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 ב"ה 

  ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד 
  מליובאוויטש ע"זי ה"זצוקלל יצחק יוסף רבי  ר"אדמו  ק"כ של מיסודו 

  דורנו נשיא ר"אדמו  ק"כ של ובנשיאותו 

ְלִמים ׁשֵ  ּתָ  ________ _ ד __________________________ ַהּתַ   ___ ה __ ּכִ

  

  
עֶֹמר ג"ַל  ִחידֹון   'ת ַעד' ֵמא ּבָ

ׁשּוָב   הֵאָל ׁשְ   תאוֹ    הּתְ

ֹעֶמר   א     ַהֹחֶדׁש ּבֹו ָחל ַל"ג ּבָ

ה  א ּמָ ְסִפ  סֹוְפִרים ָיִמים ּכַ     ? ָהֹעֶמר יַרתּבִ

י  ְלַיד ָקבּור ִמי  א ְמעֹון ַרּבִ     ? ׁשִ

ְפָלה ָהִעיר  ב ּנָ יֵמי ׁשֶ ֶרד ּבִ רֹוָמִאים  ַהּמֶ     ּבָ

ֹעֶמר   ב ּיּוט ְמֻפְרָסם ָקׁשּור ְלַל"ג ּבָ     ּפִ

י  ב ּתַֹאר  ֵמִאיר ַרּבִ     ּבַ

ִפירֹות   ג     ַאַחת ַהּסְ

ּתֹוָרה ְל"   ד     ר ּכֹוְכָבא" ּבַ ֶרֶמז ּבַ

ַל  עֹוְרִכים אֹוָתּה   ה ֹעֶמר ג"ּבְ ִצּיּון  ּבָ ּבִ  ּבְ     י"ָהַרׁשְ

ה  ה לֹוׁשָ ָהְפכוּ  ֵארּוִעים ׁשְ ֹעֶמר ג"ַל  ֶאת ׁשֶ ל ְליֹום ּבָ ְמָחה  ׁשֶ     ׂשִ

ּיּוט ׁשּוָרה  ו ר ֵמַהּפִ ּפּוִחים" ____  יֹוָחאי ּבַ     "ָעִליָת  ּתַ

ָלל גָּ   ו י ֲעִקיָבא "ֶזה ּכְ ּתֹוָרה"ַעל ִמְצָוה זֹו ָאַמר ַרּבִ     דֹול ּבַ

ִלי ֵסֶפר  ז ר ַקּבָ ִחּבֵ ּבִ  ׁשֶ        י"ָהַרׁשְ

ִלי  ח ק ּכְ ֶמֶרד ֶנׁשֶ ר ּבְ       ּכֹוְכָבא ּבַ

ֹעֶמר   ח ְנֲהֵגי ַל"ג ּבָ     ִמּמִ

י ָאְכלוּ  ָמה  ח ְמעֹון ַרּבִ ָהיוּ  ּוְבנוֹ  ׁשִ ׁשֶ ָעָרה ּכְ ּמְ     ? ּבַ
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עֶֹמר ג "ַל ן ִחידוֹ   'ת ַעד' ֵמא ּבָ

ׁשּוָב   הֵאָל ׁשְ   תאוֹ    הּתְ

ִפיָרה    ח יֵמי ַהּסְ     ֵאין עֹוְרִכים ּבִ

ֶהְחִריב רֵקיָס   ט ׁש  ֶאת ׁשֶ ְקּדָ      ַהּמִ

      ?ָהֹעֶמר ְסִפיַרת ֶאת ִלְסּפֹר ַמְתִחיִלים ָמַתי  ט

ת ֶאָחד  י ְלִמיִדים ֵמֲחֵמׁשֶ ּנֹוְתרוּ  ַהּתַ י ׁשֶ     ֲעִקיָבא  ְלַרּבִ

"י  י ּבִ ל ַרׁשְ א ׁשֶ     ַאּבָ

יט ַמהוּ   י ְכׁשִ ַתן ַהּתַ ּנָ י ׁשֶ ּתוֹ  ֲעִקיָבא ַרּבִ       ?ְלִאׁשְ

ל חֹוְתנוֹ   כ י ׁשֶ     ֲעִקיָבא ַרּבִ

ר    ל ִאּיָ     ַח"י ּבְ

ת  ל ל מֹוָתם ַמִהי ִסּבַ ְלִמיֵדי  ׁשֶ י ּתַ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ

ּנוּ   מ תוּ  ִמּמֶ ּבִ  ׁשָ ְהיֹוָתם  ּוְבנוֹ  י"ַרׁשְ ָעָרה ּבִ ּמְ     ּבַ

"י   מ ּבִ ל ַרׁשְ     ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ׁשֶ

ט ְמִביִאים ִמְנָחה ֵאיזוֹ   מ ִניָס  ז"ּבְ     ?ןּבְ

ן ּתַֹאר ֵאיֶזה  נ יו ַעל ְיֵדי ּכֹוְכָבא ְלַבר ִנּתַ     ?ֲאָנׁשָ

"י   נ ּבִ ל ַרׁשְ ֶנסת ְלִזְכרֹו ׁשֶ ֵבית ַהּכְ     ִמְנָהג ְלַהְדִליק ּבְ

ִפיָרה  נ יֵמי ַהּסְ     ֲאסּוָרה ּבִ

ה אֹוָתם  ס ּלָ "י ּגִ ּבִ     ַרׁשְ

ִמים ָהֵאּלוּ   ס     ַהּיָ

ל ַרּבוֹ   ע ּבִ  ׁשֶ     י" ַרׁשְ

ה  ע ּמָ ְלִמיִדים ּכַ י ָהיוּ  ּתַ      ֲעִקיָבא? ְלַרּבִ

אֹות פ'   פ ֹעֶמר, ַמְתִחיל ּבָ ׁשּור ְלַל"ג ּבָ     ִמְנָהג ַהּקָ

ֵאיֶזה  פ ּוב ּבְ ָאֶרץ ִיׁשּ ָעָרה ִנְמֵצאת ּבָ ּה  ַהּמְ א ּבָ ּבִ  ִהְתַחּבֵ     ?י "ַרׁשְ

ִלים ִעיר  צ ֻקּבָ ָסמּוךְ  ַהּמְ ּבִ  ְלֶקֶבר ּבְ     י "ַרׁשְ

ָיָמיו  ק ל ּבְ ּבִ ַר  ׁשֶ ַאת  ִנְרָאה לֹא י"ׁשְ יקּותוֹ  ִמּפְ     ַצּדִ

ּתוֹ   ר ל ִאׁשְ י ׁשֶ     ֲעִקיָבא ַרּבִ

ׁשּור ִמְנָהג  ש ֹעֶמר, ג"ְלַל  ַהּקָ אֹות ַמְתִחיל  ּבָ     ' ש  ּבָ

ה  ש     ?ָהֹעֶמר ִמְנַחת ֶאת  ְמִביִאים ִמּמָ

ַל  עֹוְרִכים  ת ֹעֶמר ג"ּבְ ִמְנַהג ּבָ     ד"ַחּבַ  ּכְ

ר ָמה   ת ׁשֶ ין ַהּקֶ י ּבֵ י, ֲעִקיָבא ַרּבִ ַעל ֵמִאיר ַרּבִ ס ּבַ ּבִ  ַהּנֵ     ?י "ְוַרׁשְ
  
  


