
ּבֹואּו ְלִהְתָאֵרַח ִּבְׁשכּוַנת 
ָהַרִּבי – ְקָראּון ַהיְטס:

י,  ָהַרּבִ ִהְתּגֹוֵרר  ּה  ּבָ כּוָנה  ְ ַהּשׁ

ל  ׁשֶ "ד'  ַחּבַ ַפר  'ּכְ מֹו  ּכְ ִהיא 

ָעֶליָה  ָאַמר  י  ָהַרּבִ ֲאֶמִריָקה. 

ָרָכה"  ה ה' ֶאת ַהּבְ אן ִצּוָ י "ּכָ ּכִ

ה ַאְלֵפי ֲחִסיֵדי  ּוִמְתּגֹוְרִרים ּבָ

י  ָהַרּבִ יַע  ִהּגִ ֵמָאז  עֹוד  "ד,  ַחּבַ

י"צ,  ָהַרּיַ ָהַאְדמֹו"ר  ַהּקֹוֵדם, 

ִרית. ְלַאְרצֹות ַהּבְ

י -  ל ָהַרּבִ ית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ְסִביב ּבֵ

ה  ֻכּנֶ ָבֶבל", ַהּמְ ּבְ נּו ׁשֶ ית ַרּבֵ "ּבֵ

י  ּתֵ רֹות ּבָ זּוִרים ַעׂשְ – '770', ּפְ

ִמְקָואֹות,  יבֹות,  ְיׁשִ ֶנֶסת,  ּכְ

י  ּתֵ ּבָ ְלָבִנים,  ּתֹוָרה  ְלמּוֵדי  ּתַ

ֶאָחד,  ּומּוֵזיאֹון  ְלָבנֹות,  ֵסֶפר 

 - ַהְיָלִדים  ֲעבּוְרֶכם  ֻיָחד  ַהּמְ

ֵלי ִצְבאֹות ה'. ַחּיָ
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ָאנּו ִנְכָנִסים
ִל'ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים':

ְמַעט  ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ְלַאַחר 

ָראּוי,  ּכָ ְוִהְתּכֹוַנּנּו  ֲחִסידּות 

ֶלֱאחֹז  ְיכֹוִלים  ָבר  ּכְ ָאנּו 

ִאיִדיׁש),  ִדית ('ְקַלאְמֶקע' ּבְ ּיָ ּבַ

ִניָסה  ַהּכְ ֶלת  ּדֶ ֶאת  ְוִלְפּתַֹח 

ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ

ם  ֻמּקָ י, ַהּמְ ל ָהַרּבִ ְדָרׁש ׁשֶ ַהּמִ

אְרְקֵווי  ּפַ ִאיְסֶטעְרן  ֵדַרת  ׂשְ ּבִ

ר 770, ּוְבַאְנְגִלית:   ַבִית ִמְסּפָ ּבְ

'ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי'.

ֵבִנים  ַהּלְ ִעם  ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ

ׁש,  ּלָ ׁשֻ ַהּמְ ג  ְוַהּגַ ָהֲאֻדּמֹות 

ים  ַרּבִ ִקים  ְלֶהֶעּתֵ ָזָכה 

"ד  ְכַפר ַחּבַ ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם: ּבִ ּבְ

ָקִליפֹוְרְנָיה  ּבְ ּוְבִאיַטְלָיה, 

ְבָרִזיל  ּבִ ּוְבאֹוְסְטַרְלָיה, 

ּוִבְמקֹומֹות נֹוָסִפים.
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ִמְתּכֹוְנִנים ִל'יִחידּות': 

בֹוא,  ַהּמָ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ִצּדֹו  ּבְ

ָטן',   ַהּקָ ַל'ַזּאל  ִניָסה  ַהּכְ מּול 

ֶזהּו  ְחּתֹון'.  ַהּתַ ֵעֶדן  ן  'ּגַ ׁשֹוֵכן 

מּוְך  ּנּוי ִלְפרֹוְזדֹור ָקָטן ַהּסָ ַהּכִ

ְקָרא  י – ַהּנִ יֹוֵתר ַלֲחַדר ָהַרּבִ ּבְ

ּבֹו   - ָהֶעְליֹון'  ֵעֶדן  ן  'ּגַ ם  ׁשֵ ּבְ

ִמְתּכֹוְנִנים  ַהֲחִסיִדים  ָהיּו 

י.  ָהַרּבִ ֶאל  ִליִחידּות  ֵנס  ְלִהּכָ

ֶתר:  ַהּיֶ ין  ּבֵ ְלָלה  ּכָ ַהֲהָכָנה 

ֲאִמיַרת  ֲחִסידּות,  ִלּמּוד 

יַצד  ּכֵ ָבה  ּוַמֲחׁשָ ים,  ִהּלִ ּתְ

ים  ֲעׂשִ ר ֶאת ַהּמַ ּפֵ ר ְלׁשַ ֶאְפׁשָ

ית. ְוַהִהְתַנֲהגּות ָהִאיׁשִ

ַצד ָיִמין מֹוִליכֹות  ְדֵרגֹות ּבְ ַהּמַ

ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות  ַהּקֹומֹות  ֶאל 

ֶתר  ַהּיֶ ין  ּבֵ ַהּכֹוְללֹות   ,770

ם  י"צ, ׁשָ י ָהַרּיַ יַרת ָהַרּבִ ֶאת ּדִ

ְך. ֶהְמׁשֵ יר ּבַ ְנַסּיֵ



ַעל ִמְפַּתן ֲחַדר ָהַרִּבי 

י  ָהַרּבִ ל  ִקּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ ַחְדרֹו  ּבְ

ַעל  ָעָנה  ִל'יִחידּות',  ים  ֲאָנׁשִ

ְוָעַסק  ׁשֹות,  ּוַבּקָ ִבים  ִמְכּתָ

ֶחֶדר  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ָהאֹור ּבַ ּבְ

עֹות  ָ ַהּשׁ ַעד  ֶבה  ּכָ ָהָיה  לֹא 

ין  ּבֵ ְיָלה.  ַהּלַ ל  ׁשֶ ַטּנֹות  ַהּקְ

ִאיר  ִהׁשְ ָפִרים ַהּבֹוְדִדים ׁשֶ ַהּסְ

ִנְמָצִאים  ְלָחנֹו,  ׁשֻ ַעל  י  ָהַרּבִ

'ֵסֶפר  ל  ׁשֶ ָרִכים  ַהּכְ ַעת  ַאְרּבַ

ֶאת  ַהּכֹוְלִלים  לּוִחים'  ְ ַהּשׁ

חֹות  ּפְ ִמׁשְ ל  ׁשֶ מּונֹות  ַהּתְ

ָהעֹוָלם.  ַרֲחֵבי  ּבְ לּוִחים  ְ ַהּשׁ

ּתּוְכלּו  ְפֵניֶכם  ּלִ ׁשֶ מּוָנה  ּתְ ּבַ

ּיֹום  ּכַ ִנְרֶאה  יַצד  ּכֵ ִלְראֹות 

ֵמֵהיָכן  ּוְלָהִבין  י,  ָהַרּבִ ֲחַדר 

ָלעֹוָלם  ַהֲחִסיִדי  ָהאֹור  ָיָצא 

ּלֹו. ּכֻ
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