
ד"בס

...לדרךשיוצאיםלפני

לךשיעזור,שלךהחסידי"מצפן"האתאיתךולקחתמופלאהלדרךאיתנולצאתמוזמנתאת

.הנכונהבבחירה

להיותובעוצמהלפעול,"מנוע"ללהתחברלךתעזור,"דרייב"לאותךתכניסזולימודחוברת

.הגאולהלחגמוכנה

הנהגהודורשלכולןהמתאים-"הציבוריתהתחבורה"במסלוללהצטרףאםשתחליטיזואת

גבוהליעדאותךמביאאך,יותרהמאתגר-"המהירהכביש"עללעלותאו,יומיומיתחסידית

.יותר

אלא, עומדלפי המקום בו הוא נמדד  אינו אדם !  זכרי

,לכן. מספר הצעדים אותו הוא התקדםלפי 

.התקדמותאת ראויה להערכה על כל 

!!דרך צלחה

ה"ב

ט כסלו"קובץ הכנה לי



ד"בס

ג כסלו"יום ראשון י

מונה

שהואמאז,יהודיכלאצלנמצאתשהאמונהאומרתזאת,"מאמיניםבנימאמינים"נקראיםישראלבני

'מהשכללמעלה'היאשאמונהמגדירההחסידות.למאמיניםראשנקראאבינואברהם.ולתמידנולד

הרישהואה"הקבאת"לתפוס"יכולאיננוהשכלולכן,מוגבלהואהאנושיהשכל.)ח"יפרקתניא(

וגם,פשוטיםיהודיםגםולכן.ה"הקבנתפסבה-השכלמןשלמעלההאמונהדווקא.מוגבלבלתי

בעצםהיאהאמונה.וחזקהטהורהשלמהאמונהלהםיש,חכמההרבהעדייןלהםשאין,קטניםילדים

שמכירלתינוקזאתממשילהזקןר"אדמו.ה"הקבאתשלובנשמהוחשמכירשיהודיהוודאיתההכרה

בעצםזהמהלהסביריודעשאיננולמרות,שלואבאאחריוכרוךמאדוקשור,שלואבאאתומזהה

אבא

(. מצהמאמרים על אכילת , צו' פ, תורהלקוטי )

הדעתמןלמעלההיאשהאמונה'בהמאמיניםהם,הארץועמיהנשיםאפלו,ישראלכלולכן
,הרובעלהשםקדושתעלנפשםמוסריםישראלופושעישבקליםקלאפלוולכן...וההשגה
.אחד'בהלכפורשלאקשיםעינוייםוסובלים

הראשוןהכיפורים-ביום.הקומוניסטיתברוסיהלמאסרנלקחפוטרפסמענדל'רהמשפיע
שכולםלומראפשראיך:שאלהבמוחוהתעוררה,"מאמיניםוכל"למיליםכשהגיע,בכלא

'?בהבאמונהשנלחמיםקומוניסטיםיהודיםהרבהכך-כלשישבשעה,מאמינים
אליוניגש,ולאווירהלמקוםלהסתגלמנסהבעודו.ריכוז-למחנההועברימיםכמהכעבור

שתדערוצהואני",לואמר,"שהתפללתראיתי".גמורגוישנראה,מצולקותפניםבעל,בריון
,היהדותעלדבריודעאינני.הכיפורים-ביוםצמתי,בחיילראשונה,השנה.יהודיאניגםכי

צמתי–הכיפורים-ביוםשעשיתימהוזה',אנימודה'לומראותילימדהשליסבתאאבל
."'אנימודה'היוםכלומלמלתי

.מענדל'רסיים,"לשאלתיהתשובההייתהזו"

שאיננירקלא...באלוקיםושלוםחסמאמינהשאינךבאזהרהמכתבךאתמתחילהאת"
אינךאתשגםליברוראלא,ושלוםחסבאלוקיםמאמינהאינךכיכותבתשאתלמהמאמין

."בזהמאמינה
(252' עמ, לגשיחות לקוטי )

התוועדות

???מה זה אומר לי

:החסידות מאירה

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"היומילקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

בזמןאיתהשוחחתשלאחברה/משפחהקרובת/לסבתאטלפוןהרימי:היומיתהמשימה
.נחמדהבשיחהאותהותשמחי,האחרון

...הנתיב המהיר



ד"בס

ד כסלו"יום שני י

יטחון

,לבתהלים("יסובבנהוחסד'בההבוטח"כמו',בההביטחוןמידתאודותמדבריםך"בתנרביםפסוקים

.ועוד,)י

הכלאתיסובבשהוא,העולםשלהיחידהמנהיגשהוא,ה"הקבעלסומךשהאדםפירושו-הביטחון

ומידת,ובהלהלחץלחושנוטההאדםשאז,צרהבשעתבמיוחדנדרשתהביטחוןמידת.לטובה

פיעלאםשאפילו,כךכדיעד.לטובהיתהפךשהכל'העלויסמוךרגועשיהיהעליומשפיעההביטחון

רואהאיננוהאדם,טבע

ומפליאיכולכלה"הקבשהרי',בהלבטוחהאדםעל,אזגם-הצרהמןמוצאושוםלבעיהפיתרוןשום

חובת"הספרמתוךהביטחוןשעראתללמוד,פחדיםלהםשישלאנשיםממליץלעיתיםהרבי,לעשות

."הלבבות

ואותו,בעולםביותרהנפוץהכסףשטרכנראהשהוא,אמריקאידולרשלהשטרשעללדעתמענין)

."(בטוחיםאנו'בה":באנגליתרשום-המפורסמתדולריםבחלוקתלצדקהלאנשיםמחלקהיההרבי

לפרופסורסע:הצדיקלואמר.ברכהממנולבקש,מנשכיזמרדכילרביהגיעחולהיהודי
.הפרופסורגרהיכןוחיפש,לאניפולילנסועהחולהמיהר.ישועתךתבואומשם,באניפולי

פרופסורשאיןוסיפרלצדיקהחולהחזר.רופאאףגרלאשבעיירההתבררלאכזבתואך
:החסידהשיב?חולהכשמישהואניפוליתושביעושיםמה,כןאם:הצדיקשאל.באניפולי

במיליםהתכוונתילכך:הצדיקנענה.'בהלבטוחאלאברירהלהםאין
!'מאניפוליהפרופסור'

נשיםבזכותהיתהממצריםישראלבנישיציאתבמדרשהמסופראתאתןיודעותודאי
חזקבטחוןתמידלהןהיה,הגלותוחושךהקשייםכלעלהבטמבלי...הדורשבאותוצדקניות

...הגאולהעלהבטחנואתיקייםהואברוךשהואיתברךבהשם
האמיתיתלגאולהכולנואנוגםנזכהבהשםהחזקהבטחוןידיעל,בזמננושגםלקוותויש

.צדקנומשיחידיעלוהשלימה
(ט-שיח' עמ, קודש כרך האגרות )

נ"פ

???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

.היומיהמצוותספראמירת:היומיתהמשימה

:החסידות מאירה

...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

ויהיה–טובחשוב":בסכנהשהיהחולהעלאצלושהתחנןלאחדענה'צדקצמח'הרבינו
...טובותלתוצאותיביאו–והבטחוןלטובההמחשבהשעצם,מדבריוומשמע."טוב
בטובלושייטיבה"הקבעליהבואתלהשליךצריךשהאדם,"'בהבטח"הציוויתוכןוזהו

ההנהגהאזי)חשבונותלעשותמבלי(לבדה"הקבעלורקאךסומךהואוכאשר,והנגלההנראה
כנגדמדההואמלמעלהעמו
בטובלוטובשיהיהלכךראויאינוחשבוןפיעלאםגםעליוומרחםעליושומרה"שהקב,מדה

...דווקאוהנגלההנראה
(5-4' עמ, שיחות כרך ולקוטי )



ד"בס

ו כסלו"יום שלישי ט

אולה

.העתידההגאולהעלניבאוהנביאיםכל.האמונהמעיקריאחדהיאהגאולה

מצפה,שנה2000-לקרובבמשךעברוישראלשבניהגלותצרותכלשלמרותבתורתומבטיחה"הקב

אותםלאסוףעתידוהאבא-אביהםשלחןמעלשגלובניםכמו,זמנימצבהיאהגלות."טובסוף"לנו

.לשלימותיגיעוהעולם,חזרה

,הגאולהבזמןואילו,"פניאסתיראסתר",מסתתרה"הקבשבוזמןהואגלות,הרוחניבמישור

.'האתתגלהבעצמההיא,אדרבהאםכילרוחניותתפריעלאשהיארקלא-העולםשלהגשמיות

בהתגלותמוצףיהיההעולםוכלהשלישיהמקדשביתייבנה,לשלימותיגיעהוהמצוותהתורהקיום

."מכסיםליםכמים"אלוקית

שנהבכל.הפריץמאתחוכרשהיה,ואכסניהמסחרביתהיה"צדקצמח"המחסידילאחד
בנואתשלחפעם.רובלעשרה–מראשהשכירותדמיאתומשלםלשנהחוזהעלחותםהיה
לחמשהחוזהאתלערוךיהיהכדאיאוליכיהבןבדעתועלההחוזהאתלערוךכדיהפריץאל

ניאות,רובלחמישיםלשלםבמקום,שכן,רובלעשריםהרוויחזובדרך.עשהוכן,שנים
המוצלחהעסקעללווסיפראביואלהבןחזרכאשר.בלבדבשלושיםלהסתפקהפריץ
שהרי.עשריםשבזבזתאלא,רובלעשריםלנוחסכתשלאבלבדזולא":אביובוגער,שעשה

עבורשילמתולחינםהשנהיבואשבוודאי,המשיחבביאתשלימהבאמונהמאמיניםאנו
..."שניםארבע

עםגאולת–העתידהגאולהבדמיונילהתרקםהתחיל,לזהקודםועוד,לחדרהלכימיום
הגזירותהגלותיסורימובניםיהיוידהשעלכזהובאופןכזוגאולה,האחרוןמגלותוישראל

,שבטנשיאלא,מלךזהנשיא"'יהי,זומגאולהוכחלק,זהמזהירמעתידוכחלק.והשמדות
יאמר"–מלאהובהבנהשלםבלבבאשרבאופן'יהיוהכל"אלוקיו'האלאגביועלשאיןאלא
."ביאנפתכי'האודךההואביום

(תיד, קודש יבאגרות )

משפיעה
???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

היומיהתהיליםאמירת:היומיתהמשימה

:החסידות מאירה

...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

האמיתיתלגאולהמידלהכנסמוכנים,הגלותשלהאחרוניםבימיםבעמדנו,עתהבזמננו
ומצוותתורהעניניבכלההוספהידיעל,עצמואתגואלואחדאחדשכלזהידיעל..והשלימה

ההתחלהגםהואהרי,"פרטיתגאולה"הואומצוותתורהשלעניןשכלבתניאוכמבואר.בכלל
.תבלקצויבכלמישראלואחתאחדכלגאולה.הכלליתהגאולהשל
בלימודלהוסיף...מישראלואחדאחדכלעל–ומידתיכףמשיחוביאתהתגלותלפעולכדי

שעל־ידי־זה...בעשרהיהיהשהלימוד–טובומה,וגאולהמשיחבעניני(במיוחד)התורה
המשיחלביאתוהציפייהההשתוקקותוגדלההולכת

(א"תנש'ה;504' עמ, נ ב"תש'השיחות הספר )



ד"בס

ז כסלו"יום רביעי ט

ירה להשם

.העולםבתוךדירהלושנעשהבשביל-?העולםאתבראה"הקבמהבשביל,מסבירתנחומאהמדרש

מה,בעולםחייםאנחנומהבשביל:לשאלהתשובהנותנותהןכי,אחדלכלנוגעותזוותשובהשאלה

נמצאואיננו(בשמים)"רוחני"ה"שהקב,העולםאומותשללסברהבניגוד.שלנוהמרכזיהתפקיד

צריך-לבוראלהתקרבשרוצהשמיסובריםהםולכן(הגשמיתהמציאותלתוךעצמואתומשפיל

,גשמיעולםלביןרוחניעולםביןהבדלכלאיןה"הקבשלגביהיאהאמתהרי),הגשמיותמןלהתנזר

שלהעבודהעיקרלכן)התחתון(=הגשמיבעולםדווקאחפץה"הקב:ואדרבה.הארץלביןשמיםבין

דווקאאםכי,)תורהמתןלפנישהיהכמו,והתבוננותהתבודדותשל(הרוחניברובדלאהיאהיהודים

.העולםגשמיותאתלקדושהשמעלות,מעשיותבמצוות

אתהביתמןמבערים,לכבודוהביתאתמנקיםהיינו,לביקורמגיעשהואמודיעהיהגדולמלךאילו

לשכוןרוצהשהואמודיעה"הקבכך.אוהבשהואמהכלאתלביתומכניסים,אוהבלאשהואמהכל

ממההעולםאתלנקות-"מרעסור"הואשלנוהתפקיד.שלנוובעולםשלנוהביתבתוך,בתוכנו

ועשה",אוהבאינוה"שהקב

.המצוותקיוםי"עקדושההרבההעולםבתוךלהרבות-"טוב

.אילןתחתיושבים,חסידיםשניהדרךבצדראהבדרכו.דשאלנאותב"הרשהרבינסעפעם
ששמעוהמאמריםאחדעלוחזרווישבו,לבתיהםמליובאוויטשבדרכםהיוהם

.בליובאוויטש
תשעה,שנהואחתושישיםמאותששאלפיםחמש:צ"הרייהרבי,לבנוב"הרשהרביאמר

שללבואםזוארץפיסתהמתינה–דקותוכך,שעותעשרהחמש,יוםעשרשלשהחודשים
.תורהדבריעלויחזרועליהשיישבו,ומענדלפרץ

כליגםיהיושאז.."אדםשלדעתומרחבתנאהדירה"ל"רזמאמרזהבביתשיקוייםרצוןיהי
תפקידושזהו.)ה"הקב(העליוןאדםלדירתראויים,בתוכהוהגריםהדירהענייניוכלהדירה

.בתחתוניםדירהיתברךלולעשותישראלמבניואחתאחדכלשל
(א, כרך טוק "אג)

יחידות
???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

י"רש+היומיהחומשאמירת:היומיתהמשימה

:החסידות מאירה
...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

עד,בעולםדברבכלואורקדושה,אמיתיתשלמותמביאים,התורההוראותפיעלמתנהגיםכאשר
סגורה,מרוחקתלהיותלתורהלהאל.ובקדושהבאלוקותמלאיםיהיובואשרוכלכולושהעולם

יתברךלבוראלעשותהעולםנבראלשמההמטרה...חלילההחייםעלהשפעהללא,הקודשבארון
.הואברוךלהקדושדירהיהיה,ממנותחתוןשאין,התחתוןשהעולם,כלומר,"בתחתוניםדירה"

ובנותנשי.הדירהשייכתלוהביתבעלמיהוניכרבהופרטפרטשבכל,פירושהאמיתיתודירה
,הפרטימביתהזאתיודעתאחתכל.בדברולמשליםלהסביריםזקוקותאינן,"הביתעקרות",ישראל

.מוארשיהיהכדימשקיעההיאשבו
(3-162' נשי ובנות ישראל עמאל )



ד"בס

ז כסלו"יום חמישי י

שגחה פרטית

זכויותלוויששנה5778לפניהעולםאתברארקלאה"שהקב,אומרהפרטיתההשגחהעיקרון

תזוזהשכל,כךכדיעדזאתמרחיבטובשםהבעל.העולםאתלנהלהזמןכלממשיךהואאלא,יוצרים

מכווןהכלאלא,ומקריאקראידברשוםאין,ה"הקבשלהרצוןמןנובעת-רגעבכלברייהכלשל

.פרטיםלפרטימלמעלה

,עכשיוזאתלומראהה"הקב,פרטיתבהשגחהזההרי-שומעאורואהשיהודימהשכל,גםנובעמכך

.'הבעבודתמשהומכךללמודועליו

,ומנהלמכווןה"הקבאיך,פרטיתהשגחההרבהלראותזוכים,עסקיםבעלישדווקאמוזכרבחסידות

קרובותלעיתיםלראותיכולאחדכלגםאך.בפרנסתםשיצליחוכדי,הנסיבותכלאתומצרףמסבב

.פרטיתהשגחה

,הלימודבתוךאפילואו,כלשהימטרהלצורךשניפגשזימןה"שהקב,"כוונהבלי"שפגשנואדםזהאם

.וכדומה,לאחרונהבדיוקשנשאלהלקושיהתשובהשםומוצאיםמשהוללמודבוחריםכאשר

יום.הצחבאווירשתתאווררכדיהרבניתאתמסיעהייתייוםמדיכמעט:הלברשטםד"חס'רסיפר
,הכבישאתשסגרבמחסוםוהבחנו,לנסוערגיליםהיינושבהםהרחובותבאחדבדרכנועברנו,אחד

משטרהמכוניתראינוואז,העוקףהכבישאלפנינו.עוקפתלדרךהתנועהאתשהפנהובשלט
הרבניתאלייפונהלפתעואז,מטריםעשרותכמהעודבנסיעההמשכנו.הבתיםאחדלידומשאית
.והמשאיתהמשטרהעמדהשבוהמקוםאללחזוראוכלהאםבעדינותושואלת
:הסבירהוהרבנית,לחזורמבקשתהיאמדועהרבניתאתשאלתי

אבי.בפארקאביעםטיילתי,צעירהכשהייתי.'פרטיתהשגחה'בהואדברשכל,לימדניאבי"
מהרגילותשמשניםפעםשכל,פרטיתהשגחהשלהענייןעלאיתיודיבר,הספסלעלאותיהושיב

שלבמיליםנזכרתי,השלטאתוראיתילרמזורכשהגענו.פרטיתבהשגחהזההרי,משהוורואים
היוהיוםבדיוק.מעקפיםואיןברחובעבודותואין,כאןנוסעיםאנחנויוםבכל':וחשבתיאבא

."'שםקרהמהנראההבה,זהברחובלעבורונאלצנו,הסמוךברחובעבודות
לעמודיכולהשלאכיון,מדירתהשפונתהיהודייהמשפחהעמדהשם,למקוםחזרד"חס'ר,ואכן

.הסכוםאתושילמה,המשפחהחייבתכסףכמהלבררביקשההרבנית.דירהשכרבתשלום

איזהולתקןלבררצריכהזונשמהאשר,כוננוגברמצעדי'מהכייודעפרטיתבהשגחההמאמין
להתבררשצריךהדברהנה–העולםבריאתמשעתגםאו,בשניםומאות.פלוניבמקוםותיקוןבירור

,ונבראהנאצלהמאזהנההלזונשמהוגם.ולתקנולבררושתבואהנשמהלאותהמחכה,להתקןאו
(אלול'ג,יוםהיום).עליההוטלאשראתולתקןלבררירידתהלזמןמחכההיא

אריבערלכתחילה 

???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

שעדייןבנות/נשיםעלוהשפיעי,שבתנרותערכות5לפחותחלקי,ק"נשמבצע:היומיתהמשימה
.מדליקותאינן

:החסידות מאירה

...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי וינוצלובביתפרטוכלפינהשכלכך,הביתוהנהגתבסידורמשתדלתלשמההראויהביתעקרתכל
בכלאלא,וכדומההאורחיםבחדררקלאאמורוהדבר.היופיובתכליתמירביבנקיון,הראויבאופן
...ופינהפינהבכלגםאלא,החדרבמרכזרקולא,הפנימייםבחדריםגם,הביתחדרי

ודאי,פרטבכלהדיוקעלמקפידההיאשאםהיאמבינה–בטבעהזותכונהרואההביתעקרתכאשר
כוונהלשםאלא,לבטלהדברשוםעושהשאינו,ומנהיגועולםבורא,הואברוךהקדושאצלהואשכן

.טובהותכלית
(150' ובנות ישראל עמאל נשי )



ד"בס

ח כסלו"יום שישי י

כמוךאהבת לרעך 

.,התורהמןעשהמצוותזוהי,עצמנואתאוהביםשאנוכמויהודיכללאהוב

וללא,התורהבידיעתבמעמדםהבדלללא,עדההבדלללא,היהודיםשכל,הואזולמצווההיסוד

,אחיםכולם,למקוםבניםכולם-שהקליםהקלועדשבגדוליםמהגדול-הרוחניתבדרגתםהבדל

שכלנאמרירושלמיבתלמוד.(ב"לפרקתניא)אחתנשמהכולם-האבבתוך-למעלהובשורשם

בעלהואהגוףובלעדיוהאחריםאתמשליםאיברכל,האדםשבגוףכמוולכן,אחדגוףכמוהםישראל

טובשםהבעל.אותנוהמשליםשהואכלפיולחושועלינו,ישראלכללכלמשליםיהודיכלכך,מום

ישראלשאהבתאמרהזקןר"אדמו,החסידותלדרךכיסודישראלאהבתשלבחשיבותהמאדהפליא

עלנפשמסירותשצריכיםואמר',המאהבתיותרגדולהאפילומסויםובמובן',הלאהבתמביאה

אהבתמתוך.אותוראינולאפעםשאף-העולםשלהשניהקצהמןיהודיכלפיאפילוישראלאהבת

אתלזכות.מצוותלקייםאחריםיהודיםעלההשפעהפעילותגםנגזרת-אחדכלכלפי-ישראל

בנועםולתקןלבררצריכהזונשמהאשר,כוננוגברמצעדי'מהכייודעפרטיתבהשגחההמאמיןהמצוותאתיקיימו,אנחנורקולא,אחריםיהודיםשגםולדאוג,הרבים
,עקיבארבידברייודעותובוודאי...ביהדותהשיעוריםדברעלטובותמבשרותבו,מכתבןנתקבל

צריךאלא,שלובהישגלהסתפקשלאהיינו,בתורהגדולכלל–כמוךלרעךואהבתשמצות
."כמוך"יהיה"רעך"שגםלהשתדל

ולפעוללעשותאנייכולמהלחשובלואל,באמתאובעיניו"דל"שהואמישאפילובזהלהוסיףויש
הן,הסביבהכלעללהשפיעיכוליםמצבולפיואחתאחדכלוקדושהטובבענייניכי,הזולתבעד

.פלוניבמקוםותיקוןבירוראיזה)שמו,ז"כק"אג(.חיהדוגמהידיעלוכמהכמהאחתועל,בדיבור
לאותהמחכה,להתקןאולהתבררשצריךהדברהנה–העולםבריאתמשעתגםאו,בשניםומאות

ירידתהלזמןמחכההיא,ונבראהנאצלהמאזהנההלזונשמהוגם.ולתקנולבררושתבואהנשמה
(אלול'ג,יוםהיום).עליההוטלאשראתולתקןלברר

ת"חת

???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

('וכדושכנה/אמא/אחות/חברה)חברותאעםשבתלכבודשיחהללמוד:היומיתהמשימה

:החסידות מאירה

...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

שמחתתהיהשמחתורקבעיניוונמאסנבזהגופולהיותל"הנהדבריםקיוםידיעלוהנהלבפרק
מישראלנפשלכלכמוךלרעךואהבתמצותקיוםלידילבאוקלהישרהדרךזוהריהנפשלבדה

.קטןועדלמגדול
באלקיםומקורןבשרשןומעלתןגדולתןיודעמיוהרוחוהנפשאצלוומתועבנמאסשגופומאחרכי

נפשםשורשמצדממשאחיםישראלכלנקראוולכןלכולנהאחדואבמתאימותשכולןבשגם.חיים
.מחולקיםשהגופיםרקאחד'בה

(לבפרק , תניא)

'העבודתבענייניומשוחחיםנפגשיםיהודיםשניכאשר:ביחידותלאחדענההאמצעיר"אדמו
שתיישאם:השאלהנשאלת.אחתבהמיתנפשמולאלוקיותנפשותשתיכאןיש,יחדולומדים

?בהמיותנפשותשתיגםמולםישלכאורה,אלוקיותנפשות
הבהמיתלנפשלעזורבאמתמעוניינתאינהולכן,עצמהעלרקחושבתהבהמיתהנפש:הואההסבר

ואתהאמתאתמחפשתהאלוקיתהנפשואילו.")לוולאחוטאאדםאין"ההלכהדרךעל(הזולתשל
יהודיםשניכאשר.'האתעובדיםשניהםכיהזולתשלהאלוקיתלנפשלעזורשמחההיאולכן',ה

ומשוחחיםנפגשים
האלוקיותהנפשותשתיואילו,מבודדתנשארתאחדכלשלהבהמיתהנפש–תורהבדברי

.פעולהמשתפות



ד"בס

ט כסלו"שבת קודש י
ריזות

שנאמר,למצוותמקדימיםשזריזיםאלאלמילהכשרהיוםכל.(ג,כבבראשית)"בבוקראברהםוישכם

."בבוקראברהםוישכם"

נחשבתאינהעצמההעקדהכי,עולםעדולבנינולנולעדהעומדתהיאה"עאבינואברהםשלריזותו

אלא;בנואתלעקודוציווהובודיבר'השהרי,אבינואברהםמעלתלערך,גדוללניסיוןכך-כל

רוח-נחתולעשותקונורצוןלמלאוחפצושמחתולהראות,נפלאהבזריזותזאתעשהאבינושאברהם

(תניא).ליוצרו

.נעוריולשנותרמז"נעריושני"."איתונעריושניאתוייקח"(יג,כבבראשית)שנאמרמהגםזהו

ימישלוההתלהבותהלהט,הזריזותאתעמולקח,הקשהלניסיון,לעקדהאבינואברהםכשהלך

.הנעורים

.למחרדוחההטיפש,מידעושההפיקח:אמרמליובאוויטשצ"הרייהרבי

,חדשניגוןללמד,ההקפותלאחרבוקר-לפנותתורה-שמחתבלילהרבינהגד"תשכ-ו"תשטבשנים

ד"תשכבשנת.הבאההשנהבמשךהחסידותבלימודהוספהעצמםעלשמקבליםלאלומשקהולתת

משקהשלקחושהיוזה-שלפניבשניםכמוולא,בפועלהוספהשיעשואלורקשיקחוהרביהזהיר

.משקהולקחתלגשתוהתמימיםש"מאנרביםנמנעו,אלודבריםלאחר.בפועלהוסיפוולא

.לאאומשקהולקבללגשתהאםידעולא,הרבילידעמדפליסקיןאבא'רח"הרה

:ואמרר"אדמוק"כאליופנהלפתע

דאווענעןצוםגרייטןזיךדארףאיך,ניטצייטקייןהאבאיך?נעמעןניטמשקהקייןגארווילטאיר

6:00בשעההיהזה–[!לתפלהלהתכונןצריךאני,זמןליאין?משקהלקחתכללרוציםאינכם]=

!לתפלהההכנותאתהרביהחלאזוכבר,בבוקר

בשמחהבזריזותלומדיםכאשר.זריזותמתוךבלימודידועהבמידהתלויהבלימודההצלחה
.יותררבההצלחהרואים,בהתרשלותולא

(קודש-אגרות)

אור אין סוף

???מה זה אומר לי

.החסידייומךאתומלאי"ציבוריתתחבורה"לקישורכנסי?ללמודסיימת
......גזתני??המהירלנתיבלהצטרףמעונינת

.הגאולהחגלכבודבביתחסידיתהתוועדותעריכת:היומיתהמשימה
(טובההחלטה,תורהדבר,ניגוניםשירת,כיבוד)

:החסידות מאירה

...הנתיב המהיר

סיפור חסידי

:מכתב מהרבי

ואלוקיאלוקינוהשםמלפניךרצוןיהי":הבקשהמופיעה'עשרה-שמונה'תפילתבסיום
הואזובקשהשלמקורה."בתורתךחלקנוותןבימינובמהרההמקדש-ביתשייבנה,אבותינו
.הפרק,אבותבמסכת

עושהאפואמה.ראויהוהתנהגותטובותמידותלהורותהואאבותמסכתשלעניינה,כידוע
?המקדש-ביתבנייןעלתפילהכזובמסכת

,כנשרוקלכנמרעזהוי:אומרתימאבןיהודה":משנהאותהבראשיתנעוצהכךעלהתשובה
הבוראאתלעבודישכיצדמלמדנוהתנא."שבשמיםאביךרצוןלעשות,כאריוגיבורכצבירץ

הואכיצדלנוומדגיםאישיתדוגמהמראההוא,לפיכך.הזריזותמידתאתהיתרביןומזכיר
המטרההרישזו,שבגאולההמקדש-ביתבנייןעלומתפללהשםרצוןאתלקייםמזדרזבעצמו

.יהודיכלשל"שבשמיםאביךרצוןלעשות"השלוהתכלית
(א שבת פרשת ראה"שיחות קודש תשמ)



ד"בס

בסוף המבצע נעשה הגרלה בין כל הבנות שהשתתפו במבצע וצברו נקודות
!קארד בתכשיטי מגנוליהגיפטהזוכה תזכה בכרטיס 

!!!יום טובגוט

החסידותטובה בלימוד החסידות ובדרכי לשנה 

.ותחתמותכתבו 


