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"ָּבאִתי ְלַגִּני, ֲאחֹוִתי ַּכָּלה" – ב
ֲעבֹוָדה ִאיִׁשית

ָעֵלינּו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְלָהִקים  ֶׁשִּבְכֵדי  ָלַמְדנּו  ֶׁשָעַבר  ַּבָּׁשבּוַע  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶזה?  ֶאת  עֹוִׂשים  ֵאיְך  אֹוֵמר?  ֶזה  ָמה  ְקֻדָּׁשה'.  ֶׁשל  ִּב'ְׁשטּות  ְלִהְתַנֵהג 

ַמְסִּביר ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ:

ְוֶזהּו "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, 

"ְוָׁשַכְנִּתי  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶׁשל   – ְּבתֹוכֹו"  "ְוָׁשַכְנִּתי  אֹוֶמֶרת  ֹלא  ַהּתֹוָרה 

ְּבתֹוָכם" – ְּבתֹוְך ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֶׂשה ַּבֵּלב ֶׁשּלֹו ִמְׁשָּכן ְלַהֵּׁשם.

ֵאיְך עֹוִׂשים ֶאת ֶזה?

ְוֶזה ָּבא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים ֶׁשּלֹו, ֶׁשּפֹוֵעל ְלַאֲהָפָכא 

ֶׁשִּיְהֶיה  ְּדעֹוָלם,  ַהַּדַעת  ִמן  ַהְּלַמָּטה  ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְוַהְינּו  ִלְנהֹוָרא,  ֲחׁשֹוָכא 

ִמֶּזה ְלַמְעָלה ִמן ַהַּדַעת,

ְּכמֹו ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ִנְבָנה ֵמ"ֲעֵצי ִׁשִּטים", ָּכְך ַּגם ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַּבֵּלב ֶׁשָּלנּו ִנְבֶנה 

ֵמֲהִפיָכה ֶׁשל ַהְּׁשטּות ֶׁשל ָהעֹוָלם, ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה.

"ַהְּׁשטּות ֶׁשל ָהעֹוָלם"

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּדֶיְׁשָנם ַּכָּמה ְּדָבִרים ָּבָאָדם ֶׁשהּוא נֹוֵהג ְועֹוֶׂשה ֵּכן ַווייֶלע ַאזֹוי 
טּוט ֶוועְלט )ִּכי ָּכְך נֹוֵהג ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות(, ְוַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵהם ְּכמֹו ֹחק 

ֶׁשִּבְלִּתי ְמִזיִזים אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו ְלִפי ְּדֵכן הּוא ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו ְּבַכָּמה 

ִעְנְיֵני ִנימּוס ְוַהּדֹוֶמה כּו', ִהֵּנה ֶאת ֶזה ְצִריִכים ְלָהְפכֹו ֶאל ַהְּלַמְעָלה ִמן 

ַהַּדַעת ָּבֲעבֹוָדה, 

ִׂשְכִלִּיים,  ֹלא  ֶׁשֵהם  ָּבעֹוָלם  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ֻּדְגָמה:  ָלנּו  נֹוֵתן  ָהַרַּיי"צ  ָהַרִּבי 

ֵהם ֹלא ִנָּתִנים ְלִׁשּנּוי ִּכי ִמיֶׁשהּו חֹוֵׁשב ַאֶחֶרת, ֶאָּלא ֶזה ְּכמֹו 'ֹחק' ֶׁשֻּכָּלם 

ְצִריִכים ְלַקֵּים.

ּוְכמֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְזַמֵּני ָהֲאִכיָלה ּוְזַמֵּני ַהֵּׁשָנה, ִהֵּנה ִמַּצד ֶהְרֵּגׁש ָהעֹוָלם 

ֵהם ְקבּוִעים ְּבִעִּתים ּוְזַמִּנים, ְוַגם ְּכֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַעֵּסק ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן - ּוִמָּכל 



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

גליון 298 וארא

גיליון 298 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא • כ"ה ֵטֵבת תשע"ח

ָׁשָנה  ֶׁשָעְבָרה  ְלַאֲחֵרי  ַעְכָׁשו,  ַּגם  ִעָּמנּו  ִנְמָצא  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָהַרַּיי"צ,  ָלַרִּבי 
ָעָליו.  ְלַקֵּים ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשָהַרִּבי ִהִּטיל  ְוַעל ָּכל ֶאָחד  ֵמַהִהְסַּתְּלקּות, 
ְלָהִפיץ  ָהַרִּבי ֶׁשִהיא  ְּפִניִמית ֶׁשְּבָכל ַהְּׁשִליֻחּיֹות ֶׁשל  ַהַּכָּוָנה  ּוִבְפָרט ֶאת 

ֶאת ַמַעְינֹות ַהֲחִסידּות חּוָצה.

ָהַרִּבי ִהְכִריז ֶׁשְּצִריִכים ְלָקֵרב ְיהּוִדים ַלּתֹוָרה ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ַהֵּׁשם, ַאֲהַבת 
ַהּתֹוָרה ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְוָכְך ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ַמָּמׁש.

ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות
ְּכָׁשָעה ְלַאֲחֵרי ְּתִחַּלת ַהִהְתַוֲעדּות ָקם ֶאָחד ִמִּזְקֵני ַהֲחִסיִדים ָהַרב ַאְבָרָהם 

ֶסְנֶּדר ֶנְמצֹוב ְוִהְכִריז: ״ָה'עֹוָלם' ְמַבֵּקׁש ֶׁשָהַרִּבי ֹיאַמר ֲחִסידּות...".

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִהְׂשָּתְרָרה ִמָּיד ְּדָמָמה ֻמְחֶלֶטת ּוִבְלָבבֹות רֹוֲעִדים ִהְמִּתינּו 
ֻּכָּלם ִלְראֹות ֵאיְך ָיִגיב ָהַרִּבי ַעל ָּכְך.

קּוְנְטֵרס  ֶאת  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ַּדּקֹות  ְוַאְרָּבִעים  ֶעֶׂשר  ְּבָׁשָעה  ָהָיה.  ָּכְך  ְוָאֵכן, 
ַהַּמֲאָמר ״ָּבאִתי ְלַגִּני״ תש״י ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ְוִהְתִחיל לֹוַמר ְלַהְפָּתַעת 
ַכָּלה״...  ֲאֹחִתי  ְלַגִּני  ״ָּבאִתי  ַמֲאָמר:  ֶׁשל  ְּבִנּגּון  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבַּפַעם  ַהֹּכל, 
ִלְׁשִנּיֹות ְספּורֹות נֹוְצָרה ְמהּוָמה ֵמָעְצַמת ַהַהְפָּתָעה ּוִמֹּגֶדל ַהִּׂשְמָחה, ַאְך 
ֵּתֶכף ֶנֱעַמד ַהָּקָהל ַעל ַרְגָליו ּוְבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִהְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה, ְוֶהֱאִזינּו 
ְלֶהְמֵׁשְך ַהַּמֲאָמר. ָהַרִּבי ִהְזִּכיר ְּבַמֲהַלְך ַהַּמֲאָמר ֶאת ָּכל ָהַרֵּבִּיים, ְוִדֵּבר 
אֹודֹות ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי ְלַסֵּים ֶאת ַהְמָׁשַכת ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה, 

ּוָבָכה ְמאֹוד.

ָהַרִּבי ִהְפִסיק ְּבֶאְמַצע ֲאִמיַרת ַהַּמֲאָמר ּוִבֵּקׁש ֶׁשֹּיאְמרּו "ְלַחִּיים".

המשך בשבוע הבא

לקראת יו"ד שבט יום הגדול והקדוש 
יום ההילולא של הרבי הריי"ץ 
ויום קבלת הנשיאות של הרבי 

ולרגל גליון "נשמתא דאוריתא" ה-300 

כל הילדים שילמדו עם אחד ההורים 
3 שבועות "נשמתא דאוריתא" 

ישתתפו בגרלה על כרטיס טיסה לרבי.

על מנת להירשם למבצע - 
הביאו את הספח 3 שבועות למוסד הלימודים 

או- שלחו את המילה 'ילדים' לנייד: 055-9792834 

מערכת "הורים וילדים לומדים נשמתא דאוריתא"

יוצאת במבצע 

לזכות החייל בצ"ה 
לוי יצחק שיחי' בארנס לרגל יום הולדתו כ"ז טבת 
נדפס ע"י ולזכות הוריו אברהם ונחמה שיחיו בארנס

...............
לזכות החייל בצ"ה שלמה אברהם שיחי' לבקיבקר 

לרגל יום הולדתו כ"ג טבת 
נדפס ע"י ולזכות הוריו לוי ושטרנא שרה שיחיו לבקיבקר

...............
לזכות הת' שמואל שיחי' שיחי' קריצ'בסקי

לרגל יום הבר מצוה כ"ב טבת שיגדל חסיד יר"ש ולמדן ויזכו 
לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

נדפס ע"י ולזכות הוריו יוסף יצחק ושרה שיחיו קריצ'בסקי

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

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות
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ִנָּזִזים ּוִבְלִּתי ִנְדִחים ְּכָלל  ָמקֹום - ִהֵּנה ְזַמִּנים ָהֵאּלּו ַעל ִּפי ָהֹרב ִּבְלִּתי 

ְוִעָּקר, ּוְזַמֵּני ַהְּקִביעּות ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֵהם ִנְדִחים ְוֵאין ָלֶהם ֶקַבע, ְוֵיׁש 

ֶׁשֵהם ִנְדִחים ַחס ְוָׁשלֹום ְלַגְמֵרי, 

ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ַעל ְזַמִּנים ֶׁשל ֲאִכיָלה אֹו ֵׁשיָנה, ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשַעְכָׁשו ֶזה ַהְּזַמן 

ֶלֱאֹכל אֹו ִליֹׁשן, ָאסּור ְלַפְסֵפס... ְלֻעַּמת ֹזאת, ְזַמִּנים ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה אֹו 

ְּתִפָּלה, ֲעׂשּוִיים ְלִהָּדחֹות ָחִליָלה. 

ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש

ַאָּבא/ִאָּמא: זֹוִהי ֲהֵרי ְׁשטּות ְּגדֹוָלה:

ָחְכָמה  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהִאם  ְלַנְפׁשֹו,  ֶחְׁשּבֹון  ֵאיֶזה  נֹוֵתן  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִהֵּנה 

ְּבַהְנָהָגה ָּכזֹו, ְּדִמי הּוא ַהּיֹוֵדַע ִעּתֹו ּוְזַמּנֹו, ְוִכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה "ֵאין 

ָאָדם ַׁשִּליט לֹוַמר ַהְמִּתינּו ִלי ַעד ֶׁשֶאֱעֶׂשה ֶחְׁשּבֹונֹוַתי ְוַעד ֶׁשֲאַצֶּוה ְלֵביִתי 

כּו'"

ְוֵאיְך ִיֵּתן ָּכל ַנְפׁשֹו ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש ְּכָלל, ְוַעל ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשָהְיָתה 

ַהַּכָּוָנה ִּביִריַדת ִנְׁשָמתֹו ְלַמָּטה הּוא ׁשֹוֵכַח ְלַגְמֵרי, ְוהּוא ַרק ִמַּצד ָהרּוַח 

ְׁשטּות ֶׁשְּמַכֶּסה ַעל ָהֱאֶמת,

ֲהֵרי ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ָיְרָדה ָלעֹוָלם ִלְזַמן ָקצּוב, ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָלל ֹלא יֹוְדִעים 

ַהְּזַמן ַעל ְּדָבִרים ָחְמִרִּיים ֶׁשֵאיָנם  ְיַבְזֵּבז ֶאת  ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם  ַמהּו. ָאז ֵאיְך 

ֲחׁשּוִבים ְּכָלל ַלְּנָׁשָמה ְוַלְּׁשִליחּות ֶׁשָּלנּו ָּבעֹוָלם, ּוְלֻעַּמת ֹזאת ֶאת ָהִעָּקר 

– ַהַּמָּטָרה ֶׁשִּלְׁשָמּה ָיַרְדנּו ָלעֹוָלם, ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות – הּוא ִיְׁשַּכח?! 

ֶזה ַרק ִּבְגַלל ָהרּוַח ְׁשטּות ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשְּמַכָּסה ּוַמְסִּתיָרה ֶאת ָהֱאֶמת 

ָהֱאֹלִקית.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא ַלֲעׂשֹות ַהֶהֶפְך ִמִּמְנַהג ָהעֹוָלם ִּבְדָבִרים 

ֵאּלּו:

ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוַיֲעֹמד  ְּדעֹוָלם,  ֶזה  ְׁשטּות  ַלֲהֹפְך  ֲעבֹוָדתֹו  ִּתְהֶיה  ֹזאת  ִהֵּנה 

ְוִיְקַּבע לֹו ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְוָאז ִהֵּנה "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", ֶׁשָּיִאיר לֹו ִּגּלּוי אֹור 

ֱאֹלִקי ְּבַנְפׁשֹו, 

ִאי  ְואֹוָתם  ַהְּקבּוִעים  ֵהם  ְוַהְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ֶׁשַהְּזַמִּנים  ֵנַדע  ַּכֲאֶׁשר 

ִנְזֶּכה  ָאז  אֹוְמִרים,  ְסִביֵבנּו  ֲאָנִׁשים  ָמה  ְמַׁשֶּנה  ְוֹלא  ְּכָלל,  ְלָהִזיז  ֶאְפָׁשר 

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְׁשֶרה ְוָיִאיר ְּבתֹוֵכנּו. 

ַּבַּמֲאָמר ֶׁשל ְׁשַנת תשל"ה,  ָהַרִּבי הֹוִסיף ֶׁשָהִעָּקר ִהיא ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשָּבּה ָהָאָדם ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְלִבּטּול ּוְלִהְתַאֲחדּות ִעם ַהֵּׁשם, ְּכִפי ֶׁשְּמֻסָּפר 

ִלי  "ִמי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ּוְמַצֵּטט  ִלְדֵבקּות  ַמִּגיַע  ֶׁשָהָיה  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ַעל 

ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמָך ֹלא ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ" – ֶׁשהּוא רֹוֶצה ַרק ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְכבֹודֹו 

ּוְבַעְצמֹו... ְוָכְך ַהְּתִפָּלה ַּתְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהּיֹום ֶׁשְּלַאֲחֶריָה.

ָּכְך ָנִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח!

ַאָּבא/ִאָּמא: ְוֶזהּו ַּכד ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵעל ַלֲהֹפְך ֶאת 
ַהִהְתַלֲהבּות  )ְוֶאת  ֶוועְלט  פּון  ָקאְך  ֶּדעם  אּון  ַהַּבֲהִמית  ְּדֶנֶפׁש  ַהְּׁשטּות 

ְיָקָרא  ִאְסַּתֵּלק  ָאז  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל  ָהעֹוָלם(  ֶׁשל 

ָּכל  ַהּסֹוֵבב  ּוִמְתַּגֶּלה אֹור  ֶׁשֵּמִאיר  ָעְלִמין,  ְּבכּוְלהּו  ְּבִריְך הּוא  ְּדקּוְדָׁשא 

ָעְלִמין.

ְוַעל ָּכְך אֹוֵמר ַהֹּזַהר )ְּכִפי ֶׁשֵּמִביא ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִּבְתִחַּלת ַמֲאָמר "ָּבאִתי 

 – ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל  ֶׁשִּמְתַנֵּגד  ֶזה  ָהַאֵחר,  ַהַּצד  ֶאת  ֶׁשַּכֲאֶׁשר ּכֹוִפים   – ְלַגִּני"( 

ּגֹוְרִמים ֶׁשָהאֹור ָהֱאֹלִקי ָהֶעְליֹון ָיִאיר ְוִיְׁשֶרה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ְּכִפי ֶׁשִּיְהֶיה 

ְּבִביַאת ָמִׁשיַח. 

ְוַהֵּיֶצר  ִּבְׁשֻטּיֹות ָהעֹוָלם  ִלְנֹהג  ַמְפִסיִקים  ֶׁשָאנּו  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכים  ָאנּו  ְלָכְך 

ּוִמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום   – ִּדְקֻדָּׁשה  ְׁשטּות  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ּוִמְתַנֲהִגים  ָהַרע, 

ְּבִהּדּור. 

ַהֶּלַקח:

ִיְהיּו ֶאְצֵלנּו ָהִעָּקר.  ָעֵלינּו ִלְדֹאג ֶׁשַהְּזַמִּנים ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה 

ָּכְך ַהֵּׁשם ָיִאיר ְּבתֹוֵכנּו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ְׁשֵאלֹות ֲהָבָנה:

ַמִהי ַהֻּדְגָמה ִלְׁשטּות ֶׁשל ָהעֹוָלם?

ֵאיְך ֲאַנְחנּו הֹוְפִכים ֶאת ֶזה ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה?

ּוְלָמה ָאנּו זֹוִכים ַעל ְיֵדי ָּכְך?

 ְיֵמי ְּבֵראִׁשית

יּו"ד ְׁשָבט – יֹום ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות
ַּבָּׁשָנה ֶׁשָחְלָפה ֵּבין ִהְסַּתְּלקּות ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ְּביּו"ד ְׁשָבט תש"י, ְלַקָּבַלת 
ִהְפִצירּו  תשי"א,  ְׁשָבט  ְּביּו"ד  ּדֹוֵרנּו,  ְנִׂשיא  ָהַרִּבי  ְיֵדי  ַעל  ַהְּנִׂשיאּות 
ָהַרִּבי  ַאְך  ַהְּנִׂשיאּות,  ַעְצמֹו ֶאת  ַעל  ְלַקֵּבל  ֶׁשֵּיאֹות  ְּבַרִּבי  ַרִּבים  ֲחִסיִדים 
ֵסֵרב. ַּבּׁשּורֹות ַהָּבאֹות ְנָתֵאר ֶאת ָהְרָגִעים ַהְּמַרְּגִׁשים ְוַהְּמַׂשְּמִחים ָּבֶהם 

ִקֵּבל ָהַרִּבי ֶאת ַהְּנִׂשיאּות, ִמּתֹוְך יֹוָמִנים ֶׁשִּנְכְּתבּו ְּבאֹוָתם ָיִמים.

ִלּמּוד "ָּבאִתי ְלַגִּני"
ִלְקַראת יֹום ַהִהּלּוָלא ָהִראׁשֹון, יּו"ד ְׁשָבט תשי"א, הֹוָרה ָהַרִּבי ִלְלֹמד ֶאת 
ַהַּמֲאָמר "ָּבאִתי ְלַגִּני" תש״י ֶׁשָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ָּכַתב ִלְקַראת יֹום ִהְסַּתְּלקּותֹו, 
ְוֵכן הֹוָרה ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָמרֹות ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ָהֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ֶׁשל יֹום 

ַהִהּלּוָלא ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ, ְלִלּמּוד ַהַּמֲאָמר "ָּבאִתי ְלַגִּני".

ִּכְתֵבי 'ִהְתַקְּׁשרּות'

ְּבֵליל ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ָהָיה ָהַרִּבי ָלבּוׁש ִּבְגֵדי ֶמִׁשי ְּכמֹו ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב.

ִלְקַראת יֹום ַהִהּלּוָלא יּו״ד ְׁשָבט ִנְסַּתְּיָמה ְּבִנַּית ָה״ֹאֶהל״ ַעל ִצּיּון ָהַרִּבי 
ָהַרַּיי"צ.

ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָּכַתב ָּכל ֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ִּפְדיֹון-ֶנֶפׁש )ַּפ״נ( ּוְנָתנֹו 
ָלַרִּבי, ְוַאַחר ָּכְך ָנְסעּו ֻּכָּלם ָל״ֹאֶהל״ ַהָּקדֹוׁש.

ְוַרָּבֵני ַהֲחִסיִדים ָלַרִּבי ּוָמְסרּו לֹו  ִלְפֵני ַהְּנִסיָעה ִנְכְנָסה ִמְׁשַלַחת ִמִּזְקֵני 
ֵּתֵבל.  ְּבַרֲחֵבי  ַוֲאַתר  ֲאַתר  ְבָכל  ִּדי  ַאַנ״ׁש  ָּכל  ְּבֵׁשם  ִהְתַקְּׁשרּות״  ״ְּכַתב 
ַהּמֹוֵסר ָהָיה ָהַרב ֶהָחִסיד ר׳ ֵמִאיר ַאְׁשְּכַנִּזי, ּוְבֵעת ַהְּמִסיָרה ָאַמר ָלַרִּבי 
ְּבָהִעְנָין  ְּתלּוָיה  ַהְּגֻאָּלה  ִּכי  ַהְּגֻאָּלה,  ֵקרּוב  ִעְנַין  ַהְּנִׂשיאּות הּוא  ֶׁשַּקָּבַלת 
ַהְּנִׂשיאּות  ֶאת  ְיַקֵּבל  ֶׁשָהַרִּבי  ָּבֶזה  ֵּכן  ְוִאם  חּוָצה״,  ַמְעְינֹוֶתיָך  ְּד״ָיפּוצּו 

ְוֹיאַמר ֲחִסידּות – ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה...

ָּכל  ְּבַמֲעַמד  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ַהֲחִסיִדים  ִמְּגדֹוֵלי  ַּכָּמה  ִהְקִריאּו  ָּכְך  ַאַחר 
ַאַנ״ׁש, ַּפ"נ ֶׁשּבֹו ֶנֱאַמר ֶׁשָּכל ַאַנ״ׁש ְמַבְּקִׁשים ֵמָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ִלְפֹעל ֵאֶצל 
ּוְבָגלּוי  ִּבְׁשֵלמּות  ַהַחַּב״ִדית  ַהְּנִׂשיאּות  ֶּכֶתר  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשּיֹוִאיל  ָהַרִּבי 

ּוְבָכל ַהְּפָרִטים, ְוֶׁשַהְּנִׂשיאּות ִּתְהֶיה ְּבַהְצָלָחה ְוכּו'.

ּוְכמֹו ֵכן ִהְקִריאּו ֶאת ַהַּפ"נ ַהֶּזה ַעל ָה״ֹאֶהל״ ַהָּקדֹוׁש, ּוְכֶׁשִּסְּימּו ְמָסרּוהּו 
ָלַרִּבי ֲאֶׁשר ִּבְתִחָּלה ֵסֵרב ְלָקְראֹו ֲאָבל ְלַאַחר ְזַמן ָמה ִהְתִחיל ִלְקֹרא אֹותֹו 

ִמּתֹוְך ְּבִכּיֹות ֲעצּומֹות.

ָהַרִּבי ָהָיה ָּב״ֹאֶהל״ ְזַמן ַרב, ְוָחַזר ִמָּׁשם ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה.

ַהִהְתַוֲעדּות
ַאֲחֵרי ִמְנָחה ָהְלכּו ֻּכָּלם ִלְטֹעם ַמֶּׁשהּו ִמֵּכיָון ֶׁשָהיּו ָּב״ֹאֶהל״ ְוֹלא ָאְכלּו ָּכל 

ַהּיֹום, ּוִמָּיד ִמֲהרּו ִלְתֹּפס ְמקֹומֹות ַלִהְתַוֲעדּות.

ַאַחר ָּכְך ִהְתַּפְּללּו ַמֲעִריב. ַאֲחֵרי ַמֲעִריב ֻהְכַרז ַעל ַהִהְתַוֲעדּות – ְּבָׁשָעה 
.8:00

ְּבָׁשָעה 8:45 ָעַזב ָהַרִּבי ֶאת ֵּבית ִאּמֹו ָהַרָּבִנית ְוָצַעד ְלִכּוּון 770.

ְּבֶמֶׁשְך ָהֶעֶרב ָנֲהרּו ֲהמֹוִנים ִל-770 ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִהְתַוֲעדּות ָהִרְׁשִמית 
ַה'ַּזאל  ַהּיֹום  ֶׁשְּמֻכֶּנה  ְּבָמה  ֶׁשָּׁשַכן  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ַהְּנִׂשיאּות.  ַקָּבַלת  ֶׁשל 
ַהָּקָטן'  ָהָיה ָמֵלא ִמֶּפה ְלֶפה. ַהְּצִפיפּות ְוַהֹחם ֶׁשָּׂשְררּו ָׁשם ֹלא ְיֹתֲארּו. 
ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ִנָּסה  ִאיׁש  ֵמאֹות  ִמְּׁשמֹוֶנה  ְלַמְעָלה  ֶׁשָּמָנה  ָקָהל 

ֶׁשֵאינֹו ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד. ֻּכָּלם ָהיּו ְרֻטִּבים ִמֵּזָעה.

ַהֻּׁשְלָחנֹות ֻסְּדרּו ְּכֵעין ״ִׁשי״ן״. ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשְּלָידֹו ָיַׁשב ָהַרִּבי ָעַמד ְּבַצד ָּדרֹום 
ּוְכֶנְגדֹו ָעְמדּו ְׁשלֹוָׁשה ֻׁשְלָחנֹות ְלֹאֶרְך ָּכל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש.

ְּבָׁשָעה 9:54 ִנְכַנס ָהַרִּבי ַלִהְתַוֲעדּות.

ַּבִהְתַקְּׁשרּות  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָאְמרֹו  ַהִהְתַוֲעדּות  ֶאת  ָּפַתח  ָהַרִּבי 


