהֹודּו.טֹו ְסדֹוְלעֹולָּ ֶדָךֶאתפֹוֵתַחָ.ַח ,יָּ
לּוַמְשִביַעָ צֹוןַחיְלכָּ רּוְך.רָּ רבָּ ֶב רַהֶג ְבַטחֲאֶש ה,ַבְייִָָּי יָּ הָּ ְבַטחֹוְייְָָּו .ִמ

ברכה מעין שלוש

:על מזונות

לָָ ַע הְָו ְחיָּ לַָהִמ ַע
ה לָּ ְלכָּ ַכ ַה

:על היין

לָָ ַע ןְָו ֶגֶפ לַָה ַע
ן ֶגֶפ ִריַָה ְפ

:על פירות

לָָ ַע ֵעץְָו לָהָּ ַע
ֵעץ ִריָהָּ ְפ

ָיי ה רּוְךַָאתָּ ָבָּ םֱאֹלֵהינּו, עֹולָּ ָהָּ ְך ,ֶָמֶל

ָָ ַָלֲאבֹוֵתינּו ַחְלתָּ ְָוִהְנ ִציתָּ ֶָשרָּ ה בָּ חָּ ָּוְר ה ָטֹובָּ ה ֶחְמדָּ ָ ַעלֶָאֶרץ ְָו ֶדה ַָהש ָּ ַעלְָתנּוַבת ְו
ּה ּטּובָּ ִָמ ְָוִלְשבֹוַע ּה ִָמִפְריָּ כֹול ֶָָלֱא .

ָ ָיי א ֵחםָנָּ ַכןֱָאֹלֵהינּוַר ַעלִָצּיֹוןִָמְש ָךְָו ִָעיֶר ַלִים ַעלְָירּושָּ ָךְָו ַָעֶמ ֵאל ַָעלִָיְשרָּ
ָך ָך,ְָכבֹוֶד ֶח ַעלִָמְזְב ְָו ָך, ֶל כָּ ַעלֵָהי .ְָָו

ֵמינּו ְָביָּ ה ִָבְמֵהרָּ ִָעירַָהקֶדש ַלִים ְָירּושָּ ָּוְבֵנה .ָ ֵחנּו ּהְָוַשְמ כָּ ְָלתֹו ֲעֵלנּו ּהְוַה נָּ ְָָבִבְניָּ ,
ה ֳהרָּ טָּ ָּוְב ה ש ָּ ִָבְקדֻּ ֶליהָּ ָךָעָּ ְכ ֶר ָּוְנבָּ ּה ּטּובָּ ִָמ ע ְָוִנְשַב ּה ִָמִפְרּיָּ ַכל .ְונֹּא

הָ–בשבת מוסיף  ְרֵצ ִליֵצנּוּו ֲח ַה הְו תַָהֶּז בָּ :ְָביֹוםַָהש ַ

ֶרץ אָּ ָךַָעלָהָּ ְָל כלְָונֹוֶדה ַָל ִטיב ָטֹובָּוֵמ ָיי ה ִכיַָאתָּ

:על מזונות

ה ְחיָּ לַָהִמ ַע .ְו
הָיי תָּ רּוְךַָא ֶרץ,ָבָּ אָּ לָהָּ ַע

ה ְחיָּ לַָהִמ ַע .ְו

:על היין

ן ֶגֶפ ִריַָה לְָפ ַע .ְו
הָיי תָּ רּוְךַָא ֶרץ,ָבָּ אָּ לָהָּ ַע

ןָ ֶגֶפ ִריַָה לְָפ ַע ְו

:על פירות

רֹות לַָהֵפ ַע .ְו
הָיי תָּ רּוְךַָא ֶרץ,ָבָּ אָּ לָהָּ ַע

רֹותָָ לַָהֵפ ַע ְו

ה הְָיהֹּוָּ רּוְךַָאתָּ םֱאֹלֵהינּו,ָבָּ עֹולָּ ,ֶָָמֶלְךָהָּ
ן שֹותַָרבֹותְָוֶחְסרֹונָּ אְָנפָּ בֹוֵר

ל ֶהםֶָנֶפשָכָּ ְָלַהֲחיֹותָבָּ אתָּ רָּ בָּ הָש ֶ לַָמ ָכָּ י-ַעל .ָחָּ
ִמים עֹולָּ רּוְךֵָחיָהָּ :בָּ

ברכה אחרונה
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