
 ד"בס

ל-ֲחִסידּות ִשעּור ִסּכּום ִאים ּכָּ דּו ַהּנֹושְׂ מְׂ ִּנלְׂ  שֶׁ

 

לּות. א שְׁ לְׁ תַּ ֲחִסידּות ִהשְׁ  :הַּ

ן .1 תַּ ָרש-תֹוָרה מַּ ִמדְׁ ל הַּ ת עַּ ִסירַּ תֹוָרה מְׁ  .פ"שבע הַּ

ָרש ִמדְׁ ל הַּ ה עַּ ָאִכים ֹמשֶׁ לְׁ מַּ הַּ ֲענַּת. וְׁ ָאִכים טַּ לְׁ מַּ ת הַּ שּובַּ ה ּותְׁ ּסֹוף ָמה. ֹמשֶׁ רּו בַּ ָאִכים ָמסְׁ לְׁ מַּ  הַּ
ה ֹמשֶׁ  ?לְׁ

לּות .2 שְׁ לְׁ תַּ ּדֹורֹות ִהשְׁ  -הַּ

ה עַּ , ֹמשֶׁ הֹושֻׁ ֵקִנים, יְׁ ִביִאים, זְׁ ֵשי, נְׁ נְׁ ת אַּ נֶׁסֶׁ דֹוָלה כְׁ גְׁ ָנִאים, הַּ  .ָאמֹוָרִאים, תַּ

בִ  .3 שְׁ ב: ִחּדּושֹו-י"רַּ ת ָכתַּ ר אֶׁ ר ֵספֶׁ ֹזהַּ ָעָרה הַּ מְׁ ִריָחתֹו ִסּפּור, בַּ ָעָרה בְׁ מְׁ  לַּ

ִריָחה ִסּפּור בְׁ ל הַּ בִ  שֶׁ שְׁ ָעָרה י"רַּ מְׁ ל ִחּדּושֹו, לַּ בִ  שֶׁ שְׁ ת: י"רַּ ִתיבַּ ת כְׁ ּסֹוד תֹורַּ ב. הַּ ת ָכתַּ ר אֶׁ  ֵספֶׁ
ר ֹזהַּ  .הַּ

ל .4 עַּ בַּ  טֹוב ֵשם הַּ

ֵסם: ִחּדּושֹו ת ִּפרְׁ ת אֶׁ ּסֹוד תֹורַּ ָכל הַּ הּוִדים לְׁ יְׁ ם-הַּ הּוִדים גַּ יְׁ שּוִטים לַּ ּפְׁ ע. הַּ קַּ ן רֶׁ מַּ זְׁ עֹות-הַּ רְׁ  ח"ת ּפַּ
ָרעֹות) ט"ות ָעׂשּו ּפְׁ ּקֹוָזאִקים שֶׁ הּוִדים הַּ יְׁ ִריחּו בַּ ִהכְׁ הּוִדים שֶׁ ָהִמיר יְׁ ת לְׁ ִאם, ָּדָתם אֶׁ גּו-לֹא וְׁ  ָהרְׁ

ָצב י"עמ(. אֹוָתם מַּ ל בְׁ יּות ֵאין) ִעָלפֹון שֶׁ ת חַּ ֲעבֹודַּ ֵאין' ה בַּ יֲַּחסּות וְׁ ֵשִני ִהתְׁ מֹו(. לַּ ל שְׁ ל שֶׁ עַּ בַּ  ֵשם הַּ
ׇרֵאל-טֹוב ל ָהֵשם)ִישְׁ ל י"עמ שֶׁ נַּת עַּ ָרם מְׁ עֹורְׁ פֹוׇנם לְׁ ִעילְׁ  (.מְׁ

 ז"אדמוה .5

ָלתֹו ֵלָדתֹו ִסּפּור דֻׁ ָשעֹון) ּוגְׁ ל הַּ ִגיׇלִיים שֶׁ  (.הַּ

 

 :התניא. ב

ָיא .6 נְׁ תַּ ִּדיָשא הַּ  קַּ

ת ִּדיּוק ִתיבַּ ָיא ִבכְׁ נְׁ תַּ ל ָנהשָ  13) הַּ ת' ו עַּ חַּ ר ִלמּוד, (אַּ ֵספֶׁ ָמש ָשוֶׁה בְׁ מֹו מַּ ִחידֹות כְׁ ִבי ִעם יְׁ , ָהרַּ
ל ִסּפּור ָיא זּוָשא' ר עַּ נְׁ תַּ הַּ ָהִרּקּוד וְׁ  .וְׁ

ל .7  ן"ֵאיתָ  נַּחַּ

ָוָאה  שְׁ ָחִלים 2 ֵבין הַּ נְׁ ִזיב) הַּ כְׁ ֵאיָתן אַּ ָלה-(וְׁ בְׁ טַּ ׇיא, הַּ נְׁ שֹון תַּ ֹכחַּ  -ֵאיָתן ִמלְׁ ל הַּ ָיא שֶׁ נְׁ תַּ עֹוֵרר הַּ ת לְׁ  אֶׁ
ָשָמה ָהֵאיָתן ִבנְׁ ם) שֶׁ צֶׁ ָשָמה עֶׁ נְׁ  (ָהֱאלֹוִקית הַּ

גֻׁלֹות .8 ר סְׁ ָיא ֵספֶׁ נְׁ תַּ  -הַּ

ִמיָרה ָצָלה שְׁ הַּ גָֻׁלה, וְׁ ִסיעֹות סְׁ עֹוֵרר, ִלנְׁ ת לְׁ אַּ ִירְׁ ִים לְׁ ֵזק, ָשמַּ חַּ  .ָהֱאמּוָנה לְׁ

ף .9 ר ּדַּ עַּ שַּ  הַּ

ֵתי ר נֹוָסִפים ֵשמֹות שְׁ ֵספֶׁ ָיא לְׁ נְׁ תַּ ָמעּות הַּ שְׁ מַּ הַּ ם וְׁ ָלהֶׁ ָתנּותֹו-ֲאָמִרים ִלּקּוֵטי) שֶׁ וְׁ נְׁ ל עַּ  ז"אדמוה שֶׁ
הּוא ק שֶׁ ר, ִלֵּקט רַּ ל ֵספֶׁ ִאים-ֵבינֹוִנים שֶׁ תְׁ ָכל מַּ הּוִדים לְׁ יְׁ ם, הַּ שּוִטים ָלֲאָנִשים גַּ ּפְׁ  ָּפסּוק(. הַּ

ֵתר תַּ ִמסְׁ ף הַּ דַּ ר בְׁ עַּ שַּ  .הַּ


