
 סיפור לשבת

 

  

  יום הולדת אדמו"ר המהר"שיום הולדת אדמו"ר המהר"ש  -- ב' איירב' איירסיפור לכבוד סיפור לכבוד 

יֹו  ָיפְּ בְּ ִהיב  ַמרְּ נֹוף  ָקף  ִנשְּ ִהיָרה  ַהמְּ ת  בֶּ ָהַרכֶּ ַעל ֵמַחּלֹון  ָפה  ָחלְּ וְּ ִמָפִריס  ָאה  ָיצְּ ִהיא  ָעִרים  -.  ֵני  פְּ

מֹו"ר   ַאדְּ ל  שֶּ נֹו  בְּ ָיַשב  ַהָתִאים  ָחד  אֶּ בְּ ָיה.  רּוסְּ בְּ שֶּ ג  בּורְּ רְּ ֵפטֶּ בְּ ַהּסֹוִפית  ַתֲחָנָתּה  ר  ֵעבֶּ לְּ שֹונֹות 

ת מְּ -ָהָרָש"ב, ֲהלֹא הּוא ַרִבי יֹוֵסף ָיִמים ִמֵּלא אֶּ ּלְּ ָחק שניאורסון, שֶּ ַלח ָאז  ִיצְּ קֹום ָאִביו. הּוא ִנשְּ

ִדינֹות.  -ַעל ַפר מְּ ִמסְּ ָלל, בְּ טֹוַבת ַהכְּ ִליחּויֹות ֲחָשִאּיֹות לְּ ַכָמה שְּ ֵדי ָאִביו לְּ  יְּ

ָיָצא   ב  רֶּ עֶּ ֵעת  לְּ ִשימֹוָתיו.  רְּ ִתיַבת  ִלכְּ וְּ ָעָדיו  צְּ נּון  ִתכְּ לְּ ִפָּלה,  ִלתְּ וְּ ִלמּוד  לְּ ִנַצל  ִסיָעה  ַהנְּ ַמן  זְּ ת  אֶּ

ִגיל ָהֲעִמיָדה,  ִמָתאֹו ּו  ָחנֹות ָיַשב ָאָדם בְּ לְּ ָחד ַהשֻּׁ ַיד אֶּ ֹגם כֹוס ֵתה. לְּ ֵדי ִללְּ נֹון כְּ ל ָקרֹון ַהִמזְּ ָפָנה אֶּ

ַמַאכְּ  בְּ מֹו  ַעצְּ ַפֵטם  ַהמְּ הּוִדי  ַהּיְּ ה  אֶּ ַמרְּ ַיִין.  ּובְּ ָבָשר  בְּ ִלבֹו  ת  אֶּ ָסַעד  וְּ הּוִדִּיים,  יְּ ָפִנים  ָתֵוי  ֵלי  ַבַעל 

ֵרָפה ּו ֵיין טְּ אֹוד, אּוָלם הּוא לֹא ָאַמר ָדָבר. -בְּ ִרים ָחָרה לֹו מְּ  ָנכְּ

ַרִבי יֹוֵסף ָשלֹום וְּ ת ָידֹו לְּ ִנָגש ֵאָליו. הּוא הֹוִשיט אֶּ קֹומֹו וְּ אֹום ָקם ָהִאיש ִממְּ ָחק הֹוִשיט  -ִפתְּ ִיצְּ

ל ָהַרִבי  ד שֶּ כֶּ ן אֹו נֶּ ת. "ַהִאם ַאָתה הּוא בֶּ סֶּ ּסֶּ הֻּׁ  ַהָמָהָר"ש?", ָשַאל. לֹו ָיד מְּ

יֹוֵסף ַרִבי  ֵהִשיב  דֹו",  כְּ נֶּ הּוא  ֲאִני  ָמעֹות  -"ֵכן,  ּודְּ ָהִאיש  ל  שֶּ גּופֹו  בְּ ָחַלף  ַרַעד  ָתע.  פְּ מֻּׁ ָחק,  ִיצְּ

קֹומֹו.  ָשב ִלמְּ רֹאשֹו וְּ ֵהן בְּ ָבִרים ִהנְּ ר ּודְּ לֹא ֹאמֶּ ָזִוּיֹות ֵעיָניו. לְּ  הֹוִפיעּו בְּ

ָעצְּ  ר  ַבֹבקֶּ ֵכם  ַאַחרַהשְּ וְּ ִלין  רְּ בֶּ בְּ ָמה  ַמן  ִלזְּ ת  בֶּ ָהַרכֶּ יֹוֵסף-ָרה  ַרִבי  ָכּה.  ַדרְּ בְּ ִשיָכה  ִהמְּ ָחק  -ָכְך  ִיצְּ

נֹוֵסעַ  ִניָמה  פְּ ִניס  ַהכְּ לְּ ָשר  פְּ אֶּ ִאם  ָשַאל  וְּ ת  בֶּ ָהַרכֶּ ַדָּיל  ָתאֹו  לְּ ַנס  ִנכְּ שֶּ כְּ ַפֵּלל,  ִהתְּ לְּ ַעָתה  ה  זֶּ   ִסֵּים 

ַר  אֹותֹו.  ִלרְּ ַבֵקש  מְּ יֹוֵסףשֶּ ַעז.  -ִבי  ִכי  ִבבְּ ּוָפַרץ  ַנס  ִנכְּ ָהִאיש  ִכים.  ִהסְּ ָבר,  דֻּׁ מְּ ִמי  בְּ ִשֵער  שֶּ ָחק,  ִיצְּ

קֹול רֹוֵעד.  ַבּסֹוף בְּ ם", ָאַמר לְּ ָּלכֶּ ִפִּלין שֶּ ת ַהתְּ ִאילּו ִלי אֶּ ַהשְּ  "ָעשּו ִלי טֹוָבה וְּ

ָיָצא ֵמהַ -ַרִבי יֹוֵסף ִפִּלין וְּ ת ַהתְּ ָחק ָמַסר לֹו אֶּ הּוא  ִיצְּ שֶּ ִנים, כְּ ַאר ָהִאיש ִבפְּ ָכה ִנשְּ ָתא. ָשָעה ֲארֻּׁ

ּוָפָנה   ַהִּסדּור,  ת  אֶּ לֹו  ִאיר  ַהשְּ לְּ ִבֵקש  ִפָּלה  ַהתְּ ַאַחר  לְּ ַהֵּלב.  ִמַמֲעַמֵקי  ִפָּלה  ִבתְּ ִלבֹו  ת  אֶּ שֹוֵפְך 

רֹו.  ַחדְּ  לְּ

מֹות ּוָפנָ -ַאֲחֵרי  ת ִספּורֹו: ַהָצֳהַרִים ָחַזר ָהִאיש, ֵעיָניו ֲאדֻּׁ ִסֵפר אֶּ ִרים וְּ  יו ִחּוְּ

ל ָהַרִבי ַהָמָהָר  ָהָיה ָחִסיד שֶּ מּוָכה לליובאוויטש, ַלֲאִבי ר' ֵליב שֶּ ִתי ָבֲעָיָרה סְּ "ש.  ֵשִמי י.מ. נֹוַלדְּ

ן ֲחֵמש בֶּ ָהִייִתי כְּ שֶּ רֹאש-כְּ ָאִבי ָלַקח אֹוִתי ִעמֹו לְּ ֵרה  שְּ ָעִשיִתי  -עֶּ ַהָּיִמים שֶּ ש.  יּוָבאִויטְּ ִבלְּ ַהָשָנה 

ִביעּו בֹו חֹוָתם ָעֹמק. ֲאָבל ַאַחר ל ָהַרִבי ִהטְּ ִצּלֹו שֶּ ֵני-בְּ ִתי ַאַחר בְּ ַררְּ ִביבָ -ָכְך ִנגְּ ִתי,  ֹנַער ֲאֵחִרים ִבסְּ

ִתי ִמֵבית ָאִבי. ַנַתקְּ ִהתְּ ִתי וְּ ַשלְּ מְּ ר מֶּ ֵבית ֵספֶּ ִתי לְּ  ָהַלכְּ

ָהיּו   ָמה(.  ִקדְּ )שֹוֲאֵפי  'פרוגרסיסטים'  ָמם  ַעצְּ ת  אֶּ ִכנּו  יָה  ֲחֵברֶּ שֶּ ָלֲאגָֻּׁדה  ִתי  ָטַרפְּ ִהצְּ ַמן  זְּ ַכֲעֹבר 

ֵכי   ָצרְּ לְּ ַסֵּיַע  לְּ שּו  ִבקְּ שֶּ הּוִדִּיים  יְּ ִעיִרים  צְּ ֵניֵאּלּו  ָלאו-בְּ ִכי  ִאם  ַהַּיֲהדּות.  -ַעָמם,  רּוַח  בְּ ָקא  ַדוְּ

ם ַהָדִתִּיים.   ֵכיהֶּ ָיה ּוַבֲהַגָנה ַעל ָצרְּ הּוִדי רּוסְּ ַמַען יְּ תֹו לְּ ַחמְּ ִמלְּ ֵסם ַהָמָהָר"ש בְּ ַפרְּ אֹוָתּה ֵעת ִהתְּ בְּ

הָ  ָנם  ָאמְּ שֶּ ָהַרִבי,  ל  אֶּ ַאֲהָדה  ֵאפֹוא  ָחשּו  ַהָּללּו  ִעיִרים  ָקרֹוב  ַהצְּ ֲאָבל  ָרָכיו,  ִבדְּ ם  ֵמהֶּ ָרחֹוק  ָיה 

רֹוָתיו.  ַכָמה ִמַמטְּ  בְּ



 

 

ם.  כּויֹוֵתיהֶּ ּוִבזְּ הּוִדים  ַבּיְּ ֹגַע  ִלפְּ נֹוֲעָדה  שֶּ ֲאֵפָלה  ִזָמה  מְּ ַעל  בּוָצה  ַהקְּ ֵרי  ַחבְּ לְּ נֹוַדע  ַהָּיִמים  ַאַחד    בְּ

לְּ  ַהָמָהָר"ש  ָהַרִבי  ִהִגיַע  ָיִמים  אֹוָתם  ִדּיּוק בְּ ַבֵמיָדע  בְּ פֹו  ַשתְּ ֱחִליטּו לְּ ָהֲאגָֻּׁדה הֶּ ֵרי  ַחבְּ ג.  בּורְּ רְּ ֵפטֶּ

ֵבית  לְּ ִמַטֲעָמם  ִתי  ַלחְּ ִנשְּ ֲאִני  ִזָמה.  ַהמְּ ת  אֶּ ַסֵכל  לְּ הּוא  ִליַח  ַיצְּ אּוַלי  וְּ שּוָתם,  ִברְּ ַהָמלֹון  -שֶּ

ִקי, ָשם ָשָהה ָהַרִבי.  סְּ  ָסַרִפינְּ

ִה  ת  כֶּ שֶּ מֻּׁ מְּ ָתָנה  ַהמְּ ַאַחר  ִתי  לְּ ִבַקרְּ ֵמָאז  פּו  ָחלְּ שֶּ ַהָשִנים  ה  מֹונֶּ שְּ רֹות  ַלמְּ ָהַרִבי.  ל  ֵאצֶּ ִתי  ַקַבלְּ תְּ

ָת   ָשַמעְּ שֶּ ַהֲחִסידּות  ַמֲאַמר  ת  אֶּ זֹוֵכר  ָך  "ָהעֹודְּ ִמָּיד  ָהַרִבי  אֹותֹו  ִזָהה  ָאִבי,  ִעם  ש  יּוָבאִויטְּ ִבלְּ

ִה  ָהַרִבי.  אֹוִתי  ָשַאל  ש?",  יּוָבאִויטְּ ֵני  ִבלְּ יְּ ִענְּ בְּ ָלדּון  ָהַרִבי  ָעַבר  ִמֵכן  ַאַחר  לְּ ִמבּוָשה...  ִתי  ַמקְּ סְּ

ָלל.   ַהכְּ

ַלל  ֵני כְּ יְּ ִענְּ עָֻּּׁלה בְּ ַשֵתף ִעמֹו פְּ ר ִעם ָהַרִבי ָמָהָר"ש ּולְּ שֶּ קֶּ ִתי ַלֲעֹמד בְּ ָרֵאל. -ֵמָאז הֹוַספְּ  ִישְּ

חָ  אֶּ "בְּ ִשיְך:  ִהמְּ ָאז  וְּ קֹות  ֲעמֻּׁ ָנַשם  ַעל  ָהִאיש  ַהִשיָחה  ת  אֶּ ָהַרִבי  ֵהֵסב  ם,  כֶּ ַסבְּ ִעם  ָגַשי  ִמִמפְּ ד 

שֹוֵטט ָבעֹוָלם?   לְּ הּוִדי  יְּ ָיכֹול  'ַכָמה  ָאַמר:  ָאז  וְּ ִתי,  ַפחְּ ָשָרַשי ּוִמשְּ ַעל  וְּ ָהרּוָחִני  ֲחִמִשים    -ַמָצִבי 

ת אֶּ ִתיַחת ַהָדם וְּ ת רְּ ָחֵמש ָשָנה; ַגם אֶּ ֹכר ִמי    ָשָנה, ֲחִמִשים וְּ ִביל. זְּ ַהגְּ ַתֲאַות ַהגּוף ָצִריְך ָלַדַעת לְּ

ת צּור  ַכח אֶּ ַאל ִתשְּ ַמֲעַמֵקי ִלִבי. -ַאָתה וְּ ה ָחַדר לְּ ָפטֹו זֶּ ָך!'... ִמשְּ תְּ ַצבְּ  ַמחְּ

ַתדַ  ִהשְּ ָפָעָתּה.  ַהשְּ ַתַחת  ָנתּון  ָהִייִתי  ֲעַדִין  ם,  כֶּ ַסבְּ ִעם  זֹו  ִגיָשִתי  פְּ ֵמָאז  ָשָנה  ִהָשֵמר  "כְּ לְּ ִתי  לְּ

ִתי   ַטר, ַוֲאִני ָחַזרְּ ם ִנפְּ כֶּ ַגם ַסבְּ ּלֹו וְּ ת שֶּ ַמן ָעָשה אֶּ ֵרָפה ּוֵמִאּסּוִרים נֹוָסִפים. אּוָלם ַהזְּ ֵמֲאִכיַלת טְּ

סּוִרי.   לְּ

רֶּ  ם. לְּ כֶּ תְּ ַתע ָרִאיִתי אֶּ פֶּ ת ֵעיַני ּולְּ ִתי אֶּ עֹוִדי יֹוֵשב ַבָקרֹון, ֵהַרמְּ מֹול, בְּ תְּ ִהֵנה, אֶּ ה ָהָיה  "וְּ מֶּ ַגע ִנדְּ

ִתי   ַלחְּ ִהצְּ ָלה לֹא  ַהַּליְּ ָכל  ִליא!  ַהפְּ לְּ לֹו  ם דֹוִמים  ַאתֶּ ֵכן  שֶּ ָהַרִבי,  ֵני  פְּ ת  אֶּ אֹות  ִלרְּ ָשב  ֲאִני  ִכי  ִלי 

ָבִר  רֹון ַהדְּ יָֻּׁחד ִהָכה ִבי ִזכְּ ִגישֹות ִעם ָהַרִבי. ִבמְּ ָעלּו שּוב ַהפְּ וְּ ד ֵעיֵני ָצפּו  גֶּ נֶּ ֵהָרֵדם. לְּ ָאַמר  לְּ ים שֶּ

שֹוֵטט ָבעֹוָלם?   הּוִדי לְּ ֵני ָיִמים    -ִלי: 'ַכָמה ָיכֹול יְּ ַאְך ִלפְּ ָחֵמש שנה'... וְּ ֲחִמִשים ָשָנה, ֲחִמִשים וְּ

ָחֵמש ָשָנה!"...  אּו ִלי ֲחִמִשים וְּ  ֲאָחִדים ָמלְּ

ָבַר  ִגיָשה  פְּ אֹוָתּה  בֹות  ִעקְּ בְּ שֶּ הּוִדי,  יְּ אֹותֹו  ל  שֶּ ֲחִמִשים  סֹופֹו  ִגיל  בְּ ֹלֹמה.  שְּ שּוָבה  ִבתְּ ָשב  ת  בֶּ כֶּ

ַטר ִכיהּוִדי ָכֵשר.  ד, ָשם ִנפְּ הֹוַלנְּ בְּ ָדם שֶּ רְּ טֶּ סְּ ַאמְּ ת מֹוָשבֹו בְּ ָקַבע אֶּ ִביָבתֹו וְּ ַנֵתק ִמּסְּ ָחֵמש ִהתְּ   וְּ

  

  שבת שלום שבת שלום 

  

  

  

  



 

 

  

  

 חידון לשולחן שבת 

 

 )פרק י"ג, פסוק נ"ה( _______.  -א. אליה יש להשליך נגע בבגד שלא נרפא 

 ____________   -בתאריך זה נולד אדמו"ר המהר"ש ב. 

 )פרק י"ג, פסוק מ"א(  _________.  -ג. איש שנמרטו שערותיו מהחלק הקדמי של הראש 

 )פרק י"ד, פסוק כ"א(  ________.  -ד. מילה נרדפת לעני  

 )פרק י"ג, פסוק ד'(  בטוחים שמדובר בצרעת? _________. ה. מה עושים כשלא

 "זאת תהיה תורת המצורע ... טהרתו _______ אל הכהן" )פרק י"ד, פסוק ב'(. ו. 

 הכלים בביתו של אדמו"ר המהר"ש היו עשויים מ _________ ז. 

 )פרק י"ג, פסוק מ"ו(  ______  _________.  -ח. שם יושב המצורע בימי הסגרו 

 )פרק י"ג, פסוק מ"ה(  כריז המצורע בזמן טומאתו? ________.ט. מה מ 

   .אדמו"ר הריי"ץ __________  __________ רבי    – נכדו של אדמו"ר המהר"שי. 

 )פרק י"ג, פסוק ב'(  __________. -כ. מופקדים על זיהוי נגע הצרעת  

 י"ג, פסוק י"ג(  )פרק _________. -ל. אם כל עור הבשר יהיה בצבע זה, נחשב הנגע לטהור  

 )פרק י"ג, פסוק מ"ו(  מ. מחוץ ל_________ יושב המצורע.

 )פרק י"ג, פסוק ב'(  ________.  -נ. כינוי כללי לצרעת 

 )פרק י"ג, פסוק ב'(   _________.  -ס. סוג של נגע צרעת 

 )פרק י"ג, פסוק מ"ח(  __________.   -ע. חוטי הרוחב בבגד נקראים 

 )פרק י"ג, פסוק מ"ז(  _________. -ם ועלולה להיות בו צרעת פ. חומר שממנו תופרים בגדי

 )פרק י"ג, פסוק ל'(  _________.  -צ. צבע צרעת שמטמא בשיער 

 _________. )פרק י"ג, פסוק מ'(  - י של הראשאיש שנמרטו שערותיו מהחלק האחור ק. 

 הרבנית __________  –אשתו של אדמו"ר המהר"ש  ר. 

 ___________   -שמו של אדמו"ר המהר"שש. 

 _______________  ____________ -בספירה זו נולד אדמו"ר המהר"שת. 

 


