
 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  ולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.דבר שבע

לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,
 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,

 חם הוא,  – אם העומד בראש
 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"

 

 

 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,
עיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני ה

 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.
השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.

ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.
כן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה לא הבנתי כיצד יית קרים כקרח,

 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,
 חם הוא,  – אם העומד בראש

 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"
 

 

 

  

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?  

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?  



 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,
בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 

 יע לקטר.החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהג
השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.

ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.
לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,

 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,
 חם הוא,  – ם העומד בראשא

 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"
 

 

 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. רה בפולין הגיעה השמועה,לעיי

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  ללמוד ולהפיק לקחים. דבר שבעולם יש
לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,

 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,
 חם הוא,  – אם העומד בראש

 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"
 

 

 

 

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   



 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

ה הרכבת. גיליתי את התשובה לא הבנתי כיצד ייתכן שנע קרים כקרח,
 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,

 חם הוא,  – אם העומד בראש
 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"

 

 

 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 רון אחר קרון עד שהגיע לקטר.החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, ק

השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,
 הסקתי את המסקנה: הקטר היה חם ולוהט, ו כשמיששתי את הקטר,

 חם הוא,  – אם העומד בראש
 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"

 

 

 
מי יודע אם לעת כזאת 

הגעת למלכות?  
מי יודע אם לעת כזאת 

הגעת למלכות?   



 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

"מכל  השיב להם האדמו"ר: תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,
 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,

 חם הוא,  – אם העומד בראש
 כקרח" יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים

 

 

 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

ראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. בהגיע הרכבת, יצאו לק
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

השיב להם האדמו"ר: "מכל  תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

בנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה לא ה קרים כקרח,
 הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה:  כשמיששתי את הקטר,

 חם הוא,  – אם העומד בראש
 יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח"

 

 

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   



 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

מכל השיב להם האדמו"ר: " תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,
  הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה: כשמיששתי את הקטר,

  חם הוא, – אם העומד בראש
 ח"שהם כשלעצמם קרים כקר יש בכוחו לגרור אחריו רבים,

 

 

 
 מחר תגיע הרכבת הראשונה. לעיירה בפולין הגיעה השמועה,

בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. 
 החל האדמו"ר למשש בידיו את הרכבת, קרון אחר קרון עד שהגיע לקטר.

מכל השיב להם האדמו"ר: " תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך.
ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה  דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים.

לא הבנתי כיצד ייתכן שנעה הרכבת. גיליתי את התשובה  קרים כקרח,
  הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה: כשמיששתי את הקטר,

  חם הוא, – אם העומד בראש
 ח"שהם כשלעצמם קרים כקר יש בכוחו לגרור אחריו רבים,

 

 

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   

מי יודע אם לעת כזאת 
הגעת למלכות?   


