
ְלַהְתִחיל ִמְּלַמָּטה
ַאָּבא/ִאָּמא: ָאנּו ִמְתָקְרִבים ְלֹחֶדׁש 

ָּכל  ֶנֶפׁש. ּבֹו  ֶחְׁשּבֹון  ֹחֶדׁש ֶׁשל  ֱאלּול, 
ַהחֹוֶלֶפת  ַּבָּׁשָנה  ְּבַמֲעָׂשיו  ִמְתּבֹוֵנן  ְיהּוִדי 
ָעָליו  ּוַבֶּמה  ְּבֵסֶדר  ָהָיה  ַּבֶּמה הּוא  ּובֹוֵדק 
ְלַׁשֵּפר ּוְלִהְתַקֵּדם. ָמֵהם ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 

ֹחֶדׁש 'ֱאלּול'?

'ֲאִני  ֵתבֹות  ָראֵׁשי  ֶזה  ֱאלּול  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַעם  ֲאַנְחנּו,  ֶזה  "ֲאִני"  ִלי'.  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי 

ִיְׂשָרֵאל. ְו"דֹוִדי" ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַאָּבא/ִאָּמא: ָנכֹון ְמאֹוד. ִמִּלים ֵאֶּלה ַמְראֹות 
ָלנּו ֵּכיַצד ָצִריְך ַלֲערְֹך ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש 
ְלִהְתַקֵּׁשר  ֶׁשּנּוַכל  ִּבְׁשִביל  ֱאלּול,  ְּבֹחֶדׁש 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו. 

ִּבְׁשֵני  ִהיא  ַלה'  ְיהּוִדי  ֵּבין  ַהִהְתַקְּׁשרּות 
ִּכּוּוִנים: 

ִמְצוֹות  ְמַקֵּים  ְיהּוִדי   - ְלדֹוִדי'  'ֲאִני   .1
ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ִמְּלַמָּטה, ְוָכְך ִמְתַקֵּׁשר ַלה'.

נֹוֵתן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   - ִלי'  'ְודֹוִדי   .2
ַלְּיהּוִדי ִמְּלַמְעָלה ִסּיּוַע ְוֶעְזָרה ַּבֲעבֹוָדתֹו.

ֶׁשל  ַהֵּסֶדר  ְלִפי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלדֹוִדי  'ֲאִני  ַהִּמִּלים 
ֶאְפָׁשר  ִלי'  ְודֹוִדי 
ּכֹל  ֶׁשֹּקֶדם  ִלְראֹות, 
ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
ְּבַעְצֵמנּו,  ַלֲעבֹד 
ְוָאז  ְלדֹוִדי'.  'ֲאִני 
ָהֲעבֹוָדה  ִּבְזכּות 
ְלֶעְזָרה  ִנְזֶּכה  ֶׁשָּלנּו, 
ִלי'.  'ְודֹוִדי   - ִמְּלַמְעָלה 
ִּב-12  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו 
"ָיַגְעִּתי   - ַהְּפסּוִקים 

ּוָמָצאִתי, ַּתֲאִמין"!

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּבִדּיּוק. ֹלא ָצִריְך 
ְלַחּכֹות ָלֶרַגע ּבֹו ַנְרִּגיׁש ּכֹחֹות ְוֵחֶׁשק ָחָזק 
ֶׁשַּיִּגיַע ֵאֵלינּו ִמָּׁשַמִים, ְּכֵדי ִלְלֹמד ְלִהְתַּפֵּלל 
ָעֵלינּו  ְלֶהֶפְך,  טֹוִבים.  ַמֲעִׂשים  ְוַלֲעׂשֹות 
'ִמְּלַמָּטה',  ַּדְוָקא  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְלַהְתִחיל 
ְּכֶׁשֵאין  ַּגם  'ֲאֹפִרים',  ְּפׁשּוִטים,  ִּבְרָגִעים 
ִמְתַקְּׁשִרים  ָּכְך  ַּדְוָקא  ְמרֹוָמם.  רּוַח  ַמַּצב 

ֶּבֱאֶמת ַלה'. 

ְלָפָרַׁשת  ָקׁשּור  ֶזה  ָּכל  ֵאיְך  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהָּׁשבּוַע, ָּפָרַׁשת ֵעֶקב?

ָנמּוְך אֹו ָּגבֹוַּה?
ַאָּבא/ִאָּמא: ַלִּמָּלה 'ֵעֶקב', ַּבָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח 
ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָּלנּו, ֵיׁש ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים:

ָהֶרֶגל.  ְּבַתְחִּתית  ֶׁשִּנְמָצא  ָעֵקב  ִמְּלׁשֹון   .1
ַרִּׁש"י אֹוֵמר ֶׁשְּמֻדָּבר ָּכאן ַעל ִמְצוֹות ַקּלֹות, 

ָהַרע'.  'ָלׁשֹון  ְּכמֹו  ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ְּכלֹוַמר, ֶזהּו ַמָּצב ָנמּוְך ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית.

סֹוף,  ַּגם  ִהיא  'ָעֵקב'  ַהִּמָּלה  ַמְׁשָמעּות   .2
ַהָּׂשָכר  ַעל  ְמֻדָּבר  ֶׁשָּלנּו  ַּבָּפסּוק  ַהִּׂשיא. 
ַהָּגבֹוַּה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבלּו ְּבסֹוף ַהָּגלּות, 
ְוַיַעְבדּו אֹותֹו -  ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּבקֹול ה'  ְלַאַחר 

"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון".
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש 

ֶקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים:

ַּדְוָקא ְלַאַחר ֶׁשָהָאָדם ֶׁשָהָיה ָנמּוְך ִמְּבִחיָנה 
ה'  ַהִּמְצוֹות,  ֶאת  ּוְמַקֵּים  עֹוֵבד  רּוָחִנית, 
ֵמִביא לֹו ֶאת ֶהָעֵקב - ֶאת ַהָּׂשָכר ַהּסֹוִפי, 
ְלדֹוִדי,  ֲאִני  ֹקֶדם:  ֶׁשָאַמְרנּו  ְּכמֹו  ִמְּלַמְעָלה. 

ְוָאז - ְודֹוִדי ִלי! 

ֲעֵקב ַהָּמִׁשיַח
ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַלְחׁשֹב  ָעֵלינּו  ַהְּזַמן  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ַהָּמִׁשיַח 
ָּכל  ְמַקְּׁשִרים  ְוָלֵכן  ַהְּגֻאָּלה,  ַעל  ּוְלַדֵּבר 
ַלְּגֻאָּלה.  ֶקֶׁשר  'ֵעֶקב'  ַלִּמָּלה  ַּגם  ְלָכְך.  ָּדָבר 
ַהּדֹור  ֶזהּו   - ִּדְמִׁשיָחא'  )=ָעֵקב(  'ִעְקְבָתא 

ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהָּגלּות ֶׁשָאנּו ִנְמָצִאים ּבֹו. 

ִמְתַּכְּוִנים  'ִעְקְבָתא'  ַּבִּמָּלה  ֶאָחד,  ִמַּצד 
ֶׁשַהּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא ֲהִכי ָנמּוְך, ְּכמֹו ֶהָעֵקב. 
ְֵיׁש ָלנּו ַהּיֹום ַהְרֵּבה ִנְסיֹונֹות ּוְקָׁשִיים יֹוֵתר 
ִמָּכל ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים. ִמַּצד ֵׁשִני, ָעֵקב ֶזה 
ַּגם סֹוף. ְּכלֹוַמר, ַּדְוָקא ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא ֶזה 
ֶׁשּבֹו ִמְסַּתֶּיֶמת ַהָּגלּות ּוַמִּגיָעה ַהְּגֻאָּלה, ִעם 
ַהָּׂשָכר ַעל ָּכל ָהֲעבֹוָדה. ְּכָבר ׁשֹוְמִעים ֶאת 

ָהֲעֵקבֹות ֶׁשל ָמִׁשיַח!

ְׁשֵני  ֵּבין  ֶקֶׁשר  ֵיׁש  ָּכאן  ְוַגם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָנמּוְך,  ֲהִכי  ַּבּדֹור  ַּדְוָקא  ִּכי   - ַהֵּפרּוִׁשים 

ַח י ִׁש ָמ י  ֵמ ֲע ַּפ ת  ֶא ר  ָב ְּכ ם  י ִע ְמ ׁשֹו

ב"ה

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו
ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶּבן ִרְבָקה ֶקִניג, זַֹהר ֶּבן מֹוִרָּיה ִיְפָרח, ָׁשלֹום ּדֹוֶּבער ַהֹּכֵהן ֶּבן ְּדָגִנית ֲאִמיְלָיה סּוַחֶּייק ֶׁשִּיְחיּו 

 ּגִּלָיֹון מִסְּפַר  85 
ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ֵעֶקב, כ' ְמַנֵחם-ָאב, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ִּכְפׁשּוטֹו, תשע"ז

ַהָעֵקב    
הּוא קֹוֵרץ ֵאַלי

ִמַּתְחִּתית ָהֶרֶגל, ְּבִחּיּוְך,
ָּכל ָּכְך ָנמּוְך... 

ַאְך ֲחִׁשיבּותֹו ְּגדֹוָלה.

ַּדְוָקא ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון,
ִנְצַעד ֻּכָּלנּו, ְּבָגאֹון,

ֶאל ַהְּגֻאָּלה.

ְוַהָּׂשָכר - ּבֹוא ָיבֹוא
ְוִעְּקבֹות ַהָּמִׁשיַח

ְּכָבר ֹּפה.

ָעֵקב ְּבַצד ֲאגּוָדל,
ִנְתַקֵּדם ְּבִלי ֵיאּוׁש.

ַּגם ְּכֶׁשֹּלא ַקל ִּבְכָלל,
ַּגם ְּכֶׁשֵאין ִרּגּוׁש.



ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִמְּלַמָּטה ַלְמרֹות 
ַלְּגֻאָּלה  ִמְּלַמְעָלה  ִנְזֶּכה  ַהְּקָׁשִיים,  ָּכל 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

ָלָּמה הּוא עֹוד ֹלא ָּבא?
ֹחֶדׁש  ִלְקַראת  ְּבָעְמֵדנּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֱאלּול, ֵיׁש ָלנּו ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש נֹוָסף ְוִעָּקִרי 
ַלֲעׂשֹות - ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ַלְחׁשֹב: ֵאיְך 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּמִׁשיַח ֲעַדִין ֹלא ָּבא? 

ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ָהֲעבֹוָדה  ֲהֵרי 
ִהְסַּתְּיָמה,  ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַּבָּגלּות ְּכָבר 
ֶאת  ַוֲאִפּלּו  ַלְּגֻאָּלה  ְּכָבר  מּוָכן  ַהּכֹל 
ִּבְׁשֹלֶׁשת  ְלַצְחֵצַח;  ָּגַמְרנּו  ַהַּכְפּתֹוִרים 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַעל  ָלַמְדנּו  ַהָּׁשבּועֹות 
ּוָמִׁשיַח,  ְּגֻאָּלה  ִעְנְיֵני  ְּבִלּמּוד  ְוהֹוַסְפנּו 
ֵּבית  ַהְּׁשבּוִעי;  ָעַלי'  ָּב'רֹוִאים  ָּכאן  ַּגם 
ְלַמְעָלה;  ּומּוָכן  ָּבנּוי  ְּכָבר  ַהִּמְקָּדׁש 
ִהְתַּגָּלה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  תנש"א  ּוִבְׁשַנת 
ֵאיְך  ָאז  ַהְּגֻאָּלה.  ְזַמן  ֶׁשִהִּגיַע  ְוִהְכִריז 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָאנּו ֲעַדִין ַּבָּגלּות?! 

ֶאת  ָׁשַאל  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָעָנה  ּוָמִׁשיַח  ָיבֹוא,  הּוא  ָמַתי  ַהָּמִׁשיַח 
ַּגם  ֲאָבל  חּוָצה'.  ַמְעְינֹוֶתיָך  'ְּכֶׁשָּיפּוצּו 
ְנִׂשיֵאינּו  ַרּבֹוֵתינּו  ָעִׂשינּו.  ְּכָבר  ֶזה  ֶאת 
ַהֲחִסידּות.  ּתֹוַרת  ֶאת  ְוֵהִפיצּו  ִּגּלּו 
ְׁשִליָט"א  ֶׁשָהַרִּבי  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  ּוִבְמֻיָחד 
ְּבֹאֶפן  ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  ֶאת  ַמְסִּביר 
ָּברּור ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשָּכל ֶאָחד, ְּבָכל ָרָמה 
ּוְבָכל ַמָּצב, ָיכֹול ְלָהִבין. ּוְׁשלּוֵחי ָהַרִּבי 
ַמִּגיִעים ְלָכל ִּפָּנה ָּבעֹוָלם ּוְמִפיִצים ֶאת 
ַמְעְינֹות ַהֲחִסידּות ַמָּמׁש ְּבָכל ָהעֹוָלם - 

ּוְבָכל ַהָּׂשפֹות!

ִסָּבה  ָּכל  ֵאין  ַעְכָׁשו  ָאֵכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָלִעּכּוב ּוָמִׁשיַח ַחָּיב ָלבֹוא, ְוָעֵלינּו ִלְצעֹק 

'ַעד ָמַתי' ּוְלַהְמִׁשיְך ְלַבֵּקׁש.

ַהּיֹום  עֹוד  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַלְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו 
ִמֶּמֶלְך  ַהֲחָדָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלֹמד 

ַהָּמִׁשיַח, ָאֵמן!

)ע"פ 'ְּדַבר ַמְלכּות' ֵעֶקב תנש"א(

;

'ֲאִני  ַהְּדָרִכים:  ִּבְׁשֵּתי  ֶׁשָּלנּו,  ה'  ֲעבֹוַדת  ַעל  ֲאִמִּתי  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲערְֹך   »  
ְלדֹוִדי' - ִלְבּדֹק ַּכָּמה ִהְתַקַּדְמנּו ַּבֲעבֹוָדֵתנּו ְוֵאיֹפה ָהִיינּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר, 
ְלַתֵּקן ּוְלַׁשֵּפר ֶאת ַהָּדרּוׁש. 'ְודֹוִדי ִלי' - ִלְראֹות ֵהיָכן ָיכְֹלנּו 'ִלְקֹּפץ' ְּבֹאֶפן ֶׁשל 
ֵיׁש  ְּבנֹוָסף,   » ּוַמְׁשָמעּוִתּיֹות.   ְּגדֹולֹות  ַהְחָלטֹות  ּוְלַקֵּבל  ַאִריֶּבער,  ְלַכְּתִחָּלה 
ַלֲערְֹך ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ֶׁשל 'ֲאִני ְלדֹוִדי' 'ְודֹוִדי ִלי' ַּגם ַיַחד: ְלִהְתַקֵּדם ַצַעד ַאַחר 
ַהַהְחָלטֹות  ַּגם ֶאת  ְלַהְכִניס  ַמְתִאימֹות  ּוְבִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ְמֻסֶּדֶרת,  ַצַעד ַּבֲעבֹוָדה 
ַהְּגדֹולֹות. « ַלְחׁשֹב ּוְלַדֵּבר ָּכל ַהְּזַמן ַעל ַהְּגֻאָּלה. ַהַּמָּטָרה ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשים 
ִהיא ְלָזֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַקֵּׁשר ָּכל ָּדָבר ַלַּמָּטָרה.  « ִליהּוִדי ֵיׁש ֶאת 
ַהּכֹחֹות, ַהְּזכּות ְוָהַאֲחָריּות ֲהִכי ְּגדֹוִלים ְלעֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ָיכֹול, ְוַאף ְלעֹוֵרר ִּכְבָיכֹול ֶאת ַהָּקָּב"ה: 'ַעד ָמַתי'?! ְלִפי ָּכל ַהִּסיָמִנים ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ְוֶׁשרֹוִאים ָּבעֹוָלם - ֻמְכָרִחים ְּכָבר ִלְראֹות ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה!

'ֶחֶדר ְליּוַּבאִוויְטׁש' הּוַקם ִּבְכַפר 
ַחַּב"ד ַעל ְיֵדי ְקבּוַצת הֹוִרים ְמסּוִרים, 
ֶׁשָּׁשֲאפּו ְלִחּנּוְך ֵאיכּוִתי ֲעבּור ַיְלֵדיֶהם 

ְּבִהָּצְמדּות ְמֵלָאה ְלהֹוָראֹוָתיו 
ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי...

"ְּכֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ַהִחּנּוְך ֶׁשל ַהֶּיֶלד 
ֶׁשִּלי, ַּבָּׁשִנים ֲהִכי ְקִריִטּיֹות ַלֲעִתידֹו, 

ִמָּיד עֹוָלה ִּבי ְּדמּות ַהְמַחֵּנְך. ֹלא מֹוֶרה 
ֶׁשַּמִּגיַע ְלעֹוד יֹום ֲעבֹוָדה, ֶאָּלא  ָׁשִליַח 
ְּבִכָּתתֹו, ְמַלֵּמד  ֲחִסיִדי  ֲאִמִּתי ֶׁשּיֹוֵדַע: 

"ִחּנּוְך ֶזה ְׁשִליחּות"

ָּכל ֶיֶלד ַּב'ֶחֶדר' ֶׁשָּלנּו הּוא ָׁשִליַח 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ְויֹוֵדַע ֶׁשַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשּלֹו 

ְצִריָכה ְלַהּוֹות ֻּדְגָמה ַחָּיה, ֲעבּור 
ַהְּסִביָבה ֻּכָּלּה: ַּבְּתִפָּלה, ַּבִּלּמּוד ַוֲאִפּלּו 

ַּבִּמְׂשָחִקים. ַהְּמׁשֹוִבים ֶׁשֲאַנְחנּו 
ְמַקְּבִלים, ב"ה, מֹוִכיִחים ֹזאת".

ס. בורגן
ם: 

 צילו

ֲאִפּלּו ְלִעְּוִרים
ָהַרִּבי אֹוֵמר ַּבִּׂשיָחה, ֶׁשאּוַלי ַעד ַעְכָׁשו ָהְיָתה ִסָּבה ְלָכְך ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהְתַעְּכָבה: 

ַמְעְינֹות ַהֲחִסידּות ֲעַדִין ֹלא ִנְכְּתבּו ִּבְכַתב ְּבַרְיל!

ְּכַתב ְּבַרְיל ֶזהּו ְּכָתב ְלִעְּוִרים, ֶׁשֻּמְרָּכב ִמְּנֻקּדֹות ּבֹוְלטֹות ַהִּנָּתנֹות ְלִמּׁשּוׁש 
ְך  ָכְ זֹו.  ְּבָׂשָפה  ַּגם  ֻהְדַּפס  ַהַּתְנָיא  ֵסֶפר  תנש"א  ִּבְׁשַנת  ָהֶאְצָּבעֹות.  ְּבֶעְזַרת 
הּוְפצּו ַהַּמְעָינֹות ַּגם ֲעבּור ָהִעְּוִרים ֶׁשֹּלא ְיכֹוִלים ִלְקרֹא ְּבֵסֶפר ָרִגיל. ַּכּיֹום, 

ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ִלְלמֹד ֲחִסידּות, ֲאִפּלּו ְלִעְּוִרים! 

ֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות ֻהְׁשְלָמה ְלַגְמֵרי, ְוִאם ֵּכן ָמִׁשיַח ַחָּיב ְּכָבר ְלַהִּגיַע! ְוָאז ִּתְהֶיה 
ָהִעְּוִרים  ִּכי  ַהְּבַרְיל  ְּכַתב  ֶאת  ִיְצָטְרכּו  ְוֹלא  ַהְּיהּוִדים  ְלָכל  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה 

ִיְתַרְּפאּו.

"ְּכֶׁשְּקׁשּוִרים ְלַמְעָלה, ֹלא נֹוְפִלים 
ְלַמָּטה" - ִׁשיַטת ַהִחּנּוְך ְּבֵבית 

ְליּוַּבאִוויְטׁש ְמֻבֶּסֶסת ַעל ִהְתַקְּׁשרּות 
ֻמְחֶלֶטת ָלַרִּבי ְוִהָּצְמדּות ְמֵלָאה 

ְלהֹוָראֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות:

ָּתְכִנית ִלּמּוִדים ַעל ָטֳהַרת ַהֹּקֶדׁש 
ִּבְלַבד, ְּבִפּקּוַח ֶׁשל ַאְנֵׁשי ִמְקצֹוַע.

ִצְמצּום ְּבֻחְפׁשֹות ְּכָכל ַהִּנָּתן 
ְוַהְפָעַלת ִמְסְּגרֹות ֲחִסיִדּיֹות-

ֲחָוָיִתּיֹות ִּבְמקֹוָמן.

ִמְסַּפר ַהַּתְלִמיִדים ַעד 24 ְּבִכָּתה, 
ע"פ הֹוָרַאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן 

ְמַאְפֵׁשר ְּתׂשּוַמת ֵלב ְוִהְתַיֲחסּות 
ִאיִׁשית ַחָּמה ּוְלָבִבית ְלָכל ַּתְלִמיד.


