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ב"ה

ָרֵאל ׁש ִלְזכּות ַיְלֵדי ִיׂשְ ֻמְקּדָ

ִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם  ּמְ ׁשֶ
ים טֹוִבים תֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ ּבְ

ה! ֻאּלָ ּוְמִביִאים ֶאת ַהּגְ



המילים המודגשות בסיפור הם 
ציטוטים מדברי הרבי במקורות, 
עיקרי המקורות:

 מאמר "באתי לגני" תשי"א
 שיחת ב' באייר תש"י
 שיחת ד' דחוהמ"ס ה'תש"י
 התוועדות י"ט בכסלו תשד"מ
רשימות תרצ"ה

תודה על הייעוץ, ההכוונה והעידוד:

 לגב' רוחה ויסמן 
  לגב' נחמה ברנשטיין
ולאחותי מושקא וולפא

הבהרה חשובה: ציורי אדמו"ר הזקן 
המופיעים בספר, הינם להמחשה בלבד 

ולא נועדו לתאר את דמותו של הרבי.

הערות/הארות ניתן לשלוח למייל: 
ganenet770@gmail.com

ִכים ְיָקִרים, הֹוִרים ּוְמַחּנְ

ּפּור  ְפֵניֶכם ֶאת ַהּסִ ה ּבִ יׁשָ ֵרְך, ֲאִני ַמּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ַבח ְוהֹוָדָיה ְלַהּשׁ ׁשֶ ּבְ
ּפּוִרים. יֹום ַהּכִ ָעַזר ְליֹוֶלֶדת ּבְ ֵקן ׁשֶ ַעל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ֻנּיֹות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ָעִמים  ּפְ ר  ִמְסּפַ י  ָהַרּבִ ַעל-ְיֵדי  ר  ֻסּפַ ֶזה  ה  ַמֲעׂשֶ
דֹול!  ְך "ִסּפּור" - ִעְנָין ּגָ ה ִמּכָ י ָעׂשָ ׁשֹונֹות, ְוָהַרּבִ

ּופּוָעה"  ְפָרה  "ׁשִ ִאְרּגּון  ֶאת  ד  ְלַיּסֵ הֹוָרה  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ן  ְלַצּיֵ ְמַעְנֵין 
ּפּוִרים )תשל"ז(.  ל יֹום ַהּכִ ִעּצּומֹו ׁשֶ ּבְ

ּפּור  ּסִ ּבַ י  ְבּתִ ּלַ ְוׁשִ ֹוִנים  ַהּשׁ קֹורֹות  ַהּמְ ִמן  ָרִטים  ַהּפְ ֶאת  י  ְטּתִ ִלּקַ
ׁשֹות.  ים ֻמְדּגָ ִמּלִ י ּבְ ְבֵרי ָהַרּבִ ּטּוִטים ִמּדִ ֶאת ַהּצִ

* * *

ה  ּזֶ ׁשֶ ר,  ְוָהִעּקָ ְלַיְלֵדיֶכם.  ֲהָנָאה  ּבַ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  ְקִריאּו  ּתַ ׁשֶ ְקָוִתי  ּתִ
ים  ְזַמּנִ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ּבִ ַאֲהַבת ִיׂשְ ֹפַעל: ַהְנָהָגה ּבְ ה ּבְ ָיִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ

ִעְנָיִנים ַהֲחׁשּוִבים ָלנּו ְמאֹוד. ֶהם ָאנּו ֲעסּוִקים אֹו ְטרּוִדים ּבְ ּבָ

יַח  ָמׁשִ יַאת  ּבִ ֶאת  ִויָזְרזּו  ְיַמֲהרּו  ֵאּלּו  טֹובֹות  ֻעּלֹות  ּפְ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 
ׁש! ָקרֹוב ַמּמָ ּבְ

ה,   ְקִריָאה ְמַהּנָ
ֶנת ֶנָחִמי,  ּנֶ ַהּגַ
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ֵניאֹור ַזְלָמן,  י ׁשְ ֵקן, ַרּבִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ תֹו ׁשֶ ִפּלָ  ּתְ

 ָהְיָתה ְמֻיֶחֶדת ְמאֹוד. 

יתֹו, ַטּלִ ף ּבְ  הּוא ָהָיה ִמְתַעּטֵ

ּקֹוֶרה ְסִביבֹו.   ם ֵלב ְלָמה ׁשֶ ְוֵאינֹו ׂשָ

ִעְנָיִנים ַנֲעִלים, ח ּבְ ּלֹו ֻמּנָ ל ּכֻ  ּכָ

רֹוִמים. ּמְ ב ּבַ ן ֶאת ִלּבֹו ַלּיֹוׁשֵ  ּוְמַכּוֵ
ה ּוְבָטֳהָרה, ָ ְקֻדּשׁ ֵבקּות, ּבִ ּלֹו ֲאחּוז ּדְ  ּכֻ

ה. ה ּוִמּלָ ָכל ִמּלָ ִמְתּבֹוֵנן ּבְ
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ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ  ָהָיה ֶזה ּבְ

ָנה. ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ ֲעֶלה ּבְ דֹוׁש ְוַהּנַ  ַהּיֹום ַהּקָ
ֵקן ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֶנֶסת ׁשֶ  ְלֵבית ַהּכְ

י ָהֲעָיָרה,  ל ַאְנׁשֵ יעּו ּכָ  ִהּגִ

ים, ים ְוָנׁשִ  ֲאָנׁשִ

 ְצִעיִרים ּוְזֵקִנים,

ים. הֹות ַוֲאִפּלּו ְיָלִדים ְקַטּנִ ִאּמָ

יתֹות,      ַטּלִ ִלים עֹוְמִדים ֲעטּוִפים ּבְ ּלְ ְתּפַ  ַהּמִ

תֹו. ְתִפּלָ קּוַע ּבִ ל ֶאָחד ׁשָ  ּכָ

ֵעיָניו, ָמעֹות ּבְ ּדְ ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ  ָהִראׁשֹון ִמְתּפַ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ּטַ ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ ִני ִמְתּפַ ֵ ַהּשׁ

רּו ֲעוֹונֹוָתיו, ּפְ ְתּכַ ּיִ ל ׁשֶ ּלֵ  ֶזה ִמְתּפַ

ן ֶאת ִמּדֹוָתיו. ְצִליַח ְלַתּקֵ ּיַ  ְוֶזה ׁשֶ

ן, ְתַחּתֵ ּתֹו ּתִ ּבִ ל – ׁשֶ ּלֵ  עֹוד ִמְתּפַ

ן... ֶדת ּבֵ ה סֹוף סֹוף ְלֻהּלֶ ְזּכֶ ּיִ  ַוֲחֵברֹו – ׁשֶ

ה, ִפּלָ ם רֹוֲחׁשֹות ּתְ ּלָ ְפֵתי ּכֻ  ׂשִ

דֹוָלה! ה ּוְבִיְרָאה ּגְ ָנה ַרּבָ ַכּוָ ּבְ

ים ׁשִ ם ְמַבּקְ ֵ ִנים ּוֵמַהּשׁ ם ִמְתַחּנְ ּלָ  ּכֻ

ים.  ֵסֶפר ַהַחּיִ ָחְתמּו ּבְ ּיֵ ׁשֶ

לֹום ְוִלְבָרָכה! ְמָחה, ְלׁשָ ָנה טֹוָבה, ְלׂשִ  ְלׁשָ

ּפּור,  ֲהֵרי ֶזהּו יֹום ּכִ

ָנה! ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ דֹוׁש ּבְ ַהּיֹום ַהּקָ
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