
א. ִלּמּוד ִמּתוַֹרת ֲאַד"ׁש

ֲהָכָנה  יָחה אוֹ ַמֲאָמר כַּ ו )ֶקַטע ִמ( שִׂ דּו ַיְחדָּ ִלמְּ
רּות. ָנה ְלִהְתַקשְּׁ ְלרֹאׁש ַהשָּׁ

עּוֵרי ּתוָֹרה ב. שִׁ

ֲהָכָנה  עּור ּתוָֹרה כַּ שִׁ בּוַע בְּ ַמֲהַלְך ַהשָּׁ ף בְּ תֵּ תַּ ִהשְׁ
ָעה ֶאת ה'". ְל"ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ

"ק ֲאַד"ׁש ג. ִנּגּוֵני כְּ

ִנּגּון  ת(  בָּ שַׁ ְסעּוַדת  ְזַמן  בִּ ִרי  )ֶאְפשָׁ ו  ַיְחדָּ נּו  ַנגְּ
ֶאת  ֲאַד"ׁש  "ק  כְּ ד  מֵּ לִּ שֶׁ ּגּוִנים  ַהנִּ ין  ִמבֵּ ֲחִסיִדי 
רּות. ָנה ְלִהְתַקשְּׁ ֲהָכָנה ְלרֹאׁש ַהשָּׁ ַהֲחִסיִדים, כַּ

ד. ִקּיּום הוָֹראוָֹתיו

ָאר  ֶרת ִמְבְצֵעי ַהּקֶֹדׁש אוֹ ִמשְּׁ ֲחרּו ֶאָחד ֵמֲעשֶׂ בַּ
יָּכּות  ַהשַּׁ ִליָט"א  שְׁ ַאְדמוֹ"ר  "ק  כְּ הוָֹראוֹת 
בּוַע  ַמֲהָלְך שָׁ ו בְּ עּו ַיְחדָּ ַבצְּ ִלְתקּוָפה זוֹ, אוֹתוֹ תְּ
ֲהָכָנה ְלרֹאׁש  דוֹׁשוֹת, כַּ י הוָֹראוָֹתיו ַהקְּ ֶזה, ַעל פִּ

רּות. ָנה ְלִהְתַקשְּׁ ַהשָּׁ

ה ְתִפלָּ ה. הוָֹסָפה בִּ

ּקוֹת  דַּ ה  מָּ כַּ ְיֵדי  ַעל  ה  ִפלָּ ַלתְּ ֲהָכָנה  בַּ הוִֹסיפּו 
הוִֹסיפּו  ִהְתּבוְֹננּות. אוֹ  ֲחִסידּות אוֹ  ִלּמּוד  ל  שֶׁ

ּלוֹת. ְנִתיַנת ְצָדָקה ּוְבֵפרּוׁש ַהמִּ בִּ

ים ו. ִסּפּוִרים ֲחִסיִדיִּ

א  נוֹשֵׂ ו ִסּפּור ְמֻיָחד בְּ ִית אוֹ ִקְראּו ַיְחדָּ בַּ רּו בַּ ַספְּ
ֲהָכָנה  כַּ ִליָט"א  שְׁ ַאְדמוֹ"ר  ִלְכ"ק  רּות  ִהְתַקשְּׁ

רּות. ָנה ְלִהְתַקשְּׁ ְלרֹאׁש ַהשָּׁ

יַח ֵני ָמשִׁ ַלת פְּ ז. ַקבָּ

ְלכּות". ַלת ַהמַּ ימּו ְיהּוִדים ַעל טֶֹפס "ַקבָּ ַהְחתִּ

.

ּלוֹ ֵאַלי" רּות שֶׁ ה ִהיא ַהִהְתַקשְּׁ מֶּ וֵֹאל בַּ "ַהשּׁ
־ ְרֵכי ַהִהְתַקשְּׁ ח ִלְפֻעּלוֹת ְנִגיׁשוֹת ִמדַּ לַּ שַׁ ת בְּ בּוִעּיוֹת ְלָפָרשַׁ עוֹת שְׁ ר ַהצָּ ֶזה ִמְספַּ מּוָבא בָּ

ָנה. ְבִעים שָׁ ָבט - שִׁ ֲהָכָנה ְליּוד-י"א שְׁ רּות כַּ

ב"ה
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   ִלּמּוד ִמּתוַֹרת ֲאַד"ׁש   
ם  ִרים גַּ ְתַקשְּׁ מִּ אוֹר ְוַעד שֶׁ ים ֶאָחד ִעם ַהמָּ ִרים ֲאֵליֶהם, ְוַנֲעשִׂ יֵאנּו ִמְתַקשְּׁ ל ַרּבוֵֹתינּו ְנשִׂ "ַע"י ִלּמּוד ּתוָֹרָתם שֶׁ

ים תשי"ד( ת ְקדֹשִׁ ָרשַׁ ת פָּ בַּ ִעם ָהֶעֶצם" )שַׁ

ל ַהגָּלּות טֵּ ְתבַּ רּות - תִּ ַע"י ַהִהְתַקשְּׁ
ִמים ֲאלּוִמים": ַעל ָהָאָדם ָלֵצאת ִמחּוץ ְלד'  סּוק "ְוִהנֵּה ֲאַנְחנּו ְמַאלְּ ְפִניִמּיּות ָהִעְנָיִנים ֶאת ַהפָּ י בִּ יָחה ְמָבֵאר ָהַרבִּ שִּׂ בַּ
ַהַהְצָלָחה  סּוק:  "י ַעל ַהפָּ רּוׁש ַרשִּׁ י פֵּ י ַעל פִּ ָהַרבִּ יׁש  ַמְדגִּ ב "חּוָצה".  ַמצַּ ִנְמָצִאים בְּ ֲעַדִין  ְיהּוִדים שֶׁ ּוְלָקֵרב  ּלוֹ  ַאּמוֹת שֶׁ
עוָֹלם  בָּ טּות שֶׁ ּום רּוַח שְׁ שּׁ ְך שֶׁ יָמא( ַלֲעבוַֹדת ה'. כָּ ל ַקיָּ ר שֶׁ ְהֶיה ָקׁשּור )– ֶקשֶׁ יִּ ֵקרּוב ְיהּוִדי ִהיא ִלְפעֹל ָעָליו שֶׁ ית בְּ ָהֲאִמתִּ

יא ַהּדוֹר. הּוִדי ִלְנשִׂ ר ֶאת ַהיְּ רּוב ִהיא ְלַקשֵּׁ ֵלימּות ַהקֵּ ר שְׁ י ְלָבֵאר ֲאשֶׁ יְך ָהַרבִּ ֶרְך ַהּתוָֹרה. ַמְמשִׁ קוֹ ִמדֶּ לֹא ּתּוַכל ְלַנתְּ

"ְמַאְלִמים  דִּ ָהֲעבוָֹדה  בְּ ם  שָׁ ק  ּוְלִהְתַעסֵּ ֶדה  ַהשָּׂ ְלתוְֹך  בוֹ(  מוֹשָׁ קוֹם  )ִממְּ ָלֵצאת  ָהָאָדם  "ַעל 
יָנה  סּוק "ְוִהנֵּה ְתֻסבֵּ ל ֶזה ְמַסיֵּם ַהפָּ ּוְלַאֲחֵרי כָּ  .  . עוָֹלם  ֻפזִָּרים בָּ יצוֹצוֹת ַהמְּ ץ ַהנִּ ים" – ְלַקבֵּ ֲאֻלמִּ
ִיְפַעל  ר  ֲאשֶׁ כַּ הּוא  ַהּזּוַלת  ַעל  תוֹ  ְפֻעלָּ בִּ ָהֲעבוָֹדה  ֵלימּות  שְׁ  – ִתי"  ַלֲאֻלמָּ ֲחֶויָנה  תַּ שְׁ ַותִּ ֲאֻלּמוֵֹתֶכם 
ְהֶיה ּבוֹ  יִּ יא ַהּדוֹר, ִלְפעֹל שֶׁ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים – ְנשִׂ יט בְּ לִּ יק הּוא ַהשַּׁ דִּ ל יוֵֹסף ַהצַּ תוֹ שֶׁ ַלֲהִביאוֹ ַלֲאֻלמָּ

יא. ּטּול ַלנָּשִׂ ֲחָוָאה ְוַהבִּ תַּ ַהִהשְׁ
)לקו"ש ח"י עמ' 119(

ָפֵנינּו  לְּ ַטע שֶׁ קֶּ הּוִדי. בַּ ִהְתַקְרבּות ַהיְּ ֵלימּות בְּ שְׁ יא ַהּדוֹר כִּ רּות ִלְנשִׂ ִהְתַקשְּׁ ַטע ַהּקוֵֹדם ָלַמְדנּו ַעל ַהּצֶֹרְך ֶהָחׁשּוב בַּ קֶּ בַּ
יא ַהּדוֹר ּפוֲֹעִלים  רּות ִלְנשִׂ ַע"י ַהִהְתַקשְּׁ יא ַהּדוֹר ֵיׁש ּתוָֹצָאה נוֶֹסֶפת ַוֲחׁשּוָבה יוֵֹתר - שֶׁ רּות ִלְנשִׂ ִהְתַקשְּׁ לַּ י שֶׁ ֵמִביא ָהַרבִּ

ֵליָמה. ית ְוַהשְּׁ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ֶאת ַהגְּ

רּות  ְמֻיָחד הּוא ַהִהְתַקשְּׁ ּנוֵֹגַע ָלנּו בִּ ָכל ּדוֹר, ּוַמה שֶּׁ בְּ יִאים שֶׁ שִׂ יִקים ְוַהנְּ דִּ רּות ַלצַּ "ַע"י ַהִהְתַקשְּׁ
) ּטּול )ֶהְעֶלם דְּ ם בִּ ִרים, ּכוֵֹלל גַּ ל ַהֶהְעְלמוֹת ְוַהֶהְסתְּ לּו כָּ טְּ יא ּדוֵֹרנּו, ִיבַּ ִלְכ"ק מוֹ"ח ַאְדמוֹ"ר ְנשִׂ

ׁש.  ָקרוֹב ַממָּ ֵליָמה בְּ ית ְוַהשְּׁ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ גְּ לּות, ּוְכ"ק מוֹ"ח ַאְדמוֹ"ר יוִֹליֵכנּו קוְֹמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו, בַּ ַהגָּ

ְמִחי תשכ"ז( ֲאָמר ד"ה ָרִני ְושִׂ )ִממַּ

ִקּיּום הוָֹראוָֹתיו
ים" )לקו"ש חי"ג 210( ת ְמַפְקִחין ַעל ִעְסֵקי ַרבִּ בָּ שַׁ ם בְּ ְבָצִעים . .  גַּ ָכל ַהמִּ יר ַחִיל ּוְלהוִֹסיף בְּ ית ְלַהְגבִּ ה ַנְפשִׁ שָׁ ַבקָּ בְּ

ִתיָבה  ָטר – כְּ ֵמי ַמֲעָמד, שְׁ ֶסף – ְנִתיַנת דְּ ָטר ּוִביָאה . .  כֶּ ֶסף, שְׁ ָבִרים – כֶּ ה דְּ לוֹשָׁ שְׁ "ֶהָחִסיד ִנְקֶנה בִּ
ִליָט"א י שְׁ ֵמי ַמֲעָמד ּוְכתוֹב ָלַרבִּ ן דְּ "ק ֲאַד"ׁש" – תֵּ ִלְכ"ק ֲאַד"ׁש, ּוִביָאה – ָלבוֹא ֶאל כְּ

ָהיּו קוְֹבִעים ָלֶהם  ָכל ּדוֹר ָודוֹר, שֶׁ ִרים בְּ רּות – "ִמְנַהג ַהֲחִסיִדים ַהְמֻקשָּׁ ים ְלִהְתַקשְּׁ ְקִביעּות ִעתִּ
י ַאֲהָבה  ִרְגשֵׁ חֶֹדׁש, ְלִהְתעוֵֹרר בְּ בּועוֹת אוֹ בְּ ֵני שָׁ שְׁ בּוַע, בִּ שָׁ ַעם בְּ ָעה ְליוֹם אוֹ פַּ ְזַמן ְמֻיָחד, ֵמֶהם שָׁ
ה ּוָבִנים"  ִרית ְלִאשָּׁ שָׂ מוֹ ַאֲהָבה בְּ ב כְּ לֵּ ת בַּ ַאֲהָבה ֻמְרגֶּשֶׁ י בְּ ׁשּוט ֶלֱאהֹב ֶאת ָהַרבִּ ם – פָּ ְלמוָֹרם ְוַרבָּ
ֵני  ִמבְּ ְלא'  ְרָתה  קָּ שֶׁ ְמֻיֶחֶדת  ּזֹוָדה  ֶאפִּ אוֹ  ֵארּוַע  ַעל  ר  ַספֵּ  – שנג(  ֲעמ'  ח"ו  ַהּקוֵֹדם  י  ָהַרבִּ )אג"ק 

"ק ֲאַד"ׁש ָחה ִעם כְּ פָּ שְׁ ַהמִּ

 – ִחיָדה  ַהיְּ ִליחּות  ַהשְּׁ ַעל  לוֹ  ר  ְוַהְסבֵּ ְלכּות,  ַהמַּ ַלת  ַקבָּ טֶֹפס  ַעל  ְיהּוִדי  ם  ַהְחתֵּ  – יַח  ָמשִׁ ִמְבַצע 
ֶלת ַעל ּכֹל ֶאָחד ְוֶאָחד. טֶּ יַח", ַהמֻּ ַני ָמשִׁ ַלת פָּ "ַקבָּ



"ק ֲאַד"ׁש      ִנּגּוֵני כְּ
מוֹ" )יוֹם ב' דר"ה תשל"ט( ר ֶזה ִנְקָרא ַעל שְׁ ב ַעד ֲאשֶׁ ר ָהָיה ְמַחבֵּ ּלוֹ אוֹ ִנּגּון ֲאשֶׁ ּגּון שֶׁ זֶּה ַהנִּ יָון שֶׁ "ִמכֵּ

הּוא ֱאלֵֹקינּו

ִמיֵענּו  ָקרוֹב ְוַישְׁ ִנית בְּ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו שֵׁ יֵענּו הּוא יוֹשִׁ נּו הּוא מוֹשִׁ "הּוא ֱאלֵֹקינּו הּוא ָאִבינּו הּוא ַמְלכֵּ
ית ִלְהיוֹת ָלֶכם ֶלֱאלִֹקים"  ְבֵראשִׁ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית כִּ ַאְלתִּ ל ַחי ֵלאמֹר ֵהן גָּ ַרֲחָמיו ְלֵעיֵני כָּ בְּ

ת ְויוֹם טוֹב בַּ שַׁ ֶתר" דְּ ת "כֶּ נַֹסח ְקֻדשַּׁ

ְמַחת ּתוָֹרה תשכ"ד )ִנּגּון ב'( ֵליל שִׂ ִליָט"א בְּ "ק ַאְדמוֹ"ר שְׁ ד כְּ ִנּגּון ֶזה ִלמֵּ

ָעִמים ֵאת  ה פְּ מָּ י כַּ ר ָהַרבִּ ִני(, שָׁ ָך" )ַהשֵּׁ י ָאנּו ַעמֶּ ּגּון "כִּ ד ֶאת ַהנִּ "ק ֲאַד"ש ִלמֵּ כְּ יוָֹמן: ְלַאֲחֵרי שֶׁ
ּקוֹת ֲאִני  י "עוֹד 15 דַּ ָעה 5:33 ָאַמר ָהַרבִּ שָׁ ִחיפוֹת ָהיּו ֲאֻיּמוֹת. בְּ ֶקה. ַהדְּ ק ַמשְׁ יְך ְלַחלֵּ ּגּון ְוִהְמשִׁ ַהנִּ
ה  מָּ ַאר עוֹד כַּ י ִנשְׁ ְוָהַרבִּ ָחֵמׁש", "עוֹד 3", "עוֹד 1",  ְך ָאַמר "עוֹד  ל", ַאַחר כָּ לֵּ ְלִהְתפַּ ָלֶלֶכת  ָצִריְך 

ּקוֹת ַאַח"כ. דַּ

ַנאי  ִמים יוֵֹתר ֶאת ַהתְּ ֵאין ְמַקיְּ יָון שֶׁ ְך(: ִמכֵּ ל כָּ ׁשוֹן ֵאינוֹ ְמֻדיַּק כָּ י )ַהלָּ ּקוֹת ָהֵאּלּו ָאַמר ָהַרבִּ ין ַהדַּ בֵּ
ָאה ִיְהֶיה  ָנה ַהבָּ שָּׁ יָלא ֲאִני לֹא יוֵֹדַע ִאם בַּ ַנאי(, ִממֵּ ִמים ֶאת ַהתְּ ים לוְֹקִחים ְוֵאיָנם ְמַקיְּ )ְיָלִדים ְקַטנִּ
ֶקה  שְׁ ַלמַּ ּוְבנוֵֹגַע  ו,  ַעְכשָׁ ד  ֲאַלמֵּ ָאה[  ַהבָּ ָנה  ל שָׁ ]שֶׁ ּגּון  ַהנִּ ֶאת  ּוְבֵמיָלא  ּגּון.  ַלנִּ נוֵֹגַע  בְּ ְוֵכן  ֶקה,  ַמשְׁ

ִנְרֶאה.

ׁש  ְהֶיה ַחזָּן, ֲאִני לֹא ַחזָּן". ּוִבקֵּ יִּ ִני ָאַמר: "ֶזה ָצִריְך שֶׁ ּגּון ַהשֵּׁ ד ֶאת ַהנִּ י ְלַלמֵּ ִהְתִחיל ָהַרבִּ קֶֹדם שֶׁ
יָנה ִעם  ְנגִּ ר ַרק ֶאת ַהמַּ ּגּון "הּוא ֱאלֵֹקינּו" ֲאָבל שָׁ ד ֶאת ַהנִּ י ִהְתִחיל ְלַלמֵּ ִסּדּור ִלְקרוֹת ּבוֹ, ְוָהַרבִּ

ים. לִּ ִלי ַהמִּ ר בְּ ָאר שָׁ ים ָהִראׁשוֹנוֹת ְוֶאת ַהשְּׁ לִּ ַהמִּ

ם ִלְפֵני  גַּ "ב ְוִנְדֶמה שֶׁ י ָהַרשַּׁ רוְֹסטוֹב ּוִבְליּוַבאִוויְטׁש ִלְפֵני ָהַרבִּ רּו בְּ ּגּון ַהזֶּה שָׁ "ֶאת ַהנִּ ְוָאַמר, שֶׁ
ָעִמים,  פְּ ה  מָּ כַּ עוֹד  ּגּון  ַהנִּ ֶאת  יר  ָלשִׁ ִהְתִחיל  י  ָהַרבִּ ֶתר".  כֶּ ת  ְתִפלַּ בִּ ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  בְּ ָהַריַּי"צ  י  ָהַרבִּ

ָידוֹ. ְועוֵֹדד בְּ

ַכח  נָּ שֶׁ ּדּוִנין ע"ה  ְראּוֵבן  ָהַרב  ֶאל  ָנה  פָּ הּוא  ֱאלוֵֹקינּו",  "הּוא  ּגּון  ַהנִּ ֶאת  ד  ְלַלמֵּ ִסיֵּם  י  ָהַרבִּ שֶׁ כְּ
הּוא עוֹד לֹא ָקַלט ֵהיֵטב ֶאת  י שֶׁ ּגּון. ר' ְראּוֵבן ָאַמר ָלַרבִּ ן ֶאת ַהנִּ ַנגֵּ יְּ ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ ִהְתַווֲעדּות, ּוִבקֵּ בַּ
אוֹת  ים ַהְמַבטְּ לִּ א ַהמִּ יָנה ֶאלָּ ְנגִּ ְך ֲחׁשּוָבה ַהמַּ ל כָּ ּגּון ַהזֶּה לֹא כָּ נִּ יב לוֹ: בַּ י ֵהשִׁ יָנה, ַאְך ָהַרבִּ ְנגִּ ַהמַּ

ה. ֻאלָּ גְּ נּו בַּ לָּ חוֹן שֶׁ טָּ י ֶאת ַהבִּ אֶֹפן מּוָחשִׁ בְּ

י ְלַחְדרוֹ, ְוַאַח"כ ָהַלְך ְלֵביתוֹ. ָעה 5:55 ִלְפנוֹת ּבֶֹקר ָעָלה ָהַרבִּ שָׁ בְּ

ָון תשע"ד( י – ו' ַמר ֶחשְׁ ׁשּוָרה – ִנּגּוֵני ָהַרבִּ )תְּ



ה    ְתִפלָּ   הוָֹסָפה בִּ
יר ָחָדׁש'  ֲהָכָנה ְוַהְתָחָלה ַל'שִּׁ יָרה . .  כַּ ו . .  ַהשִּׁ ה . .  ָצִריְך ִלְהיוֹת ַעְכשָׁ ִפלָּ נוֵֹגַע ַלֲעבוַֹדת ַהתְּ יָרה בְּ ִעְנַין ַהשִּׁ "בְּ

ח תשנ"ב( לַּ שַׁ ְלָעִתיד ָלבוֹא". )ש"פ בְּ דִּ

נוֵֹגַע ַלֲעבוַֹדת  יָרה בְּ ִעְנַין ַהשִּׁ ה - "בְּ ִפלָּ ִרים ַעל תְּ ָטִעים ַהְמַדבְּ קְּ ר בַּ ִעקָּ ְמָחה בְּ ה ִמּתוְֹך שִׂ ְתִפלָּ הוֵֹסף בִּ
נוֵֹגַע  ְלָעִתיד ָלבוֹא . . ּוִבְמֻיָחד בְּ יר ָחָדׁש' דִּ ֲהָכָנה ְוַהְתָחָלה ְל'שִׁ יָרה . . כַּ ו . . ַהשִּׁ ה . . צ"ל ַעְכשָׁ ִפלָּ ַהתְּ
ל  ְלמּו כָּ יִצין",  ְוִנשְׁ ל ַהקִּ לּו כָּ ָבר "כָּ כְּ ֵליָמה )ּוִבְפָרט ְלַאֲחֵרי שֶׁ ית ְוַהשְּׁ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ה ַעל ַהגְּ ִפלָּ ַלתְּ
ׁשּוָקה  ְוַהתְּ ַהּכֶֹסף  ֶרֶגׁש  ַעל  ּנוָֹסף  שֶׁ  – דוֵֹרנּו(  יא  ְנשִׂ ַאְדמוֹ"ר  מוֹ"ח  "ק  כְּ ִדְבֵרי  כְּ ָהֲעבוָֹדה,  ִעְנְיֵני 
פַֹעל  ָאה בְּ ה בָּ ֻאלָּ ַהגְּ ְמָחה ִמזֶּה שֶׁ ר ֶרֶגׁש ַהשִּׂ ם ּוְבִעקָּ ו גַּ ה(, צ"ל ַעְכשָׁ ה )ַעד ַעתָּ ֻאלָּ ְעּגּוִעים ַלגְּ ְוַהגַּ

ח תשנ"ב( לַּ שַׁ ׁש. )ש"פ בְּ ֶרַגע ֶזה ַממָּ ׁש בְּ ַממָּ

ים      ִסּפּוִרים ֲחִסיִדיִּ
ְכָתב! )אג"ק ַאְדמוֹ"ר הריי"צ ח"ד עמ' סה( בִּ מוֹ ּתוָֹרה שֶׁ י ִסּפּור - ָהָיה ֶזה ֶאְצֵלנּו כְּ ַמְענּו ֵמָהַרבִּ ר שָׁ ְוַכֲאשֶׁ

ָך" ָרֵאל ַעמֶּ ָאַהְבתָּ ֶאת ִישְׂ "ּוֵמַאֲהָבְתָך שֶׁ

ָמה  ַהְסכָּ ירוֹת,  ְזכִּ ֵמַהמַּ קֶֹדם(  )עוֹד  ל  ְוִקבֵּ ׁש  קֵּ בִּ שֶׁ ְיהּוִדי  ִליָט"א  שְׁ ַאְדמוֹ"ר  ִלְכ"ק  ִנְכַנס  ַעם  פַּ
יו. ה ִמפִּ ַחד ְולֹא ִהְצִליַח ְלהוִֹציא ִמלָּ ְכַנס ָנַפל ָעָליו פַּ נִּ שֶׁ ִליָט"א. ַאְך כְּ "ק ַאְדמוֹ"ר שְׁ "ְלַרֲאֵין" ֶאת כְּ

ֵנס ׁשּוב.  כָּ ָרַגע תִּ תֵּ ֵצא ַהחּוָצה ְמַעט, ְוִלְכשֶׁ א תֵּ מָּ יַע: שֶׁ ָצָרתוֹ ִהצִּ ָרָאה בְּ ִליָט"א שֶׁ "ק ַאְדמוֹ"ר שְׁ כְּ
ִתיָּה. ַעְצמוֹ ּכוֹס שְׁ ִליָט"א בְּ "ק ַאְדמוֹ"ר שְׁ ְכַנס ׁשּוב ָמַזג לוֹ כְּ נִּ ע, ּוְכשֶׁ ה ָיָצא, ִנְרגַּ ַהלָּ

יוֹן 88( לָּ ית ַחיֵּינּו תשנ"א – גִּ )בֵּ

ם ְקָצָרה" ָך ְוַדְעתָּ ים ָצְרֵכי ַעמְּ "ְמֻרבִּ

ִבים  ֲחִסיִדים ׁשוְֹלִחים לוֹ ִמְכתָּ ָפָניו שֶׁ א בְּ טֵּ י ִהְתבַּ ַעם ִנְכַנס ַאַחד ַהֲחִסיִדים ִל"יִחידּות" ְוָהַרבִּ פַּ
ל  ָחנוֹ שֶׁ לְּ שֻׁ ים ְלהוִֹדיַע. בְּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת ְוִעְנָיִנים טוִֹבים לֹא ַמְרבִּ ֶהם ָצרוֹת ּוְבָעיוֹת, ּוֵמִאיָדְך, ַעל בְּ בָּ
יַע  ְך ִהְצבִּ יַע ְלֶעְברוֹ ְוָאַמר "ֵאּלּו ָצרוֹת". ַאַחר כָּ י ִהְצבִּ ִבים ְוָהַרבִּ ל ִמְכתָּ דוֹל שֶׁ י ָהָיה ֻמנָּח ְצרוֹר גָּ ָהַרבִּ

שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת ְוִעְנָיִנים טוִֹבים". ֶגֶדר בְּ ִבים ְוָאַמר "ֵאּלּו בְּ ל ִמְכתָּ ְלֵעֶבר ְקבּוָצה ְקַטנָּה שֶׁ

יוֹן 113( לָּ ית ַחיֵּינּו תשנ"ב – גִּ )בֵּ

ָרֵאל" ל ִישְׂ "ֵלב כָּ

הּו  שָׁ רּו ָהרוְֹפִאים שֶׁ ִמיִני ֲעֶצֶרת תשל"ח ִספְּ ַאֲחֵרי שְׁ רוֶֹנר, שֶׁ יר ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב גְּ ְזכִּ ר ַהמַּ ְמַספֵּ
יָנה.  קִּ ב תַּ ת ַהלֵּ ֻעלַּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת" ָהְיָתה פְּ "ק ֲאַד"ׁש "בְּ ר הּוְבאּו ֶאל כְּ ֲאשֶׁ כַּ "ק ֲאַד"ׁש, שֶׁ ַיַחד ִעם כְּ

דוֹׁש. ִלּבוֹ ַהקָּ ים ַזֲעזּוִעים בְּ יִרים ְמַגלִּ ְכשִׁ חוֹת טוֹבוֹת ָהיּו ַהמַּ שׂוֹרוֹת ָהיּו פָּ ר ַהבְּ ֲאשֶׁ כַּ

יוֹן 113( לָּ ית ַחיֵּינּו תשנ"ב – גִּ )בֵּ




