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 ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּות ָהֵארּוִעים:

 ה?כַ יַ אַ  
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ִׁ/ִׁבמנגינתִׁ"ושמחתִׁבחגיך"ִׁול ִׁס ִׁי"טִׁכ ִׁירִׁש ִׁ

 

ה ֻאּלָ ְסֵלו ַחג ַהּגְ  י"ט ּכִ
ֲאָסר  ַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ָיָצא ִמּמַ
"ד, ד ֶאת ֲחִסידּות ַחּבָ  הּוא ִיּסֵ

"ד ית ַחּבָ ֶלת ּבֵ  הּוא ָהִראׁשֹון ְלׁשֹוׁשֶ
 

י ִליׁשִ ְ ַמח ֶצֶדק ַהׁשּ  ַאֲחָריו ָהֶאְמָצִעי, ַהּצֶ
י "ב, ְרִביִעי ַוֲחִמיׁשִ ָהָר"ׁש ְוָהָרׁשָ  ַהּמָ

 
"ד י ְלֵבית ַחּבָ ִ ׁשּ ִ י ָהָרָי"צ ַהׁשּ  ָהַרּבִ
י ּלִ י ׁשֶ יא ָהַרּבִ ש ִ ִביִעי ְוַהּנָ ְ  ַהׁשּ
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ר ְוֻהְחַלף, ַהּסּוס ֵמת ְוֻהְחַלף, ּבַ ל ִנׁשְ ְלּגַ ת. ַהּגַ ּבָ ֹוְטִרים לֹא ָרצּו ַלֲעֹצר ִלְפֵני ׁשַ י ַהׁשּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ  ּבְ
ת.  ּבָ י ִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָעְצרּו ְלׁשַ ָהַרּבִ ָבה לֹא ָזָזה ֵהִבינּו ׁשֶ ְרּכָ ַהּמֶ ׁשֶ  ַרק ּכְ

 
ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיש ְ ים ּבְ ֶסף ַלֲעִנּיִ ַלח ּכֶ  ָהַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ׁשָ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיש ְ ְלטּו ּבְ רּוְסָיה ׁשָ ְלֲחמּו ּבְ ּנִ אֹותֹו ְזַמן ַהּטּוְרִקים ׁשֶ  ּבְ
 

ׁש  ים ּבְ י לֹא ִהְסּכִ ים ְלָהִביא לֹו ָהַרּבִ ר ֶאָחד ִהְסּכִ ר. ש ַ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ  ּום ֹאֶפן ֶלֱאֹכל ֹאֶכל ׁשֶ
ֶתק ּבֹו הֹוִדיַע ֵהיָכן ִנְמָצא. יא ּפֶ ֹאֶכל ֶהְחּבִ ר ֵמֶאָחד ַהֲחִסיִדים. ּבָ ׁשֵ  ֹאֶכל ּכָ

 
יעּו  ַמֲאָסר ִהּגִ ב ּבְ ׁשַ ּיָ ׁשֶ "טּכְ עׁשְ ַאל אֹוָתם הָ  ַהּבֵ ר ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן. ׁשָ יד ְלַבּקֵ ּגִ י ְוַהּמַ  ַרּבִ

ם יֹוֵתר ֲחִסידּות. ּלָ ד ֶאת ּכֻ ה ִויַלּמֵ ּיֵֵצא ְיַגּלֶ ׁשֶ ּכְ  ִאם ָעָליו ְלַהְפִסיק לֹוַמר ֲחִסידּות. ָענּו לֹו ׁשֶ
 

ְלכ ּמַ הּוא מֹוֵרד ּבַ ינּו ַעל ָהַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ׁשֶ ִדים ַלֲחִסידּות ִהְלׁשִ ְתַנּגְ ּמִ  ּות ְיהּוִדים ׁשֶ
ַרח. י ּבָ י ְוַהְרּבִ אּו ַלֲעֹצר ֶאת ָהַרּבִ ּכֹות ּבָ ַחג ַהּסֻ רּוְסָיה. ּבְ ְלֲחמּו ּבְ ּנִ  ְועֹוזֵר ַלּטּוְרִקים, ׁשֶ

 
ֶפֶטְרּבוְרג.  י ְלֵבית ַהּסַֹהר ּבְ ה ָיִמים ָחְזרּו ָלַקַחת ֶאת ָהַרּבִ ּמָ  ְלַאַחר ּכַ

מֹו ָאסִ  ֹחָרה ּכְ ָבה ׁשְ ֶמְרּכָ י ִנְלַקח ּבְ ְלכּות.ָהַרּבִ ּמַ ּמֹוֵרד ּבַ  יר ׁשֶ
 

ְסֵלו תקנ"ט ְלַאַחר   אר  53בי"ט ּכִ ֹוְפִטים ְוַהּצָ ְסקּו ַהׁשּ ַמֲאָסר ּפָ י ּבְ ב ָהַרּבִ ֶהם ָיׁשַ  ָיִמים ּבָ
אי". י ַזּכַ ר כְּ  "ָהַרּבִ ֵ ֹוְטִרים ְלַבש ּ ְכְנסּו ַהׁשּ ּנִ ְחרּור ָקָראׁשֶ ִ י ַעל ַהׁשּ י". ָהַרּבִ לֹום ַנְפׁשִ ׁשָ ָדה ּבְ  "ּפָ

 
ֶאָחד ַהּפְ  ֵדי לֹוַמר ִקּדּוׁש ְלָבָנהּבְ ׁש ַלֲעֹצר ּכְ ּקֵ י ּבִ יָרה. ָהַרּבִ ּסִ י ִנְלַקח ַלֲחִקיָרה ּבַ ָהַרּבִ  ,ָעִמים ׁשֶ

י ִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָעַצר. ָהַרּבִ ֹוֵטר ׁשֶ ֵהִסיָרה ֶנֶעְצָרה ְלַבד ֵהִבין ַהׁשּ ׁשֶ ים. ַרק ּכְ ֹוֵטר לֹא ִהְסּכִ  ַהׁשּ
 

ַאל ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון "ַאיֶּ  ַאל ַמּדּוַע ה' ׁשָ י ְוׁשָ ר ָלַרּבִ יַע ש ַ ה?" ֲהֵרי ָיַדע יֹום ֶאָחד ִהּגִ  ּכָ
ה? ּכָ ל ָאָדם "ַאּיֶ ה' ׁשֹוֵאל ּכָ י ׁשֶ יָך? ֵאיֹפה הּוא ִנְמָצא. ָעָנה ָהַרּבִ ַחּיֶ יָת ּבְ ה? ֶמה ָעש ִ  "ֵהיָכן ַאּתָ

 


