
אשרינו מתכוננות  
א ניסן"לי

ה"ב

קובעיםשהיו–ודורדורבכל–המקושריםהחסידיםמנהג"

להתעורר..בשבועפעםאוליוםשעהמהםמיוחדזמןלהם

ן'רבידעםהאבעןליבפשוט–ורבםלמורםאהבהברגשי

"בלבמורגשתבאהבה(הרביאתלאהוב)

ב"ח סיון תש"צ ר"ר הריי"איגרת אדמומתוך 



ה"ב

!יקרהתלמידה

!זכית ללמוד במוסד שנקרא כשמו של הרבי

!  זכית להיות חסידה של הרבי

!של הרבישליחה 

את  -אפילו מאחורי הגב, כשמישהו מסתכל עלייך חזק

...מסתובבת ומחזירה מבט, מרגישה

מעוררת את רצונו להתגלות ולשוב אלינו בגאולה  

!תיכף ומיד ממששנזכה ! אמיתית ושלמה



ה"ב

התבונני בתמונה של הרבי ועוררי את האהבה❑

תלב-תכח' ד עמ"ח, ע"צ נ"ר הריי"מתוך אגרת אדמו



ה"ב

...הבא'בעמהמשך

הרבי.ב"הרש-דובערשלוםרבי,שלהסתלקותויוםחלניסן'ב,היום

ההשכלהתנועתבהבתקופה"תמימיםתומכי"ישיבתאתיסדב"הרש

והמצוותהתורהואילוונאורותאורשלזמןהגיעפיהשעלגישההציגה

משומרירביםסחפהההשכלה.ו"חהבינייםימילחשכת-לפעםשייכים

אלה"בללחוםכדיהישיבהשלמטרתהאתהגדירוהרביוהמצוותהתורה

."משיחךעקבותחרפואשר

אתלעזובה"תשלמאזנהג'770'שלהצלם,פריידיןיצחקלוי'ר

.תשריבחודשבשנהשנהמדיהרביבחצרולבקרבישראלביתו

'חיינובית'בהמרגשיםהרגעיםמןרביםהנציחומצלמתועדשות

יוםבערב',תמימים'ההישיבהלתלמידיהרביברכת,למשל-

.ומרגשיםרביםרגעיםועודהכיפורים

החוויותאתישראל-בארץהציבורעםלחלוקמאדרצהפריידין

בית)'סוקולובבית'בתערוכהפתח1976ב.'770'בשחש

,התערוכה.עבודתואתהציגובה(אביב-בתלהעיתונאים

לקהלאפשרה,ובירושליםאילן-ברבאוניברסיטתגםשהוצגה

וחוויהמקצועניתמומחיותשביןהשילובמןלהתרשםהרחב

.עזהרגשית



ה"ב

!  צאי למלחמת בית דוד❑

.היום את התניא היומי ונסי להביןלמדי 

כתבאחדעיתונאי,זאתעם.רביםלשבחיםזכתההתערוכה

למומחיותהכבודכלעם:הבאותהשורותאתהאורחיםבספר

תקופתאלאותנומחזירלצלםשבחרתהנושאהרי,בצילום

.הביניים-ימישלהפרימיטיביתהחושך

בפניהצגתי",פריידיןסיפר,"ב"בארהשערכתיהבאבביקור"

הרביהצליח,במהירותשדפדףאף.האורחיםספראתהרבי

איחוליאתשאשלחביקשניהוא.שליליתהערהבאותהלהבחין

דעהלהביעלבאומץדרושכיואמרכנותועלעיתונאילאותו

לאהבינייםבימיכי,גםלואמוראך".הכלליתהדעהמןהשונה

ממנוובקשמזהירכך-כלהכללא-ובימינוחשוךהיההכל

מסרהרבי."ויווכח,כותבהואבובעיתוןהחדשותבטורישיציץ

.לעיתונאיאותולתתוביקשני,לצדקההמיועדדולרלו



ה"ב

...הבא' המשך בעמ

שהתרחשנוסףסיפורלהלן,פריידיןיצחקלוי'רהצלםאתכברהכרנו
נוהגה'איצלוי'רהיה,ישראל-לארץלשובעליושהיהפעםבכל:איתו

מודההיההוא.ממנולהיפרדכדיהרבישלביתימולהמדרכהעללהמתין
הנוחותאיעללהתנצלנהגותמידלצלמולולאפשרשהואילעללרבי

.משפחתובניעבורברכהמבקשגםהיההזדמנותבאותה.לרביהנגרמת

צעיראברךפגשלכןקודם.בהתרגשותה'איצלוי'רהמתיןאחתפעם
לךיש".קשהבמצוקהונתוניםילדיםחשוכיואשתוהואכילושסיפר

עללוספר–ממךאנא",הצעירלפניוהתחנן,"הרביאלמיוחדתגישה
להעלותהחליטוהוא,ה'איצלוי'רשללליבומאדנגעוהדברים."בעייתנו

.הרביעםהקצרהבפגישתוהדבראת

אחד,קלייןבנימיןהרבובעוד,הצעירשלמצוקתואתלפניובתארו
לוי'ברהרבינתן',770'ללהסיעוכדיבסמוךלוממתין,הרבישלממזכיריו

,שמואתפתקעלשירשוםהצעירלבחוראמור":והשיבנוקבמבטה'איצ
."הציוןעלאזכיר.אמותיהםושמותאשתושם

שיתלווהה'איצלוי'ראתהרביהזמין,בעבררבותפעמיםשנהגכפי,ואז
בפעםאולם,לסרבנוהגה'איצלוי'רהיהרובפי-על.'770'לבנסיעהאליו

עבורכהשתדלותנוספותמליםכמהלומרבתקווהלמכוניתנכנסהזאת
.הזוגבני

דקותהנמשכת,הנסיעהכדיתוך.ואתלעשותזמןלוהותירלאהרבי
היהאםושאל,פריידיןשלמשפחתובבניהרביהתעניין,בלבדספורות

.ולילדיולאשתומתנותלקנותבידוסיפק

ומיהרהרבימןלשלוםה'איצלוי'רנפרד–'770'להמכוניתהגיעהכאשר
למטוסעלהכךאחרמיד.התשובהאתלולמסורכדיהצעירשללביתו

.ארצהשהביאו



ה"ב

.הקשיבי לניגון של הרבי❑

בפעםהייטס-לקראוןהגיעכאשר,אלולה"בכ,כךאחרמשנהפחות
לצאתממהרכשהוא,שפיראגבריאל'ר,במארחופריידיןנתקל,נוספת
.מביתו

הרביאצלשהשתדלת,בתשרי,אתהזוכר.ה'איצלוי'ר,עליכםשלום"
"..."המילהלבריתבזמןבדיוקהגעת,ובכן,הילדיםחשוכיהזוגבניעבור

עוזבהזאתבשעה.בבוקרעשרכמעטהיתההשעה.בשעונוהביטפריידין
מיהר,נוספתאחתשניהלהתעכבבלי.'770'אלבדרכוביתואתהרבי

הברכה",הריצהמןקצרהנשימתו,אליופנה,"רבי".פרזידנטלרחוב
!"הבריתהיום.התגשמה-אשתקדהזוגלבנישהענקת

,ביטולבתנועתאמר,"דברמכלענייןתעשהאל".בסבלנותהקשיבהרבי
."כךכלשתתרגשצורךאין"

"(דורש טוב לכל עמו"מתוך הספר )

:  ש"גאומענייני -!לחיות עם משיח בכל יום ויום

רִחָטהֲעִתיָדה  מֵּ ִתתַּ ל ְועֹוָלה ְברֹאש ָהִריםשֶׁ קֶׁ דֶׁ ר. כַּ ָמא תֹאמַּ ר ְלָקְצָרּה: ְושֶׁ עַּ ?  יֵּש צַּ

ְלמּוד ר-תַּ ְלָבנֹון ִפְריֹו: "לֹומַּ ש כַּ ָקדֹוש–" ִיְרעַּ ית-ָברּוְך-הַּ ִביא רּוחַּ ִמבֵּ ְגָנָזיו  -הּוא מֵּ

ת  ִשיָרה אֶׁ יָה ּומַּ ִביא ְמלֹא , ָסְלָתּהּוְמנְַּשָבּה ָעלֶׁ ה ּומֵּ ָשדֶׁ א לַּ תְוָאָדם יֹוצֵּ ָנה  , ָידֹוִפסַּ ּוִממֶׁ

יתֹו י בֵּ ְנשֵּ ת אַּ ְרָנסַּ ְרָנָסתֹו ּופַּ ...פַּ

ָגדֹולִחָטהֲעִתיָדה  ל שֹור הַּ י ְכָליֹות שֶׁ א ִכְשתֵּ ְתהֵּ .שֶׁ

(ב,קיאכתובות )



ה"ב

...הבא'בעמהמשך

,תקופהבאותה.אמידאמריקאיעסקיםאישהיהייס'צדודמר
:סיפרהואוכך.ולרבי,ליהדותלהתקרבהתחילרקייס'צמר

זמןהיההדבר.מאודמרגשמכתבמהרבימקבלאניאחדיום"
יבקששמישהונהוגלא':כךליכתבוהרביבניסןא"ילאחרקצר

-מן-יוצאתבצורהלנהוגרוצהאניאבל,הולדתיוםמתנתלעצמו
-מתנהממךלבקש,המתקרבהולדתייוםולקראת,הכלל
במתנהממנילקבלשתסכיםמקווהואני,יוםבכלתפיליןלהניח

.'תפיליןזוג

המבוקשתהמתנהאתלתתמסכיםשאנילענותמיהרתי"
אחד,שלושהאלאאחדזוגמבקשלאאני,לתפיליןובאשר

שוההאנישבה,שליהפרטיתליאכטהאחד,בביתילשימוש
כךאחר.בדרכיםכשאניאתישיהיהואחד,קרובותלעיתים
חביבהלילתתמבקששהואשהמתנהלרביוכתבתיהוספתי

יחסרסוףסוףהזהוהכסףיקרהשהיאמאחראבל,מאודעליי
שלושתעשייתאתלממןרצוני-הרביבפעילותאחרממשהו

מהלפי,גדוללאסכוםעלק'צוצירפתי,התפיליןזוגות
אתלערברציתילאכי-התפיליןזוגותשלושתשיעלוששיערתי

.אחרדברשוםעםהתפיליןנושא

.אחדיוםאפילותפיליןהנחתהחסרתילא,ל-לאתודה,מאז"
לשנהאחתלינותןבמוריסטאוןמהצוותגורדוןישראלהרב

,ומלבדם,תפיליןמניחיםלאשבהםהימיםשלברורהרשימה
."אחדיוםאףמחסיראינני,קודש-שבתומלבד



ה"ב

החליטי החלטה טובה שתעמדי בה  -א ניסן"שבוע לפני י❑

א ניסן ודווחי על כך לרבי"לפחות עד י

ביוםהמזלגוברמאיתנואחדלכל!הדוראתשמאיריום-ניסןא"י

להוסיףמומלץלכן.השנהכלעלתשפיעזהביוםוהתנהגותנו,ההולדת

אופןשל"מאזן"לערוךוכן,זהביוםהתורהובלימודבתפלה,בצדקה

.לטובההבאהלשנהטובותהחלטותולקבלשעברהבשנהההתנהגות

שבחמתוךוידידיםלחבריםשמחהשלהתוועדותלערוךכדאי,בנוסף

.להשםוהודיה

גדולליוםנחשבאדםכלשלהולדתויוםאם

,גדולומנהיגצדיקשלהולדתושיוםודאי,שלוהפרטי'השנהראש'ול

,הראשוןישראלרועהעל.ישראלביתלכלשמחהיוםהריהו,הדורנשיא

בכלוכך."אורכולוהביתנתמלא"הולדתו-שביוםל"חזאמרו,רבנומשה

א"בי.ובהירותאורשכולויוםהוא,הדורנשיאנולדשבוהיום,ודורדור

!שלנוהדורנשיא,הרבינולד-ב"תרסבניסן

:  ש"גאומענייני -!לחיות עם משיח בכל יום ויום

ְך ְבִמְלָחָמה ִכְפשּוָטה  ִים ָהָיה ֹצרֶׁ אָתם ִמִמְצרַּ ץ–ְבצֵּ ן ִבְכִניָסָתם ָלָארֶׁ ן ִלְפנֵּי  , הֵּ ְוהֵּ

ץ ְכִניָסה ָלָארֶׁ ִים, הַּ ף ִליִציָאָתם ִמִמְצרַּ כֶׁ ְתִחיל תֵּ לּו... ּומַּ ינּו אֵּ ן ְבָימֵּ ין כֵּ אֵּ ה שֶׁ נּו  , מַּ ְבָעְמדֵּ

ְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה  ָכתּוב –ִלְפנֵּי הַּ ר הַּ א ִדבֵּ י ִמְקָרא ָמלֵּ ת "ֲהרֵּ עּוןְבשּוָבה ָונַּחַּ ְיינּו  , "ִתָּושֵּ הַּ

ל ִמְלָחָמה סֹוף סֹוף ְוִעָקר לֹא ִיְהיֶׁה ִעְנָין שֶׁ ל ֻאמֹות, שֶׁ -ְולֹא ִתְהיֶׁה ִהְתנְַּגדּות ִמִצָדם שֶׁ

.ָהעֹוָלם



ה"ב

הבא'בעמהמשך

לראות–מדינתובניאתלבחוןשרצהמלךעל,נחמדמשלישנו
.שלול”הרמטכלהיותוראוי,אליוביותרהנאמןהואמי

שלמספרםירד,קפדנייםמבחניםשלרבמספרלאחר
לרוץ,היההאחרוןהמבחן.בלבדחייליםלשלושההמועמדים

רקולעצור,הרשבראשמטרמאהשלמסלולעלהכוחבמלוא
.פעורהתהוםומתחתיומאדגבוהצוקשהיה–המסלולבקצה

לפנימטריםשניהגיעכאשראבל,מהררץהראשוןהמועמד
לעצוריוכלשלאפחדהוא,עוזבשהואואמרפתאוםעצר,הסוף

,הסוףלפניאחדלמטרהגיעהשניהחייל.לתהוםוימשיך–
.להתאבדיכוללאוהואוילדיםאשהלושישלמלךוהתחנן,נעצר

המשיך,100%בבמלךשבטחאמיתיחיילבהיותו,השלישיאך
לאזה–הצערלמרבהאך,ממשהסוףעדהמרץבמלואלרוץ
,לושהייתההאינרציהכלעםבסוףבדיוקלעצוראפשריהיה

.לתהוםנפלהמסכןהחייל…והנהוהנה

,המעמקיםאלמטהכלפילצנוחהתחילשהחיילברגע,ולפתע
לתוכהנפלוהוא,הצוקשלמצדוגדולהרשתמידנפתחה
,חבליםסולםעללמעלהבחזרהשטיפסלאחר!!וואו!בבטחה

מסוכןדברלעשותלעצמוהרשההואאיך:האמיץהחיילנשאל
אוהבשהמלךיודעשהוא,השיבוהוא!התאבדותכמעט,שכזה
חייואתשיסכןדברשוםממנוידרושולא,טובתואתורוצהאותו

,להינצלאפשרכיצדמושגלוהיהשלאלמרות,לכן.לשווא
המלךעלסמךהוא–כזהבמבחןאותוהעמידהמלךומדוע
.רצונואתועשה



ה"ב

שאיניסיוןהואשלנובדורשהניסיוןלנונראהלפעמים

והכלאותנואוהבשהרבילזכורעלינו.בולעמודאפשר

אתבמסירותלקייםולהמשיךעליולסמוךעלינו.לטובתנו

.הוראותיו

ציירי בדמיונך את דמותו של הרבי  ❑

:ש"גאומענייני-!ויוםיוםבכלמשיחעםלחיות

,סנהדריןבמסכת)ל"חזסימניפיעל–זהובזמננוזהבדורנו

,ממשהגאולהבשלבנמצאים,(מקומותובכמהבמדרשים

שלהמופלגהריבוישלאחרי,לאחרונהפעמיםכמהוכמדובר

שלעבודתםלאחרובפרט,הדורותכלבמשךועבודתינומעשינו

נשיאר"אדמוח"מוק"כשללעבודתועד–נשיאנורבותינו

.הבירוריםכלאתסיימוכבר–דורנו

(ב"תשנ'ק פרשת ויצא ה"משיחת ש)



ה"ב

,עתהלעתהאחרוןהמאמרמתוךהסברקטעלפנייך

ואתה"מאמר.לחסידיםוחילקהגיהשהרבישזכינו

לאנשיהדורנשיאביןהמיוחדהקשרעלהמדבר"תצווה

:הדור

נסי לחשוב מתבטא הקשר שלך לרבי❑



ה"ב

משפחתך את התוכן שלמדת  מבניאחדלמדי❑
.  כעת בקצרה



ה"ב

בבתישבתמידיהמחולקיםדומיםעלוניםלעשרותהעלוןדמהפניועל

אתראהשאזאלאלמקומולהחזירוחשבהראשוןוברגעהכנסת

בההסתכלהוא.פעימהלהחסירללבווגרמהבושהתנוססההתמונה

…עיניולמראההאמיןולאושובשוב

אפילוהנה…המוכרתהמרפסת…לטעותאפשראיכן…ספקללאזה

מובנתלאבצורהברחממנהדירהאותה…הבנייןבחזיתהכתובת

אתקראנפעם?במרפסתהעומדומיהו…לאנחותהגויהאתוהשאיר

להתפרסםהיהשעתידמיהתגוררובוהבית:לתמונהמתחתהכתוב

הואזה.בפריזשניםכשמונהבשהותםורעייתו"מליובאוויטשרבי"כ

זהביןקשרישהאם…דירהבאותהגרהיהוהואבצעירותוהרביאפוא

מהביתאותווהבריחויוםבאותובושהתעוררוהתשובההרהורילבין

אתשופךעצמומצאאחדשיוםעדמנוחלונתנהלאזושאלה–?ההוא

.בנהריהאבוחציראדודהרבבאזנילבו

בהבחרלאהואדירהלאותהנכנסשכשהרביאבוחציראהרבלוהסביר

אחרתסיבהכלבשלאוכנסתלביתקרובההיותהבשלאויופיהבשל

בדירהלגורבחרשהרביהיחידההסיבה.לאשתואולואישיתנוחיותשל

בחורלדירהיגיעושנהכשישיםשלאחרקודשוברוחראההואכיההיא

אכןוהרביאתהלהתחתןירצהשהואגויהעםיחד"שנשבהתינוק"שהוא

!ההואמהביתאותושהבריחוהתשובההרהוריאתפעל



ה"ב

בעצת.שידוךלומצאוולאנכהשהיה24בגילבןהיהמשוויץליהודי

,תורוהגיעטרםדבריואתהאישהכין.ברכהלבקשלרביהאבנסעאשתו

–דולריםשנילונתןוהרבישרצהמהלומרהספיקלאתורומשהגיעאך

.בירושליםלצדקהלתתואחדבשבילואחד

לאהוא.טעותכאןשישלרביולהסבירבתורפעםעודלעמודהאישחשב

הגדולהתוראתראהכאשר.בירושליםהיהלאומעולםבירושליםגר

.לציריךוחזרשניתהרביאליבואשלאהחליט

אינומדועאשתושאלהשלבסוףעדהתקדםלאהבןשלשידוכועניין

לאאתההכיובלאו,סוכותהמועדחולכעת".הרבידבריאתמקיים

לעצתשמעלבסוף".לצדקההדולראתותןלירושליםסע".אמרה,"עובד

.ונסעאשתו

מגיעיםכיצדושאלהאנשיםלאחדפנהבלודהתעופהלשדהכשהגיע

אותולוהציע.בארץמבקרשהואהראשונהפעםלושזוהיותלירושלים

,ביניהםשוחחובדרך.בירושליםגרהואכי,יחדיומוניתיקחושהםיהודי

הנוףעלהסתכלהוא.ק"לאהנסיעתומטרתאתסיפרמשוויץוהיהודי

ללבןמאדוםהשתנההשניהיהודישלפניושצבעלבשםולאמוכרהלא

.לאדוםומלבן

...הבא' המשך בעמ



ה"ב

...הבא' המשך בעמ



ה"ב

שכאשר,לתלמידותיהסיפרהגולומבוביץ(אותהכינוכך)בלההמורה

לומספרת,הרבישלתמונתואלניגשתהיא,קשההחלטהלהחליטעליה

אם"?שלימההחלטהמרוצהאתההאם,רבי":ושואלתהחלטתהעל

,החלטתהאתמבצעתשהיאהרי,חיוביתהיאשהתשובהמבינההיא

…דעותיהאתמשנההיא–לאוואם

התבונני בתמונה של הרבי ועוררי את האהבה❑

:  ש"גאומענייני -!לחיות עם משיח בכל יום ויום

?ציפית לישועה

.(א,לאשבת)"?לישועהציפית":הדיןביוםהאדםאתשואליםכי,ל"חזאמרו

להיותהואהזאתהציפיהענייןהנה?טיבהמה,הזאתהציפיהעניןאתלהביןיש

צריך,מחללשמויתברךשכבודו,השכינהגלותעלומתפללמצטערהאדם

שיברתי"שנאמרכמו,"לישועהציפית"וזה.במהרה´הלישועתלצפות

עניןמעוררכךידיעלהנה,זובמחשבהימיוכלחיהאדםוכאשר."´הלישועתך

עלושביםהזאתלישועהמצפיםישראלכלהיואם,והנה.במהרההגאולה

הגאולהקץאתבאמתמעורריםהיו,נפשםובכללבבםבכלעוונותיהם



ה"ב

...הבא' המשך בעמ

"!מביטהרבי"-ליצרלומר

-'וכוזרותמחשבותאודות('הכשנותבסוף)לאחד'יחידות'וב

תמונהאצלךתחזיק":הרביהורה-"לעינייםהואתאווהכי"

-הרע-ליצרתאמרמחשבותלךשנופליםובשעההרבישל

!מביטהוא



ה"ב

למדי את בני משפחתך פתגם אחד של הרבי  ❑

.  וניגון אחד שלימד הרבי" היום יום"מספר 

"!מביטהרבי"-ליצרלומר

מחשבותאודות('הכשנותבסוף)לאחד'יחידות'וב

:הרביהורה-"לעינייםהואתאווהכי"-'וכוזרות

לךשנופליםובשעההרבישלתמונהאצלךתחזיק"

!מביטהוא-הרע-ליצרתאמרמחשבות

: ש"גאומענייני -!לחיות עם משיח בכל יום ויום

שישנודברבכל-.'המשיחלימותלהביאחייךימיכל'

בימותייראהכיצדלהתבונןיש,הזהבזמן,בעולםעתה

יהיומכוונים,חייךימישבכלעשיותיךכל-.המשיח

.המשיחלימותלהביא:זולתכלית

(73' עמ, ג"תש'ספר השיחות ה, צ"הרבי הריי)



ה"ב

...הבא' המשך בעמ

בקשרפשוטמדוברהדרגותכללפניאך,בהתקשרותשונותדרגותיש

אהבהשלרגש-בפשטותהיאהכוונה.לרביהחסידשביןעמוקנפשי

ק"ככותב.והוראותיותורתופי-עללהתנהגעזורצוןלרביגדולה

לקבוענהגוהמקושריםהחסידים":מאיגרותיובאחתצ"הרייר"אדמו

אתלאהוב,פשוט.לרבםאהבהברגשילהתעוררומיוחדתקבועהעת

באותה.ולבניםלאישהבשר-אהבתכמו,בלבמורגשתבאהבה,הרבי

חסידותמאמרשמיעת,הרביעם'יחידות'לעצמםהיומצייריםשעה

."הרביעםהתוועדותאו

ק"כאמר.לרביגםאלאלחסידרקלאתורמת,החסידמצדזואהבה

."רקיעיםבוקעת-וברכתםהחסידיםאהבת":'צדק-צמח'הר"אדמו

.לרביבהתקשרותושהצטיין,אליהו-משה'רושמוחסידלוהיה

המזוןבברכתאומראליהו-משהכאשר":עליואמר'צדק-צמח'ה

ברכתועושה-אהבהמתוך-'ורבנומורנואדוננואתיברךהואהרחמן'

."למטהטובבפועלובאהלמעלהטובפרי

-נגדיתהתקשרותגםמעוררתהרביאלהחסידמצדההתקשרות

נהגוד"חבנשיאי":'יום-היום'בקובץנאמרוכך.החסידאלמהרבי

באהבתםולהתבונןאליהםהמקושריםאתלהזכירלפעםמפעם

זהשלהפנימייםכוחותיואתמעוררזהדבר.ובהתקשרותם

."בושמתבוננים



ה"ב

ס"ביה/חברות/א ניסן בבית"השתתפי בהתוועדות של י❑

היו,אותםמזכירהרביהיהשכאשר,החסידיםגדוליעלומסופר

.ביניהםהפרידרבגשמישמרחקפי-על-אףזאתמרגישים

היאאלא,ברכותיוקבלתלצורךרקלאנחוצההרביאלההתקשרות

שלשמץבושאין,רבישלעניינו.החסידותדרךפי-על'ה-בעבודתיסוד

העצמיתשהישות,העםהמונילכן.ה"בקבדבקכולו-וכלאישיתנגיעה

,הרביאלזולהתקשרותזקוקים,האלוקיתהאמתוביןביניהםמפרידה

.הקדושהאליותרעודלהתקרבשיוכלוכדי

ברביהחל,ודורדורבכלהאמיתייםישראלרועישלתפקידםזה

'הביןעומדאנוכי":ישראל-לעםאומרהוא.רבנומשה-הראשון

משמשהואכי',המחברממוצע'מכונההואהחסידותבשפת."וביניכם

אתומקשרומחברה"הקבוביןישראל-עםביןשעומד,ביניים-דרגכעין

ששלמותמשום,"עבדוובמשה"לצמוד"'בהויאמינו"הלכן.'האלהעם

האמונהידי-עלדווקאלהיעשותיכולותבווהדבקות'בההאמונה

.אליווההתקשרות"עבדומשה"ב

-היוםגםלהיותוצריכהיכולההרביאלזוהתקשרות

"מרעיתם-צאןיעזבולאישראלרועי"



ה"ב

משימה  
יומית

לימוד  
יומי

א  "החלטה טובה לקראת י
:ניסן

א ניסן"ניסן עד י' מיום רביעי ד

-סיכום
סמני על כל יום שלמדת  

וביצעת את המשימה היומית


