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רחביבכלשיחיוש J1לאנלשלוחא J1שליטר J1אדמוק J1כשהואילהמברקנוסח

 :השנהראשלקראתהעולם

J1 טבאושבתאותחתמותכתבוהקהלדשנתטובהלשנהJ1 

השנה.דראשא'לילתשרי,א'

המדרשלביתשליט"אאדמן"רכ"קנכנסהחמהשקיעתלאחרמהזמן

התיישבלמקןמןבהניען .מקןםאפסעדשעהאןתהמלאשהיהלמטההנדול

מקןמןעלנעמדמכןלאחרתהילים,לאמירתרנעיםכמהשליט"אאדמן"רכ"ק

רנעיםאלההין .אדירהמלכינןאבינןבשירתפצחןהקהלבידןקלותסימן

מכןלאחרתיכףה'תשמ"ח,שנתהחדשההשנהפתיחתשל-התרנשןתרןויי

הקהללכיןןןשליט"אאדמן"רכ"קפנההתפילהבסיןםהחנ.תפילתהחלה

תכתבטובהלשנהטוביוםגוט J1בברכתהק'ידןהנפתתןךובירכן

 • J1ותחתם

השנה.דראשא'יום

בידןשחרית,לתפילתשליט"אאדמן"רכ"קירדבערך 1:סססבשעה

'יהלתהיליםןבספרהאריז"לבסידןרבסידןרן,שעהאןתההחזיקהאחת

שנינשאןאחריןלבנה,במטפחתעטופיםבשופרןתאחזהשניהבידןאןר,'

הפנים.חבילןתשלןשתאתקלייןוהרי"בנרןנרהרי"להמזכירים

הןנחןןעליןקטושןלחוהןצבשליט"אאדמן"רכ"קשלמקןמןליד

 .הפ"ניםחבילןת
אדמן"רוכ"קרביםנינןניםהקהלבעזרתהש"ץנינוהתפילהבמשך

הקדןשה.בידןהננינהאת(בכןלם)עןדדשליט"א

אתאףעמןלקחלמפטירלעלןתשליט"אאדמן"רכ"קנקראכאשר

 .הפ"ניםחבילןתאתעימםהביאןהמזכיריםואילןוהשופרות,הסידור
אתבסדרוהתקיעות,לקראתשליט"אאדמו"רכ"קעצמוהכיוההפטרהבסיום

עלהןנחוהפ"ניםאףמיןח,דבסדרהקריאה)בימתנבי(עלהשופרות

נביעלשחהשליט"אאדמן"רשכ"קשעהמרטיטיםרנעיםאלההיןהבימה,

כ"קהתרומםלפתעמה.זמולמשךבטליתעצמןכיסהוכךהפ"ניםחבילות

והקןלהקדושןתעיניןאתעדייושכיסתהטליתןאתהנביהשליט"אאדמן"ר

 " ...מזמןרקןרחלבני"למנצח :נשמע
מלאעמןקבקןלשליט"אאדמן"רכ"קהחלהמזמוראמירתבסיום

פסוקאחריןחוזרכשהקהל " ...המיצריימוהפסןקיםבאמירת-נענןעים

קולן-הנדולהאולםבחללדקהדממהקןלהברכןת.אתבירךאחר,בפסוק.

שלהאדירהה'אמויענייתןקר-למרחוק'נשמעשליט"אאדמן"רכ"קשל
 .הדממהאתניסרהברכהכלשלבסיומההקהל

והחלהשופרותאחדאתהקדושותבידיןנטלשליט"אאדמן"רכ"ק

הפסוקיםאתאמרכךאחר .קשייםוללאברורותהיוהתקיעות .בולתקוע

 .למקומווחזרהתקיעותשלאחר
נםוכךהתקיעןתלאחרהתוקעבעלבפנילהביטהיאסגןלהכידוע
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פניואתהואמסובבלמקומובהגיעושליסייא,אדמויירכייקפעםבכלנוהג

הקדושותבפניסלהביסבכדיילכתוככלעושהאחדשכלכמובןהקהללעבר

(יחסית).לאסזופניםייהחזרתנעשתההפעסשעח,אותה

שליסייאאדמויירכייקיצאולאחריהמנחחתפילתהתפללו 5 : 30בשעה

חברירקנכנסועימו , 770שבחצרהבריכהידעלהיתשליךילאמירת

הקהלעמדהרחובפניעלממול .החסידיםמזיקניבודדיםוכמההמזכירות

חזרהבדרכושליסייא,אדמויירבכייקוהביסמאולתרות)פירמידותגבי(על

קסןהסליתשוליאתוניערשליסייאאדמויירכייקקמעהעצרהתשליך,מן

 .התשליךלאמירתכולוהקהלגםנכנסמכןלאחררק .שלו

השנה.רראשבילילתשרי,בי

הייארצייסילרגלקדיששליסייאאדמויירכייקאמרערביתתפילתבסיום

נייע.הרייייץאדמויירכייקבתעייהשיינאהרבניתשל

השנה.רראשבילום

 :קליסשינוייסכמהמלבדהאתמול,כביוסהתקיעותהתנהלוככלל
זמןהפיינים)גבי(-עלבסליתושליסייאאדמויירכייקהתכסההתקיעותלפני

אדמויירכייקהתקשהשופרבתקיעתמכןלאחרדקות),(כחמשמאודארוך

 .חשנילשופרועבראחדבשופרבתקיעהשליסייא
בשעהההתוועדותזמןעל-השארבין-הגבאיהודיעהתפילהבסיום

הנפתתוךהקהלאתברךשליסייאאדמויירכייקמנחה).תפילת(לאחר 6 : 30

סוב.'יוסיגוסבברכתפעמיםשלושהקדושהידו
הקסןיביזאלמנחהלתפילתשליסייאאדמויירכייקנכנס 5 : 30בשעה

למעלה.
הגדול,לבית-המדשרשליסייאאדמויירכייקירדהיעודהבשעה
לגבאיוהורהלסעודההקיידיואתנסלשליסייאאדמויירכייקלהתוועדות.

לפרוס(-ולאהשקיעהעדלחייסויאמרולסעודהידיהםיסלושכולםלהכריז

אמרהשקיעה,קודסלחייסלומריספיקושהכלבכדיכךאחרולקדש),מפה

למחציתקרובערךוהדברהרביסהאלפיםלכללחייםשליסייאאדמויירכייק

לומר,מ.ל.לרישליסייאאדמויירכייקהורההלחייסאומרי(ביןהשעה.

כייקלומחהכולה,הכוסאתלשתותהלהכשסייםגדולה.כוסעללחיים

 ) ...כפייםשליסייאאדמוייר
הרבישלהידועהבהנהגתושליסייאאדמויירכייקפתחהקודששיחתאת

חסידותמאמרהחמהלשקיעתסמוךהשנהדראשביביוסלומרנייעהשרייב

הרב ,הבעשייסמןהחלומתורתס,הקדושיםנשיאינורבותינואתבוולהזכיר

מוהרייש.הרביואביוצדק,הצמחהאמצעי,ואדמויירהזקןאדמויירהמגי,ד

אביושםאתאףמוסיףשהיהאלאנייע,הרייייץאדמויירבנוגסנהגכך

הרביאתגםלהזכירשישאלינובנוגעגםהדברכןנייע),הרשייב(-הרבי

נייע.הקודם

שלהזכרתםבאופוהדיוקעלבהרחבהעמדשליסייאאדמויירכייק
 ,הבעש"טמסוייםבתואראחדכל-אסכיבשמותיהם,-לאהקדושיםרבותינו
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 .אלותואריםשלהפנימיתוכנםאתגםוהסבירוכוי,הזקןרבינוהמגיד,
וזאתנשיאינו,רבותינומכלניגוניםלנגןשליטייאהרביהורהכאו

הזכרתעלאףלוועליונותהלבייקולמוסהואהניגוןכילהידועבהתאם

בעלהאדמויירשלשמואתלניגוןניגוןביןשיזכירוביקשאךהשם.

 .הניגון
ניגוןהזקן,ואדמויירהמגידמהבעשייט,תנועותגיניגןנהקהל

האמצעי-הקאפעליע,,מאדמויירראש-השנהדתפילתהתנועההזקן-מאדמוייר

שלהייהכנהייניגוןמהרייש,הרבישלאריבעריי"לכתחילהמהצמח-צדק,ניגון

כ-נהוגניגנוולבסוףהרייייץ,אדמויירשלהבינוניניגוןהרשייב,אדמוייר

שליטייא.]אדמויירכייקשליישאמיל"ניגון-את

השמיםייויכולודייהחסידותמאמרשליטייאאדמויירכייקאמרכךאחר

גו.יוהארץיי

עם :השתאהשנהבראשביותרהמרוממיםהרגעיםמואחדהגיעוכאו

אלוקינוייייהואלגנןשליטייאאדמויירכייקהחלדהאייחמאמראמירתסיום

במחיאותהשירהאתלעודדוהחלהקדושהקומתומלאנעמדפתאוםכשלפתע

ועצומה.רבהבשמחהכפים

השיעוריםמוהנלמדותבהוראותשליטייאהרביעסקמכןשלאחרבשיחה
המאכליםהכשרתעלהאדםשלמחשבתובהשפעתהעוסקברמביים :היומיים

שאפילועדהיהודישלמעלתואתלראותישמכאןוטהרה,טומאהבעניני

ישראלשלמלעתונראיתהיומיבחומשגםדברים.לשנותהכחבלבדלמחשבתו

אומותישבחוהזמו"לאותו-עמוייגוייםייהרנינוהפסוקעלרשיייבפירוש
כו.יישראל"אתהעולם

בירכתובירךברכהשלכוסשליטייאאדמויירלכייקמזגוהשיחהבסיום

ירוסלבסקי,משהלהרהייחשליטייאאדמויירכייקנתןהחלהשיורי.נאתהמזון

למחרת.]השאירהייןמוהנותראתואילו

בימתגביעלשליטייאאדמויירכייקנשארקודששבתשלערביתלתפילת

ייכגוונאיי).שלפניהקדישאתאמר(ובתפילהההתוועדויות.

תשרי.ג'האזינו,פרשת-ייתשובה"שבת

עלנסבודבריולהתוועדות.שליט"אאדמויירכייקנכנס 1 : 30בשעה
ןמשמעותםאלושלתוכנםהסברתוךתשובהימיעשרתבתוךהחלההשבתמעלת
השםעבודתעלהדגשמושםהשמיטה,בהשנתשלאחריהשנההשנה,לכלביחס

היאאףצריכהזושנהכןועלוכויוהכרםהשדהנטישתולאידךברוחניות

מקודמתה.מושפעתלהיות

ישראליישובהדייהעלמאמרשליטייאאדמויירכייקאמרזושיחהלאחר

גו.יאלוקיךייהיעד

השםבעבודתההנהגותעלשליטייאאדמויירכייקעמדהבאיםבדברים

זה.יוםשלהתורהמשיעוריהנלמדות

הכותבהיומיהרמבייםדבריאתשליטייאהרביהביאאלהכלבין

להדמותגורמתהנפשוקדושת ..הנפשקדושתלידימביאההגוףשייטהרת

כיייואמרמקדישכםייהיאניקדושכיקדושיםייוהייתםשאנמרלשכינה
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סיפרזהבהקשראחד.לכלשייךנם,כןועלאחדכלשלביכלתוזהענין

בסיומהפעםכאשררוסיה)-(ייההיאייבמדינהשאירעמענייןסיפורהרבי

החשיכה,מתוךעירשללרחובהבשמחההחסידיםיצאוחסידיתהתוועדותשל

השיבוהחסידיםהולךיי?,יימיהמשסרהאישידיעלהשאלהלעברםנזרקה

הולךייייביסולאחרנוסחלפיאו ...הולךיימלבדועודייאיןנמורהבפשסות

 .ואחדאחדלכלשייךשהעניןשליסייאהרביצייןוכאמור
ורבעארבעלשעהעדשנמשכהיחסית,הקצרה-ההתוועדותבסיום

בהמשךהסדריםעלשליסייא,הרביהוראתפיעלהנבאיהכריז-(בערך)

החמהלשקיעתסמוךיותרומאוחרמנחהתפילתאחרונה,ברכהברכת :היום

השנה).לראש(כהמשךשניההתוועדות

שבברכהשליסייאהרביהעיראחרונהברכהעלהנבאילדבריבהתייחס

חזקתןעלישראלהעמדא,ןכשיעור,ושתהשאכלמירקמחוייביםאחרונה

אודותשמהמדובררצוןויהי ...השיעורמןיותרואףכשיעורלחייםשאמרו

 ...משקהיישכולוליייוםבמהרהנגיעמשקהשתיית
משהלהרהייחשליסייאאדמויירכייקנתןהמזונותשיירינאת
 ].ירוסלבסקי

השנה.לראשהמשך-השניהההתוועדות

הזמןמעלתאתבהפלאהשליסייאאדמויירכייקביארהראשונותבשיחות

באהכאןעליכםייייתמליכונישלהזמןהואהשנה,ראשעםעדייןהקשור
ייישראל-שבשמיםלאביהםישראלבניביןהקשרשלהעצמיתהנקודהלביסוי

העבודהפרסיכלאתבהכוללתזונקודהחדיי,כולאהואבריךוקודשא

מודגשהדברלקבייה,וההתקשרותהביסולעצםוהיאהיהודימןהנתבעת

וההתחלקותהמחיצותביסולשענינה,ייהקהל"שנתשלהשנהבראשבמיוחד

בסמיכותהשנהראשחלכאשרובפרסגמורהאחדות-וסףיינשיםייאנשים

היא,המילהשלשמשמעותהבחסידותוכמבוארייויכולוייאנמרבההשבתליום

והתאחדות.יכליוןימלשון

עםהקשראתלסוותשליסייאאדמויירכייקהמשיךהנפלאבביאורו

יישבת-זושבתביניהם,ענינים.וכמהכמהלעודהעצמיתהנקודה

העומדדברייאיןאנמרעליה-התשובהשלהמיוחדתסנולתהשאףתשובהיי

אתומרוממתהאחריםהדבריםלכלמעלנמצאתשהיאבכך-התשובהייבפני

בוראעםלושישהעצמיהקשרמתנלהבווחדשנעלהלמצבכולוהאדם

העולם.

והרוממותההפלאהכלעלזומעלהאתכי ,הדנישאףשליסייאהרבי

הניילהתשובהעניןשאכןוכפיהעולםבתוךדווקאולהחדירלהורידיששבה

עלהמורהתשובהיייישבתנקראתהשבתשכןהעולם,נדרילתוךהואאףיורד

הזמן.נידרי

ממעמקיםהמעלותיישירדייהמאמרשליסייאאדמויירכייקאמרכךאחר

-מזולפניםזו-דרנותשתיבביאורעוסקהמאמריינוי,היקראתיך
התשובה.בעבודת

שמהלמשמעותבהרחבהאדמויירשליסייאכייקהתייחסמכןשלאחרבשיחה

עניןעלהבסחהולאידךלשמוחליהודיא.ציווייתשמייחי.השנהשל
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חירותשנתתהאהינם,מייח I!Jתהתיבותראשישלב.פירושםתשמח.השמחה-

משיח!

שליטייאאדמויירכייקבירךבערך' 8 : 45(בשעהההתוועדותבסיום

החלהומידערניתתפילתלאחרתכףהבדילגםעליההכוסעלהמזוןבירכת

 .מאדמיוחדהואעצמו[המעמדשעות.-3כשארכהברכהישליכוסחלוקת
החלוקהשולחנותעברימשניעומדים ...נראהלאשסופםארוכיםתוריםשני

עומדיםמאולתרותפירמידותגביעלהצדדיםמן .באמצעםשליטייאוהרבי

אתשליטייאאדמויירכייקמעודדלפעםכשמפעםניגוניםומנגניםהתמימים

 ].בעוזבידוהשירח

השנהראשמוצאי-ברכהשלכוסחלוקת

 :לואמרשליטייאאדמויירכייקטלישנסקימשחהרחייחהחזןענרבהמשך
רצוןייהיייהיאתניגןטלישנסקיהרב ...עכשיו"תנגןניגנת,לאייהיום

הניגוןאתעודדשליטייאאדמויירכייק ...המקדשייניתיישיננההמשיךוהקהל
הק.'בידובעוז

וכייקבארחייב'גור(מעסקנינוימןאלימלךהרבגםהיההעובריםבין

שלאחיינוובשלוםשליטייאמגורחאדמויירבשלוםהתענייןשליטייאאדמוייר
מכלהנסיייבוא :מברכושכהואלייע)דרכיםבתאונת(שנפגעמגורחאדמוייר

טובותיי.בשורותונשמעמקוםיי

כייקעודדמתיייעדשרייטוייאדיאלךניקאוואייכיעט'יניעטבניגונים
\' 

 .שישרקולאותלקחלהקיבידיוסימןואףבמיוחדשליטייאאדמוייר
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ובירךעליוהתיישבשליטייאאדמויירוכייקהכיסאהובאהחלוקהבסיוס

ולאחרלךייבייויתןהקיסידורואתפתחממושבוקסכךאחראחרונה.ברכה

כייקגוי,לךייייויתןאמרהארליגריימעמדבולכיווןמעטשהקריבו

לשירהחלוכשיצאבידובמפיתמכוסההייןגביעאתלקחשליטייאודמוייר .

 .לביתונסעמכןלאחרדקותכמה ...תצאוייבשמחהייכי

 .)(נדחהגדליהצרם ,תשריד' ,ראשרוירם

הגדולהמדרשלביתירדמביתו,הבוקרשליטייאאדמויירכייקכשהגיע

מהזמןוכעבורלחדרועלהמכןלאחרהתורה,ולקריאתהסליחותלאמירת

ורבע.כשעהשארכה(הקבועה)הדולריסלחלוקתיצא

אלפנהבסיומהמנחה,לתפילתשליטייאאדמויירכייקירד 3 : 15בשעה

דקות).-40כ(שארכוכבושיןדבריבאמירתוהחלהקהלמולהסטנדר

רצוןייכייעתהצוסמשמעותאתשליטייאאדמויירכייקביארהקיבדבריו

שעה,לפייחידובנואתלצערכביכוללוכדאיזהבשבילואשרלהקבייה

השבוע,פרשתשללשמהגלויקשרגסבזאתהברכה.בהמשכתלזכותובכדי

ראשיבהתאסףמלךבישורוןייויהיבפרשההכתוביסהמשךאת .הברכהייייוזאת

מאודמרבהנעליולעניןשליטייאאדמויירכייקקישרישראל"שבטייחדעס
גסכמוהיהקהליענין]מזכירו,הואשאיןהזדמנותאיןוכמעטלדבר

משתמשהכתוביעקבייקהילתמורשהמשהלנוציוהייתורהמכןשלאחרהפסוק

וטף,נשיסאנשיסישראל,כלשלהשוהשייכותסאתהמדגישיירושהיבלשון

לתורה.

הוראההיומיהרמבייסבהילכותשליטייאאדמויירכייקביארכןכמו

מקבלאינו:ייהשופרזהלזמןוגלויבולטהואכשהקשרהשסבעבודתמיוחדת
וכו.ימעשיכסיייישפרומלשוןישופרי-הייח.)פייהכליס(-הלכותטומאהיי

ליטנקיסטיסילצדקהשטרותחבילותשליטייאאדמויירכייקחילקלסיוס

יטנקיסטישאינותמיסיהודיהיהשנגשואלה[ביוהקה)ל.כל(-עבור

 ] ...בודדדולרלונתןשליטייאאדמויירוכייק

תשרי.ה'שני,ירם

ידידיייקרןבשסהנקראמוסדהאחרונותבשניסנתייסדכידוע

שראובארצות-הברית,הוןויאילייגביריסמיהודיסהמורכבליובאוויטשיי,

כייקשלוהאדירההעניפהלפעיותובממונסולסייעשכסלהטותלנכון
I 

-770לזהבתאריךלבואהסנוהגיסשניסכמהשמזהכך,שליטייא.אדמוייר

שליטייא.אדמויירכייקשלהטהורותמברכותיולהתברךבכדי

שליטייאאדמויירכייקעלההגדולהמדשרבביתהתורהקריאתלאחר

משפחותיהסובנילהלוהבגיריסהמתינושסהקטןיליזאליצאאחרלחדרו,
ביתשלהצפונילכותלבסמוךעמדשליטייאאדמויירכייקעשרות.כמה

אדמויירכייקעסקצרותמשוחחאחדשככלידועלעברווהבגיריסהכנסת

שליטייאהרביפניעללעבורהכלשכסיימוהטהורה.מברכתוומתברךשליטייא
דקות.כמהשארכח(באנגלית)כלליתברכהבירכס

עדן'ליגןגביריס),אותסאת(שהביאוהשלוחיסנכנסוכךאחר



 S7חעס"אתתשךי/ייחקחל

 .מיוחדבאופובירכםשגיסייאאדמויירוכייקהתחתוןי
ומארנניראשיעגנמנהושאףסובשםאברתםהרתייחנכנסמכןגאחר

שעה.כרבעשארכתגיחידותשגיסייא,אדמויירגכייקהניי)ל,האנודה

נתןגמכונית[בדרכותקי.גאותגשגיסייאאדמויירכייקנסעבצהרים

S אחתכיגוואמרומקגיפורנייה)שפיגגחייםריתדיןגעורךמסבעות

הביןגא[הגההאאב.עבורותחמשייתבניולשושתעבור,לשושאשתועבור

גאבאהכוונהכיהשיבשגיסייאאדמויירכייקאך ,גאביוהכוונתהאםושאג

 ) ...תיגדיםשג

-א I1יבךלחט-אםה I1עחנההיבניתפטיית,יוםתשייו'בעיב,שנייום
א. I1שליטי I1אדמוכ/ק

הנדוגהמדרשביתגאוגםשגיסייאאדמויירכייקירד 7 : 30בשעהבערב

פירמידותנביעגבדחיסותהקהגעמדהעבריםמכגוערבית.מנחהגתפיגת
 .העמודגפנישגיסייאאדמויירכייקיעבורבתערביתתפיגתגקראתבציפיה

הבימתמושגיסייאאדמויירכייקירדמנחת,תפיגתשהסתיימהגאחר

ערבית.גתפיגתהתיבהגעברוניגש

המשפיעיםמראשיהשתתפובהחסידיםהתוועדותהתקיימתבגיגת

העוגם.ברחבישגיסייאאדמויירכייקשגוחיוממבוגריהייססיביקראון

עייה,הרבניתשגוחדותתמימעגותיהאתתיסבגהכירשזכוכאגהביניהם,
סיפוריםספרתרבוהגגוהתם.בימיםהרבייביתגמשפחתמקורביםבהיותם
בנתוביועייתהרבניתביוששררהמופגאהקשרעגומרגשים,נפגאים

עדנמשכהבמיוחדהמעוררתההתוועדותשגיסייא.אדמויירכייק-יבדגחסייא

הבוקר.גאור

 .תשילו'שלישי,יום

הגדוגהמדרשגביתשגיסייאאדמויירכייקנכנסבבוקרגעשררבעבשעה
סימןישמעגדריהברייתאאתשסייםגאחר .ובתפיגיובסגיתועסורכשתוא

 " ...המקדשביתיישיבנהשישירוהקיבידו
שעסקפריידיורגויייצבצגםאדיישכייקתבחיוהתפיגהמו[בצאתו

 ) ...עידודגאותהקיבידווסימןבציגום
השנהשנאמרנויהמעגותיייישירדייההמאמרגאוריצאהיוםבמשך

שגיסייא.אדמויירכייקידיעגמוגהבי)והתוועדותתשובתבשבת

ערבית,גתפיגתשגיסייאאדמויירכייקכשנכנס ) lS :7ובשעה[בערב

 :בירכואדיישכייק .סגורתמעספתתקיגידוומסרמבכישהתמוגגאדםעצרו
סובותיי.)בשורותרבהייהצגחת

אדמויירכייקירד , 9 : 30בשעתערביתתפיגתשהסתיימתגאחרמיד
השתתףהקודשבהתוועדותתשרי,ויגהתוועדותהגדוגהמדשרגביתשגיסייא

ו-שכובעוגםרבותוממדינותארתייבמרחבירביםאורחיםבהםמאודרבקהג
אתגעצמםגהרשותיכוגיםאינםגמיניתם,שוניםעסקניםוכורביםשגוחים
זוגתתוועדותבמיוחדמגיעיםותםהנוראיםבימיםכאוגהיות ...התענוג

מכגרבניםשגארוכתשורהישבההבימתגביעגכןכמותשרי.)וישג
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ונקלטהישירבשידורהועברהשנה)בכל(-כמוזוועדותהתותבל.ארצות

האמריקניים.התקשורתכליבכל

בירכותיובהשפעתשליט"אאדמו"רכ"קהירבההראשונהבשיחה

הקהלת-'הקהל'שנתהשנהשללהיותהבהתייחסישראללכללהטהורות
שלששמהנםמהנדולה.לשמחהטבעיבאופוהנורםדבריחדיו.יהודים
בשיעורנםכן'ברכה.'אומרהואאף-הברכה"ייוזאת-השבועפרשת

תוקפהנו.'ארצו"ה'יימבזרכתבמפורשהכתובאומרבפרשההנלמדהיומי

'כסה'שביןלימיםכידוע,שכןבמיוחדנדולאלובימיםהברכהשל

עשרתשלרובםעברוכשכברובפרטכולההשנהכלעלכלליתהשפעה'לעשור'

כו.'ככולו"ש"רובוהתשובהימי

סיוםלעריכתהדבריםאתשליט"אאדמו"רכ"קהקדישהבאהבשיחה

'יומא'המסכתותשתיעלנערןהפעםהסיוםשנה.מידיכמנהנומסכת

הסיוםקטעיאתומבארנפלאבקשרמקשרםשליט"אאדמו"רכשכ"קן'תמיד'

 .יחדנםהמסכתןתשתישל

התןוערות

-בהתוועדותנוכחשהיה-אלברגשמחההרה"גניגשזושיחהלאחר
אדמן"רכ"קאדלכתו,בטרםממנולהיפרדוביקששליט"אאדמו"רכ"קאל

 ...הבאההשיחהלאחרעדלהתעכבביקשושליט"א
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עםיהקהלישנתשלהקשרעלשליט"אאדמו"רכ"קעמדהזובשיחה

ידיעליצרה""לשבתשלשליחותםשימלאוהעולםאומותעלגםההשפעה

שלהם.המצוותשבעקיום

דבריםלשניעתהייתיחסכישליט"אאדמו"רכ"קהודיעלזאתבהמשך

פישעלובהיותחיוביוהשנישליליהאחדהעולם,לאומותהקשוריםשונים
I 

טוב,"ייעשהמכןלאחרוקרמרע"ייסורבראשונהלהיותצריךהתורהייסדר

בחריפותשליט"אאדמו"רכ"קדיבר.כאוהשלילילמקרהתחילהיתייחסלכן

הגויפלוניבפנילהתרפסשהלכוהיהדותאתמיצגיםשכביכולאותםעל

במילים ) ...זרהעבודהבעווןגםנשכלולהלןבעינין,חןלמצןא(במטרה

היהדןת,נציגילהיןתלמתיימריםשליט"אשליט"אאדמן"רכ"קהתכןןןאלן

בנןשאלסימפןזיןןהאפפיןרעםשנפגשןיירבנים"שנקראיםכאלןביניהם
שהןנןת.)הדתןת

שיוקיעןביהדותהאמיתייםלרבניםבקריאהיצאשליט"אאדמו"רכ"ק

אדמו"רכ"קהחלאחדבהמשךהרבה.חומרתועלויזהירוהזההמעשהאת

ביניהםשקבעוהעלמעצמותשלהגדוליםהמנהיגיםשניבשבחלדברשליט"א

להרבותזאתותמורתבעולם,(הגרעינית)הסכנהאתלצמצםבמטרהלהיפגש

יצרה"."לשבת-והביטחוןהשלוםאתבו

בכלבתי-חב"דהקמתדברעלשובשליט"אאדמו"רכ"קעןררכןכמו

כ"קעןררכןהקטנים,הילדיםשלהפרטייםבחדריהםואףיהודיבית

מצוותיהןבשלושתיתירהלהתחזקותישראלובנןתנשיאתשליט"אאדמו"ר

הנר.והדלקתנדהחלה,שהן,יחנה.'בשםהרמוזות

שליט"אאדמן"רשכ"קלאחרזאת 12 : 30בשעההסתיימהההתוועדות

 .כולוהקהלעבורליטנקיסטיםישטרותחבילותחילק

 .תשריחןחמישי,ירם

חלןקתהוקדמה )י"כ-(קודשינןבחצרותהשנההאןרחיםריבויבנלל

תפילתלאחרהמזכירות,הןראתפיעלזאתמהיום.כברוהחלההילעקאחי

חדרובפתחהמסורתית,הילעקאחיבחלוקתשליט"אאדמןיירכ"קהחלמנחה

ומתוקהי.'טןבה"לשנהבברכתהעובריםכלאתמברךכשהואהקי,

אודןתמהזמןשליט"אהרביעימןשוחחהכטאברהםהרבכשעבר

 .בנידוןלעשןתהרבניםוחובתבהתוועדותאמשהמדובר
שליט"אהרביחילקכןכמןשעה,רבעיכשלןשתארכההחלוקה

ערבית.תפילתלאחרגםשעה)כחצי(במשךילעקאחי
וילכבןדשליטייאאדמןיירכ"קשלהכללימכתבןהתפרסםבצהריים

שנתהברכהןזאתפיטןב,כיבושהןכפלשלישייייןם :התאריךתחתתשרי

-השארבין-שליטייאאדמןיירכ"קמןרההקיבמכתבןהקהלי.'שנתהיתשמייח
ליעשןרייכסהישביןבימיםומקןםמקןםבכלהתעוררותכינוסילערןך

לאחרנערךלזאתבהתאםואכןהסןכותלחנהכיפןריםיןםשביןובאלה

גלבשטייןי.ח.הרבמשתתפים,רביהקהליכנס ,-770בערביתתפילת

התעוררןתדבריש.חפרהרבנשאואחריוהק.'המכתבאתקראמירןשלים

השעה,מעניניקצרים
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המדרשבבית Iהערותיועל Iבעיוןהלכליהמכתבנלמדיותרמאוחר

מרוזוב.שלוםהרהייחהמשפיעידיעלהגדול

 .תשריטישישי,יום

אהמתבצעתבחצר IIרשליט IIקאדמו IIבהמשתמשכ IIכפרה IIלקראתשחיטתה

הנשקפיםהחלונותומןהעבריםמכלכןלההחצרכבר.היתהבבןקרהשכם 770

 :זהומיוחדדופןיןצאלמחזהבציפיהשהמתינןרביםאבנשיםמןקפתאליה

 770בחצרהבוקרבאשמורת

לאחרשעהכרבע .-770למביתןשליטייאאדמןיירכייקהגיעבערד 6 : 30בשעה

המתיןבחצרהתרנגול.אתאוחזהקדושןתכשבידיוהקדושמחדרןיצאמכן

 .ושחטולידיוהתרנגןלאתשקיבלקלמנסוןישראלהרהייחהשוחט
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מהשוחטשקיבלובנוצההדס"כיסויעל ... "בירךשליט"אאדמו"רכייק
שליט"אהרבינסעמכןלאחרשעהכחצילחדרו.חזראחר,הדס.אתכיסה

הדס"כיסןיייעל ...

וכךבציבורלהתפללשליט"אאדמו"רכ"קנוהגיכחרפריסיוסבערבלמקוה.

בשעהותפיליובטליתעטורלתפילהשליט"אדאפו"רכייקירדהשנהגס

30 : 9 . 
שליט"אאדמו"רכייקשובחילקהתפילהשנסתיימהלאחרמהזמן

 1 : 00בשעהבינתייס.הפסקותעספעמיסבשלושנמשכההחלוקה'לעקאחי.
 .)-770לחזרמכןלאחרדקות-50(כלביתו.שליט"אאדמו"רכייקנסע

הרביהחלבסיומה,המנחה.לתפילתשליט"אהרבינכנס 3 : 15בשעה

הקדושיסבדבריושעה.רבעיכשלושתשנמשכההכלליתהברכהבאמירתשליטייא

ביוסהנעשיתהתשובהעבודתמעלתבגודלשליט"אאדמו"רכייקהאריך

בהעילאהי'תשובהשזוהיבחסידותשמבוארכפי-בשנה"ייאחת-הכיפוריס

ןתענוגשמחהמתוךנעשיתזוועבודהשבנפשה"יחידה"בחינתמתגלית

תענוגעלמורהייאשריך",- "ישראלייאשריךהשבןעבפרשתגסהנרמזיס

החילוקאודותעלמענייוביאורבאגסכאוהתורה.בפנימיותכמבואר

מוסררבינומשהידיעלשנאמריחיד)(-לשוןישראל"ייאשריךאמירתביו

עקיבארביידיעלשנאמררביס)(-לשוןישראל"לייאשריכסשבכתב,התורה

כלבאיסשסשכןעקיבא")דרביאליבא(-ייכולאפהשבעלהתורהמקור

 .פרטיסופרטיבפרטיסשבכתבהתורהעניני
הרמב"סמשיעןרנפלאההוראהאדמו"רשליט"אלמדכ"קהדבריסבהמשך

 .לקבלה"ועשןימקבלשיהיהעדטומאהמקבלאינוחרסייכלי :היומי
שכלאףלקבלה.עשוישאינןבכךוכוחרס"לייכלייהודיכלבהשוותו

אתלשמשבנראתיייאנילאיד,ןאבלהקב"ה,שללבירכותיוכליהינויהודי
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 II'יעשוישאינוהריהשםלעבודתמנוצלתזותכונהנםכןועל IIקוני

וכו.'ו) II(חטומאהקבלתהיהודיאצלשייכתאיןכןואם ...לקבל

ליטנקיסטיםידולריםחבילותא IIשליטר IIאדמוכ"קחילקהשיחהבסיום

הרביהחלמהבימהברדתועברו).בשניםנהונהיהשלא(-דברהקהלעבור

אתמעודדכשהואל IIזיצחקלוירבילאביוההקפותניגוןאתלשירשליטייא

בעוץ.השירה

הילעקאחי.בחלוקתשובהמשידהקי,לחדרושליט"אהרביכשהגיע

הסמוכיםהחדריםהקטן,הץאלהיההקדושהיוםבפרוסערב'פנות
בחילשהמתינוהתמימיםבתלמידימקוםאפסעדמלאיםשלידווהחצראליו

 .שלאחריהוהברכההבניםבבירכתלברכםא IIשליטר IIאדמוכ"קשללכניסתו
השניבחדרוחתנים, ZZנילמעלבחוריםלהיכנסהורשוהראשוןבחדר

התמימים,שארלכואילוהקודשמאץרהיקבוצהיותלמידי Zlגילשמעלאלה
משםלראותהיהיינתןהוסריהנדוליםהחלונותהקטן.'היזאלשלידבחצר

שהעבירהחרמקוליםמעתכואבמצעותחיח,ניתןלשמועגםבפניםהנעשהאת
החוצה.הדבריםאת

עלועלההקטןלץאלנכנסא IIשליטר IIאדמוכייקהס.הושלדזמןכעבור

 .הצפונילקירבסמודשבננתחבמהגבי
מבטהעבירלסטנדרכשהגיעובטלית.ביקיטלילבושהיהא IIשליטהרבי

והחלעצמן,הקי,לעיניועדהטליתאתהורידאחר,התמימים.לכעלחודר
באמירתיותרנבוהבקולהחלבסיומם .בשקטה"יברכד"פסוקיבאמירת

 :בערדהיאשתחילתוומרנשקרובמאדהואהנוסחלבנים-התמימים.הברכה
בלכעשראלכללבתוככימכםואחדאחדכלאתויברדיעץוריתברדהשם

אתכםויברכדגויעליכםיייוסף-מץהויתירה ...הברכותובכלהענינים

 ...לכםיידיברכאשר
העניניםבכלבהצלחהיתרבפירוטשליט"אר IIאדמוכייקבירדכךאחר

ושקידהבהתמדההצלחההישיבות,לתלמידיהשיידהעקריבעניןובמיוחד

שעה.כרבעארכההברכהוכוי,וחסידותננלההתורה,בלימוד

משדחג.שלוערביתנדריכללתפילתשליט"אהרביירדכךאחרמיד

מן(הץכורההאדומההמטפחתאתא IIשליטאדמו"רכ"קלובשהמעת-לעתכל

 .כתוםשצבעהמטפחתלבשהאבנטעלגםכןוכמוהשופרות)
הלן 11 : 30ובשעהבציבורהתהיליםכללאמירתנשארהתפילהבסיום

הספריה.לכיוון

הכיפורים.יום-תשרייוקדוש,שבת

(למפטירהקדוש.היוםלתפילתשליט"אר IIאדמוכייקנכנס 10 : 00בשעה

 ) 3 : 15(בשעהמוסףתפילתכשסיימו .)א IIשליטחדאקובח.מ.א.הרבעלה
הודיעוואזיהפסקהעלשיכריזונרונרהרי"ללמזכירשליט"אהרביהורה

 . 4 : 30בשעהמנחהשתפילת

וכיסהכובעואתהסירהמנחה,לתפילתניכנסשליט"אר IIאדמוכייק

תפילתיונה.למפטירשליט"אהרביעלהכרנילבטלית.הקיראשו
לוייחלושכולםביותרהמ.רהרנעהניעוכאןמכברזההסתיימהערבית
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אתלעודדוהחלהקהלאלפנהשליטייאאדמו"רכ"ק ...הימאשריהחג.כל

קצובותבתנועותתחילהלרגע,מרגעויותריותרחזקהשהפכה-השירה

לכך,המיוחדותהמדרגותעלשליט"אאדמו"רכ"קעלהכךאחר , mואיטי

בזהאך .הכפייםמחיאותקצבאתלהבגירוהחלהקדושבמבטוהקהלאתסקר

מעלזרקההטלית,בקצותשליט"אהרביאחזפתאוםלפתע ...דילאעוד

רבבמרץכףלמחואהחלבטליתמכוסותפניוכלבעודוכךבמהירותראשו

הקהלשלבהתאם,והמוגברתהאדירהשירתולקולעלאלהקיידיוולהניף
להגיעעליוניםמאמציםאחדכלעשהאלהנשגביםשברגעיםמובןהעצום.

 ...אלה"ראתהעיוייאשרי-חלילה."לפספס"ולאטובהצפיהלעמדת

כיפוריוםמוצאי-כהו"··יימראה

[לאחר .ראשועלכובעואתשליט"אאדמו"רכ"קלבשערביתלתפילת
שליט"אאדמויירכ"קעשההנר,עלבירכומשלאהכוסעלהבדילוהתפילה

ברכתדברעלשיודיעקלייןר"בלמזכירהורהכךאחרתמיההלאותבידו
הנר).

נסעכךאחרמועטזמן .הלבנהאתקידשולאכןועלגשםירדבחוץ
 .לביתושליטייאהרבי



תשמ"ח-ל nק nיימtן 64

השם".ייבשם-הכיפוריםיוםמחרת Iתשריי"א Iראשוויום

 .כשעהארכההבוקרהדולריםחלוקת
שליטייאהרבידרכים.בתאונתבראשו(לייע)שנפגעבנועםעברנאחד

 ...חסידותהרבהוילמדבריאראשלושיהיהבירכו
בסידוריא IIשליטר IIאדמוכ"קהתענייןירוסלבסקיהגברתכשעברה

א IIשליטלרביהודיעגרונרהרי"לכשהמץכירהאורחים.שלוהשינההאוכל

ושניםימיםאריכות IIבשליט"אהרביבירכהנכדות,י Tשלהנולדואמשכי

טובות".]

מתפילתלמעלהבעלותוערב.בשעתוחץרהקילאוהלנסעא IIשליטהרבי

שליטייאר IIאדמוכ"קחופה.בחוץהתנהלהשעהכשאותההקהל,שרוערבית,

והשירה ...שריםלאחופהשבימינהוגכיוהעירגרונרל IIהרילמץכירפנה

(מעסקניפרידמןשלמההרבהפתחלידהמתיןלגעהייתכניסתוטרםפסקה.

עבורברכהביקשוהללו .לביקורשהגיעהמסוריהיהודיםקבוצתעםח) IIצא

(מןמשקהבקבוקיקבלוכיאמרואףבירכםשליט"אהרבימשפחותיהם,

אדמויירכ"קיצאכךאחרדקותנכמהלסוריהעמםלקחתמנתעלהמץכירות)

לבנה.]לקידוששליטייא

א. IIשליטאדמויירכ"קשלהסוכותשתישלבנייתןהושלמהבלילה

 .תשריי"ב Iשנייום

תשבוייבסוכותדייהמאמרוהואהסוכותייחגייקונטרסלאוריצאהיום

כייקידיעלהשנהוהוגהתשמייאבשנתבשעתושנאמרגויימיםיישבעת

הסוכות.חגלקראתשליטייאר IIאדמו

כייקשלקודשייאגרותהספרשלבדמותוחדשאורהיוםהופיעכןכמו

תשיייאמשנתקודשמכתבי-400כמכילהספררביעי,חלקשליטייאאדמוייר

משיחיי.חרותשנתתהאתשריייואייוהתאריךאתנושאוהוא

הלילה.תתקייםבתשרייייגהתוועדותכינודעבצהריים

הץובהתוועדותלהתוועדות.שליטייאר IIאדמוכייקנכנס 9 : 30בשעה

 ...דבריינפל"
ההוראהאתשליטייאאדמויירכייקביארבההראשונההשיחהלאחר

לכלבפועלבמעשהושייכותהאריבעריי"לכתחילהההילולאבעלשלהידועה

פתח )'.וגשפתייםייניבייבורא(דייההקודשמאמרמכןולאחרואח,דאחד

המצוה,ומשמעותיהקהלישנתעלבדבריםקודשבהתלהבותא IIשליטהרבי

יהקהלישנתשלהאדירהלפעילותחיסודאתשליטייאהרביהניחוכאן

 . IIהקחלמבצע IIו

דבריםשמצאנושלמרותכךעלגדולהתמיהההיתחהדבריםשלבתחילתם

להםשנעשהוכדומה,השמיטהמצוותכמוהבית,בץמןשנהגובתורהרבים
שהיוואףדברשוםנעשהלאכאןואילוהמקדש,ביתשחרבלאחרגםץכר

לאלפועלאך,היהקהלי,עניואתלחדשבדורםשביקשוישראלמגדוליכמה
העניןשתוכןמכיון-שליטייאהרביהמשיך-ייאמנם ... !!הדברנתבצע

במוחשורואיםהימיםייכלאלוקיכםהיאתליראה IIדהפעולההיאדיהקהלי

את"ליראההמביאיםבעניניםומדבריםוטף"נשיםייאנשיםמתקהליםשכאשר
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ומן-ההצעהבאהלכןאשר-יהודיכלבלבהתרנשותהדברפועלהייי,

הכנסתבביתוטףיינשיסייאנשיסלהקהילנדול-ורעשרעשלהקיסהראוי

הערט :בייזיארנוןייפשוטותבמיליסלהסולהסבירלהסולומרהמדרשובית

 ...זכאיסוימיסזמניסלכסנותניס !יהודיס)(הקשיבואידןייאייןזיך
שלהביצועבדרכיפרטיסולפרטילפרטיסשליטייאאדמויירכייקירדבהמשך

במשרהבזהשיעסוקמרכזיאדסשיסדרוהורהשליטייא.הרביהחדשהיימבצעיי

פעילחלקלקחתאנשיסולעודדהפעילותאתלרכזהאחראייהיהוהואמלאה

במבצע.

-בעיתונותכ--וללמקוסבכללפרססשליטייאהרביהורהכןכמו
לקשרוישדברכל(-שכןטפח,עלטפחיהיהשנודלסבמבצעחברותכרטיסי

שווהיהיוהכרטיסיסכל ) ...דבריסוכמהבכמהמצינוזהושיעורלתורה,

הרבילכל.ברוריהיהבהסשהמסרכדישווהיהיהנוסחסונס(כנייל).

(-ולאהקודשבלשוןיכתבהכרטיסעלשהשסלדרושישכיצייןנסשליטייא

וכויי.וכוי ) ...המדינהבכינוי

כיואמרלמוסדותמיוחדבאופןשליטייאאדמויירכייקהתייחסבהמשך

כייצעיריותורהיהדותהפצתשענינסמוסדות(וביחודהמוסדותבתוככינס

מיוחדיםיקההליכנסיקלייסשיוכיוייב)חביידייייייבנותחביידייאנידת
לראשישחיניךומיסדותבישיבות-הרביהמשךי-ובמיוחדלפעסמפעס

אלילפעולותפעסמדייהתלמדייסאתלעוררוכדויהמשניחהישיבה,

שיעוריאתנסהתורה).ל-ימודהעיקריבתפקידסיפנעשהדברמבלי(כמובן
היהקהל.ילעניןזו-)בשנה(-כמנהנוקישרוהרמבייסהחומש

יבבותי,יהכנהי,ידינינוןבננינתהסתיימהייהמרעישהייההתוועדות

בשמחההקיבידיושליטייאהרביעודדהזהבנינון " ...המקדשביתויישיבנה

צדקהשטרותוקיבלוהיטנקיסטיסיעלימןכלאחרלשרוק.סימןואףרבה
הקהל.עבור

 " ...תצאובשמחהייכיבשירתשליטייאהרביפתחבצאתו
ומרונשיסמבולבליסעדייןהיווהכלהלבבותאתהרעישהההתוועדות

פרטיוכלעלאחתבבתיינחתייכרניל-שלא-אשרהחדשהיימבצעיימןיחדנס

 .פרטיוופרטי
כבראך,הדבריס,אתלבצעישואיךכיצדמספיקברורהיהלאעדיין

מצומצסעסקניסצוותשב-סןן,המשרדיסמחדריבאחדהתכנסלילהבאותו

כמוהפועל.אלוהבאתוהביצועבדרכיודןהיטבהנושאאתללמודשישב

צורפולכרטיס .שיופץהכרטיסנוסחאתלילהבאותוכברהצוותהכיןכן

בצרוףאלו,הזה.בזמןיהקהלימצוותמשמעותעלקצריסהסברדברינס

ובנוסחותיקנסשהניהסשליטייאאדמויירלכייקלמחרתנכנסוהכרטיסנוסח

מעתוניבכמההדבריסהופיעובבוקר(כברבעיתוניס.התפרסמו·ז.זו

ארצהייב).

 Iתשריי"ג Iשלישייום

נ"ע.מוהר"שאדמו"רב"קשלההילולאיום

לאוהל.שליטייאהרבינסעהיוס
ושאראתרוניסשליטייאאדמויירלכייקהכניסוערביתתפילתלאחר
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 .עבורומהםבחרא l/שליטר l/אדמוק l/וכהמינים
פיעלזאת,שני.יהקהליכינוסהגדולבבית-המדרשהתקייםבלילה

בלויטוביההרב.נאמובכינוסהכללי.במכתבוא l/שליטר l/אדמוכ"קהוראת

 .בתשרינ l/ילרגלחסידיתהתוועדותהתקיימהכדאחרווינברג.יוסףוהרב

הסוכות.חגערבתשרי,י"ךרביעייום

ארבעלחלקהסוכותחגבערבשנהמידישליט"אהרבינוהג(כידוע

השנה).גםכ-דש l/אנוחשובימזיקנילכמהמינים

הדיחלוקתהחלהמביתוא l/שליטר l/אדמוכייקבואלאחרדקותכמה

לכלמינים.בדילהםובחרוהתחתוןיעדןלינןנכנסוהנכבדיםמינים.

ההמשכות".כלאתיישימשיכושליטייאהרביאיחלמהםאחד

הצריכיםשלמפורטתרשימההקיבידיוהחזיקשליטייאאדמו"רכ"ק
אתרוגיםשליט"אלרביהשנההביאולאהשמיטהשנתמפאתאבג,לקבל.

כפר-חב"דאנשיאתקצרות,שליט"אאדמן"רכ"קבירדכד.אחרמכפר-חבייד

כלשליהקהלישנתשתהיהיעזורייהקב"ה :מוגה)בלתימאידיש(בתירנום

-שבהםהסוגיםארבע-עלישראלבניכל(וכנגד)כולליםשהםמיניםהדי
עדכולההשנהכלעלהשפעתםאתהדבריםושיפעלו .במדרשהמבוארכפי

שתהיינהממש.בקרובמשיחא,מלכא-מלד"בשורוןייויהיעםיחדשנהיה
טובותיי.בשורות

שליט"אאדמו"רמכייקקיבלווהםכדאחרנכנסובגורלזוכיםכמהגם

הדסים.

הדסיםכשלולב,הקימחדרוא l/שליטר l/אדמוכ"קיצאבערד 4 :ססבשעה

א l/שליטהרבייצאמהזמןכעבורלסוכה.בדרכוהקי,בידווערבות

כעבורבידו.נוסףכשלולבתכף,משםויצאלחדרוחזרהסוכהמןבמפתיע

במבטובוחןכשהואשלישילולבעםוחזרחדרואלשוביצאדקותמספרעוד

לסוכה.עדהדרןאורדלכלהלולבשידרתאת

כשבידוהסוכהמןא l/שליטר l/אדמוק l/כיצאשעהרבעיכשלושתכעבור

האחרים.הלולביםשניהשניה,ובידווערבות,בהדסיםהאגודהלולבהאחת

לבניןוהלןהקימחדרוא l/שליטהרבייצאהחגכניסתלפנידקותכמה

עלהא l/שליטהרביהסירבדרכווהאתרוג.הלולבאתבידיואוחזהספריה

 ].סידורגביעלמונחשהיהלולב
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הסוכותחג

 ...בידיהם"ולולביהםיוצאיםייוכשהם
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בכלשיחיולאנ"שלשלוחשליט"אאדמו"רכ"קשהואילהמברקנוסח

ודזמושמחטוב"יום :יהקהלישנתתשמ"חהסוכותחגלקראתתבלמרחבי

שבת".וגוטהקהלדרשנתבמעשיוהשםוישמחבעושיוישראלדישמחשמחתנו

חיינו":.בית IIבהסוכותחג

ומלאגדוששנה)(כבכלהשנההיהחיינובביתכאןהסוכותחג

גבימעלייטפחהתרוממותשלימיםשבעהמיוחדות,רוחניותבחוויות

 " ...הקרקע
כ"קשלהמופלאותהקודששיחותכמובןעומדותהימיםשלבמרכז

חוגיםבקרברבפירסוםלעצמןעשוכברכשאלהלילה,מידישליט"אאדמו"ר

ניתןערבשבכלכדהייטסי,ליקראוןשמסביבבשכונותאחריםרחבים

חסידיותחצרותעלמהנמניםרביםברבים-קודששיחותבאותן-ליפגוש

שלוהרוחני,האמיתי,הפנימיטעמםאתלטעוםשבאיםיעמדי,וסתםאחרות

החג.

 :ממששלחויההואואףהחגלכלאורןהציבוראתהמלוהנוסףדבר
אדמו"רכ"קישראל"בניייראששלמיניםהדיעלבוקרמידיהברכה

 ...בחלקושנפלהזוגדולהזכותעלמוותראינואחדכשאףשליט"א.
הסוכהמפתחהחלשמשתרדענק(-בתורבבוקרמהשכםממתיןהציבור

הרבייכנסאזי ,-770לשליט"אאדמו"רכ"קלבוא ) 770-שבחצרהגדולה

להרה"חימסרםאחר, .בהםוינענעהמיניםדיעליברדלסוכתושליט"א

מנתעלארוכות-)שניםבהתמדהזובמלאכהשעושה(-מיהארליגמאיר

 .עליהםבברכהכולוהציבוראתשיזכה
המדרשבביתשליט"אאדמו"רכ"קשלתפילתובעתגםשעותנמשןהתור

חזרהוהאתרוגהלולבאתמחזיריםאזהיהללילתפילתעדשעה),(אותה

אלהעבורלמסלולוהתורחוזרהתפילהסיוםולאחרשליט"אאדמו"רלכ"ק

 .כןלפנילברדהספיקולאשעדיין
אגודתייצעיריועידתכמוהחגימיבמשדאחריםחשוביםאירועיםגם

הילדיםכינוסאו ,המועדחול:בימיבשנהאחתהמתכנסתהעולמית"חב"ד

הקדושותשיחותיועומדותכשבמרכזוהסוכותבחגשנהכלהמתקייםייראלי"

החג.בימימרכזימקוםתופסיםלילדים,שליט"אהרבישל

השואבה.ביתשבוחת

ביתיישמחתהינו,החגימיכלמשדהואאףהאחרים,האירועיםאחד

קינגסטון,הרחובות(בצומתהשכונהבמרכזנערכיםלילהמידיהשואבה".

האחיםשלהמפורסמתהתזמורתצלילילקולריקודיםמונטגומרי)

תושביכליודעיםזאתכשגםשניםכמהנמשןכברהזההמנהגייפיאמנטה".

שישכפיכזושמחהכיהייטסי,ליקראוןהסמוכותהחרדיותהשכונות

סוגיכלעםרביםיהודיםבאיםכאןוגםמקוםבאףאיןבליובאוויטש

והנשים,הטףהמשפחה,בנישארגםמצטרפיםכשכאןהשונים,התלבושות

אםגדולהתהיהלאשהשמחהאידוכי .להןהמיועדהצפיהבשטחהעומדות

ומבקשומורהשליט"אאדמו"רכ"קחוזרהקודשבשיחתולילהלילהמידי

כן ... !ערוד"ו"באיןשעברומבלילותיותרוהריקודיםהשמחהאתלהגביר
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 69וזעט"אוזתשרי/ייהן:וחל

 .האדירהקהלכלאתעוטפתנפלאהאחדותואוירתעצומהה fהשמךבהתאם
רבותשליט"אאדמן"רכ"קמדברבכללואם'הקהל'שנתהשנהגםמה

בוהחגשבהגיעהריכולה,השנהלכלהשיי"ךכלליכדברזומצוהעל

שלשבמרכזןכדוכמה,כמהאחתעל ,המקדשבביתבזמנוזו jמצווך-נתבצעה

שלזואחדותבאווירת !ייהקהל" :האחתהנקודהעומדתהקדושותהשיחותכל

אלוהייטס','קראוןבחוצותהגדולההשמחהמתקיימת ...העם"אתייהקהל

דבריהםאתשנושאיםהשוניםהדובריםידיעלהמושמעיםהדבריםגםהם

התזמורת.שלהמיוחדתהבמהגבימעלוד) jלריכריקודשבין(בהפסקות

הסוכות.רחגא'ליל

מראששהוכוהסטנדראלא IIשליטאדמו"רכ"קניגשהחגתפילתבסיוס

אתשליט"אהרביהזכירהדבריסבפתחהשיחה.באמירתוהחלהקהללנוכח

ג'בתורההשמחהמוזכרתהסוכותשבחגכךעלשמעוני"ייהילקוטדברי

כ"קביותר.גדולההשמחהלהיותצריכההסוכותשבחגראיהזוהי ,פעמיס

טוב"יוסייגוטבקולפעמיםג'יכריזכולושהקהלביקשא IIשליטאדמו"ר

 :בברכועצמוא IIשליטר IIאדמוכ"קהחלומידמקודמתהחזקהתחיחפעסוכל
II טוביוםגוטII הרביהחלמכןלאחר .פעמיםשלושכ,ךהשיב,והקהל

אתמעודדכשהואז"ליצחקלויר'לאביוההקפותניגוואתלנגןא IIשליט

שקט,והשתררהשירהכשהסתייכזההסטנדר.גביעלקלותבהכאותהקהלשירת

שביתשבזמןהשואבה,ביתשמחתעלבדבריםא IIשליטר IIאדמוכ"קהמשיך

הרביהזכירבהמשךהחג.שלהראשוןמהלילהכברמתחילהחרב,המקדש

גילהט IIהבעש :מהםקצריםענייניםבציינוחב"דנשיאיכלאתא IIשליט

 ,הזקןר IIאדמורגע.בכלמתהוההזמן,שגם.המגידרגעבכלמתהוהשהעולם
האמצעי,ר IIאדמווהשגה.הבנהחב"ד,שלבאופןהחסידותתורתאתביאר

צדק",צמח IIהר IIאדמוהבינה.ספירת--בענינוהחסידותתורתאתביאר

 .יחדוחיברםוחסידותנגלהביאר , l/יידעתשלבאופוהעניניםכלביאר
ב, l/הרשר l/אדמואריבער".לכתחילה IIשלהעניןאונגילהש IIמוהרר IIאדמו

הרביתמימות.שלבאופןהתורהנלמדתששם l/תמימיםתומכי IIישיבתאתיסד

כוכמולשוו.-70בותירגמההעולםבכלהחסידותתורתאתפירססהקודם,

פישעלהאושפיזיועםוקישרוהקהל" IIהמרכזילנושאא l/שליטהרביהתייחס

עםשניהםהקשוריםהבעל-שם-טוב,החסידיוהאשפיזיןאבינואברהםנגלה,

-(ט, l/הבעשהיהאחד IIוכןאברהם",היהאחד I/ 1/ )'להקה'-(האחדותענין
בניכלאתשמאחדישראל" I/בשמוגםכךמהורודוק).מ l/רשהתבטאכפי

ישראל.

 :ל'הקהל'החגענינישארשלהקשראתגסוביארהמשיךא IIשליטהרבי
נאמרעליהסוכהשלו.המיניםבך'ישראלעםסוגיכלאתהמאחדלולב

ייתשרי"-בחודשיחדגםושניהםאחת"בסוכהליישבישראלכלייראויין

-50כארכההשיחההשנה.עניניכלאתוכוללשמאחדהחודשהשנת,ראשית
נוצרובמקום . l/ייושמחתבשירן!א l/שליטאדמו"רכ"קהחלואחריהדקות,

לאחרתכףשערכוהאחרותהקבןצותעםיחדשהשתלבוריקודכועגליתכף

בשיחתעתהזהשנאמרעל l/ייחזרההחג)מלילותלילהבכלגם(וכוהשיחה

קהודש.



תשמ"ח •יימtןחקחל 70

לסוכההרביםהאורחיםשלבעיקרורב,קהלגםהזדרזבינתיים ,אך
(כמנהגושליט"אהרבישםשישמיעהברכהדברילקראת , 770שבחצרהגדולה

הראשון).החגבלילשנהמידי

לעבררחבבחיוךופנההק'מחדרושליט"אהרבייצאמהזמןכעבור

הדרךאתלושיראהכמבקשבתנועהירוסלבסקימשההרה"חהאורחיםמכניס

אדמו"רכ"קשלבאבנטואוחזירוסלבסקיהרבאשרשנה,בכלשנהוג(כפי

בתחילתהשניבניתלבמהעדהסוכהלאררךומובילולפניוסועדשליט"א

למקומושליט"אאדמו"רכ"קכשהגיעדברו).אתשליט"אהרבימשמיע,ומשם

עלנסבוהקדושיםהדבריםבמקום.והדוחקהלחץמאפתבקצרהשידבראמר

ועלהגדולהאורחיםמכניסשהיהאבינואברהםהיום,שלהאושפיזיןאודות

מארחםאתהמזכיםהאורחיםזכותולאידךהמארח,שלשבחלקוהגדולההזכות

 ...ה"הקהל"עניןהוזכרזוקצרהבשיחהגם .זוגדולהבמצוה

הסוכות.דחגא' ,טוביוםתשרי,א'חמישי,יום

לברכההמחכיםלהמוניהתורעבורהמספריםחולקו 6 : 00בשעהבנוקר

שליט"א.אדמו"רכ"קשלהמיניםד'על
מיניםהד'עםמהספריהשליט"אאדמו"רכ"קהגיע 8 : 00בשעה

היתהשליט"אהרבי(הליכתבתור.שעמדהקהלשירתאתמעודדכשהוא

יצאכךואחרלחדרונכנס )'.קהפניועלניכרהרבהושמחהבמיוחדמהירה

 .שבחצרלסוכתומיניםהד'עם
נותןשהואבאומרוהארליגמאירלהרבומסרםיצאדקותמספרכעבור

עליהם.לברךיוכלשהציבורבכדילהחזיר"מנתעלב"מתנהאותם

שליט"אהרבישינההשנההחגלתפילתשליט"אהרבינכנס 10 : 00בשעה

ה'הלל'אמירתזמןכלמשךוהאתרוגהלולבאתואחזעברובשניםממנהגו

 ...מהשיחותבאחתהימיםבהמשךשהוסברדברבנענועים,רקולא
אתמול.שללזהבדומההמחזהעצמועלחזרבלילהערביתתפילתלאחר

לנגןוהחלטוב"יוםייגוטבברכתהקהלאתבירךשליט"אאדמו"רכ"ק

השניבלילההשואבהביתשמחת :בשיחהפתחכךאחרבחגיך','ושמחת

ישנושכן ...דסוכותהראשוןבלילהמאשריותרנעלהבאופןלהיותצריכה

ביוםהינהזהיוםקביעותגםלכךבנוסףבקודש."יימעליןשלהכלל

יותרמודגשתהשמחהמאד".טובוהנה ...אלוקיםייויראנאמרבוהשישי

גםכן .אלוקים"ליעשהייצחוק-יייצחק"-היוםשלבאושפיזיובהתחשב

גביעלתורתועימהשנושאתשהחידושהריהמגידשהואהחסידיהאושפיזין

המגידבתורת(כמבוארבשמחהלתוספתהגורמתזוהיאהבעש"טתורת

 ) ...עצמו
בזמןשכוהקהל''יוםבעצםזהלילהשלהיותועלנרחביםדבריםבאוכאן

שלהראשוןטוביוםייבמוצאינהוגהזומצוההיתהקייםהיההמקדששבית
הסוכות"!חג

קדרש.שבתוערבהסוכותדחגב'יום-טובתשרי,ט"זשישי,יום

ובירכוהקהללעברשליט"אאדמו"רכ"קפנהשבתקבלתתפילתבסיום
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אמר " ...בחגיךייושמחתלשירספונטניתהחלכשהקהלשבתייייגוטבברכת

לשי,רשובוחזרלרגעשתקהקהל ...שמחתכםייייוביוםשליטייאאדמויירכייק

על :שעהכרבעבתשיחהאמרשליטייאהרבי ...שמחתכםייייוביוםהפעםאך

ייוביוםהשירהיהמתאיםכןועלהשבתותיי,אלושימחתכםייוביםנאמרהשבת

שמחתכםיי.

שלהאושפיזיןשניעםהשבתיוםשלהקשראתביארשליטייאהרבי

יתורה.יהינואלהשלוששלהמשותףשהמכנההזקן,ואדמוייריעקבהיום.

 ...ייהקהל"ביותרהמדוברלנושאשליטייאאדמויירכייקהתייחסכךאחר
העניןאודותיימרעישיםייזמןמשךשכברנאמרהשוניםהביטוייםבין

אינועתהעדזהבעניןשעסקומהשכל"להרעישייוממשיכיםדייהקהל",

 ...ויותריותרלהוסיףוצריכיםמספיק
היומיבחומשהשיעוראודותשליטייאאדמויירכייקדיברכאשרבהמשך

ליהקהלביחסשובשליטייאאדמוכיירכייקאמרישראל"כל"לעינימוזכרבו

צריךזהשעניןלואומריםדיהקהלימעניןופעלשעשהמהכללאחרי

רואיםעליומסתכליםשכאשרהיינוישראל"כל"לעינישלבאופןלהיות

 ...הקהל"!ארוםגייטייעסיהקהליכאןשמהלךבגלוי

הסוכות.דחגד'ליל Iקדרששבתמואצי

זה)לצורך(במיוחדשנבנתהקטנהסוכהמתוךהשייץהבדילהשבתבצאת

ואמראדיישכייקחייךלהבדיל[כשסייםהגדול.המדרשביתלחלונותבסמוד

הרבישובפנהתיכףאחרונהברכהשיברךלולמסורגרונרהריייללמזכיר

שליטייאוהרביבאולםהשתררשקטבקול"תהיהיישהברכהוהוסיף(שטיייא

חייךאחרונה,ברכהבירדכברהשייץכיכשהודיעוהברכהאתלשמועמחתין

 .] ...ביטולתנועתבידוועשהשליטייאאדמויירכייק
שליטייאאדמויירכייקומחצה,כשעהשארכהבשיחהפתחשליטייאהרבי

 .ייהקהל"בעניןוהןבשמחההןקודמיועלזהלילהשלמעלותיואתביאר
ישנוכאשררקהיאבשלימותההשואבהביתשמחתשכןהשמחה,בענין

במשנהכמובאייהקהל",ולעניןלראשונהזהבלילההמתאפשרדבריחלילי,

הריבשבתחלטובדיוםבייוםאםוהיינומקדימיןולאמאחריןשייהקהל"

מוצאיעםזולשמחהמיוחדשקשרמכאןשבת,למוצאינדחיתהיתהשהשמחה

עומדיםכהנים(דהקה)להיוםייאותו :בתוספתאמואננוסףענין ,שבת

בידיהםזהבשלוחצוצורותפרהסיא)שלהקומות(היינוופרצותבגדרים

זהדומהאומרין,חצוצרתבידושאיוכהןכלותוקעין,ומריעיןותוקעין

 ."הואכהןשאין

ליהקהלי,בהנוגעבפולעבמעשהנפלאההוראהמכךלמדשליטייאהרבי

בשעתושנעשו-(הקרבנותבמקוםשנתקנההתפילהעבודתהריהזהבזמןשכו

ההוראהכןועלוטףיינשיםייאנשיםלכולםשייכת )-הכהניםידיעל

הזהבחצוצרתאתבידוליטולואחתאחדכלעלהציוויייהקהל"שבענין

כךעלגםדיברשליטייאהרבייהקהליעניןאתעםקבלו?פרסםולהודיע

התיקשורתבכליגםזאתאודותלפרסםאפשרותישהמועד)(-בחולשעתה

השונים.
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----------,------
סוכות_המועדדחולב'תשרי,י"חראשון,יום

הכנסאתיים, TIושהשגושיםהעוגמיצאייחכינוס-770בהתקייםהיום

מנטגיקמרדכיתרבהישיבהראשאתשהזמיןצאייחמזכירגוגדמןהרבפתח

הרבניםהתעוו"רותדברידיברואחריומגכותיי,ב"דבן-הועידהאתגפתוח

והרבאזדבהאברהםהרבהייטסי,דיקראוןשגיטייאהבדייץחבריהגאונים

הגר.יוסף

נואס )ל"ז(מענטליקמרדכירביהחסידהגאון-העולמיתהועידה

עשרותבתומרתקתמרשימהבשרשרתזהאחרבזהקרבוהמיקריפוןאג

מפעולותיהם,קצן-דו"חשמסרוהעוגםמכלמוסדותומנהגישלוחיםשלרבות

קטנותיעולבהצעותהרחבלציבורבעבודתםנסיונםאתתרמוואף

ומקוריות.

אתשהקריאיושב-ראש,רסקיןדודהרבידיעלננעלההוועידה

 .הכינוסהחלטות
לתלמידימיוחדתהתוועדותהתקיימה )-שנהמידיכנהוג-,בלילה

 ..דששדיירהרה"חהשמיעפתיחהדברי , 770שבחצרהגדולהבסוכההתמימים
חגשלהיליקויט-שיחןתיאתבעל-פהלימדשפיראנחמןהרה"חרייטשיק,
כנהוג)-,בננלחעניןלמדמנטליקמרדכיהרחייחהישיבחראשחסוכות,

לאורעדהןבסיסיםעםלהתוועדמרוזובשלוםהרהייחהמשיךכךואחר

חבוקר.

סוכות.המועדדחולג' Iתשריי"ט Iשנייום

ייבטחחפסוקעלהביאורלאחר ...מיוחדיינילויייחיהחערבבשיחת
נודגעגשגיטייאאדמויירכייקשובעוררחשיחח.החגהבויעקבייעיובדד

היוםשללאושפיזיוזומצוהגםבקשרויהקהלימצוותבפירסוםחנחיצות
תבריותאתג ilאושלוםורודףשלוםאוהבענ,ינושהיתתכהןאהרוןשהיא
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ישראל,אהבתיהקהלי,שלהפנימיתוכנובעצםשזהולתורה.ומקרבן

באמרו ...שליט"אהרביגילהכאןהי".את"ליראה-התורהאלוהקירוב

הרידיהקהליהעניןבהחדרתלפעולאחדכלשלהפרטיתשמחובתושכיון

נהגהשנהכןועלזה.לצורךמיוחדמשהולעשותעצמןאצלגםשחיפש

ואתלאחוזהשנהלמנהגוביחסאמוריםוהדבריםעברושניםמבשארבשינוי

הסבירשליט"אאדמו"רכ"קהיהלל.'אמירתכלמשךו)האתרוגהלולב

סדרכלהאחתבידוהלולבאתאוחז,שהיההיההקודםהרבישלשמנהגו

מוציאוהיהממנהשלדיו,הכסףבקופסתמונחהיההאתרוגואילוהיהללי

שישהתמיההלמרותזאתכיהוסיףשליט"א[הרבילניענועיםמגיעכשהיה

הויישםאותיותדיעלרומזיםכמבוארהמיניםדישכןלכאורה,כך,על
הואשגםהרישכ,ןכיוון ] ...האתרוגישרטשמאמחששכךנהגואולי )ו(

ו-וחד"אתרימהדרדרבאבריהאחאיידרבחז"לוכמאמרתמידכךנהגעצמו

שהיה-כהנא"דרבמפומיהונפיקייהואילההידור)בתכליתשאינוהדס

 .כשר"זהיישגם-רבו
הרבישינהדיהקהליהעניןאתלהדגישבכדיהשנה,כאמו,ראך

 ..היהלל.'סדרכלוהאתרוגהלולבאתואחזזהממנהגושליט"א
מישכליהקהלי,בעניניהפעילותעלשובשליט"אהרביעוררבהמשך

ביתמנהלמנהיג,רב,במשפחה,אב ;מסוייםחוגבקרביימלך"בגדרשהוא
אליוהנשמעיםביןיפעלהכנסת,בביתאחרתהשפעהבעלכל,אוחב"ד

היהקהל.'בכרטיסיאלובימיםכברוירשמם

לנצלשישבאמרונוסףעניןעללדברשליט"אאדמו"רכ"קהחלכאן

עלובכאבבאריכותדיברשליט"אהרבילתקנו.כדידיהקהליההתעוררותאת

לבבות,בקירובלעסוקמנתעלשהוקמושוניםומפעליםבמוסדותהמצב

הסוכותחג-המועדחול

אחרים.בעניניםעוסקיםוהחלוזהתפקידםאתנטשוהזמןובמשך

גדוליםחלקיםכאשרזהבשטחמבהילהואשהמצבהוסיףשליט"אהרבי

שרצוןאלאמצוות,מקיימיכיהודיםלנהוגרוציםהיו ,בעצםישראל,בעם
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לזאתוהתשובהמכד.רחוקוםהםבגילויואילובפנמיותעדייןנשארזה
מדיבוריםלהמנענםכמונועם,בדרכיהסברהבאמצעותליבםקירובהיא,

נערןשואחרונהצייןשליטייאאדמויירכייק .יותרמרחיקיםשרק ,מבהילים

הםוהאםבהי,הםמאמיניםהאםיהודיםנשאלובויסקריהקודשבארץ

לועגיםאיןכאשרבהי,ואילושמאמניםהשיבוככולםורובםכשר,אוכלים

באמצעותאשרברורה,ראיהזהממשאלהכשרות.עלמשגיחיםאףלהם,

כלפינםשינהנואלהאותםעללהשפיעניתןנועם,בדרכיוקירובשיכנוע

במשדכיאףבשטח,מיידיתפעילותמחייבתוהמציאותשצריד.כפיחוץ

הרביפנהכן,ועלהצדדיים,בעניניםלפעולהעסקניםהתרנלוהשנים

יהיהשתפקידומשנה,עסקולצידםשיקחואלה,לכלמיוחדתבקראהשליטייא

כמו ...העסקןמןדורששהדברהייהאתכפיאייולמרותלבדוזהבנושאלעסוק

לוהדרושיםהצרכיםשארכלאתסמכותושתחתפעילאותןלרשותיעמידכו,

ובקלות.בחופשיותבשטחלפעולשיוכלכדי

סובות.המועדדחולד'תשרי,כ'שלישי,יום

,משוםהראשימהפתחיצאהואאד ,בצהרייםלביתונסעשליטייא[הרבי

 ]'.הצבאותלכינוסהילדיםנכנסוהרנילשבפתח

התאספובתחילתוהשםיי.ייצאבותכינוס-770בהתקייםהצהריםבשעת

רוכזומכןלאחרקל,כיבודקיבלושם , 770שלידהנדולהבסוכההילדים

הקהלשכלכדהאולם,כלאתמילאוהילדיםהמוניהנדול.הכנסתנבית

הנברהמערכתבאמצעותבפניםהנעשהאתולשמועולחזותבחוץלהישאראנץל

הדגולה.בסוכהשהותקןיודיאויומסד

מנחה.תפילתוהתפללו 3 : 15בשעהלכינוסנכנסשליט"אאדמו"רכ"ק

לילדיםהודההכט .כשהרבי .הפסוקיםעשרשניםאתהידליםקראולאחריה

למחיאותשליט"אאדמו"רכ"קנםהצטרףכף,להםלמחואלכולםוקרא
 ...הכפיים

בשלושתפתחשליטייאוהרבינאו"משיחוואנטייווישרוהילדים
 .הקודששיחות

השם,צבאשלהיוםייייפקודתעלבדבריםהארידשליט"אאדמו"רכ"ק

ודלבר ,אחריםידליםשיותרמהלהקהילילדכלשעליהקהלימצוותשהיא

מןהוראהשליטייאאדמויירכ"קלמדכדאחר .השםליראתולעוררםעימם

הםאףהיואחיושארשכל .הצדיקיוסףשהוא ,היוםשלהאושפיזין

שרובשלמרותמשוםזאתזה,בתוארהוארקנקראזאתבכלאבלצדיקים,
ואףלרעהבה,ששררהומהאוירההמקוםמאנשיהושפעלאבמצרים,חיחייו

הי.מצוותכלאתשםקיים

כמהשלהתנהנותםעלשליט"אאדמו"רכייקהעירהדבריםבסוף

הואהמדריכיםשלתפקידםכי,וכןלנאמרמקשיביםולאהמשחקיםמהילדים

להםולהפריעביניהםלהתרוצץולאלהקשיבלהםולעזורהילדיםעללהשניח
 ...בהאזנה

מטרתלכלהאחת,לילדים.מטבעותניבחלוקתסייםשליט"אהרבי

פעילותעבורוהשלישית,ביהקהל.'פעילותלצורדהשניה,שירצו.צדקה

הרע.היצרעלבניצחוןשתסייע
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בחגיך"ייןשמחתשמחהניגןנילנגןשליט"אאדמן"רכ"קהןרהלסיןם
המקדש".ביתיישיבנהכןןלפני

 .בערך 5 : 30בשעההסתייםהכינןס

 ...בחגיך"ייושמחת

כיפןריןםבערבקיבלןשלאלאןרחיםה"לעקאח"חלןקתהןקדמההשנה

א l/שליטהרבייצאהכינןסשהסתייםלאחרמהןזמןמהיןםכברהחלהןהיא
שארכה l/לעקאח l/הבחלןקתןהחלעליןן)מעיללןבש(כשהןאהסןכהלפתח

כשעה.הפעם

לתפילתהגדןלהמדרשלביתא l/שליטר l/אדמןכ"קנכנס , 7 : 30בשעה

קןדש.שיחתאמרלאחריהערבית,

שלאהשמחהבהגברתהצןרךעלא l/שליטאדמן"רכ"קעמדהדבריםבמרכז

הכתןבעלבהתבססזהעניןביארא l/שליטהרביהקןדמים,לימיםבערך

והיינןרבים"אייםישמחןהאץרתגלמלךייה'היומי,התהיליםבשיעור

הקב"ה,המלכתלפעולבכדישלימהנ,עידחלעבודישחשנהשבראשכפישלא
היןםשללאןשפיזין(מתאיםאריבער",יימלכתחילחנפעלהעניןשכאןהרי
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 ,עברבלשוןייתמלךייתצדיק)יוסףבתמשךשנתבארכפיוכומותריישהרבי
ולאתאץריי,ייתגל-תאץרבכללשמחתגורסותדברתמזמור.בפתיחתוכבר

לאץר.מחובריסשאינסרחוקיסאייסאותסרביסייבייאייסגסאלאבאץרקר

דיבר(-עליהתיתודיתחינוךבעייתעלשובועוררחזרשליטייאהרבי

העסקנותעיקרשאתכךועלרביסליהודיסניתושלאבאריכות)אמש

אדמויירכייקיותרמפשרכשתפעסלבבות,קירובבנושאלמקדישהציבורית

חובתואתממלאותאינואשרחדתיות,למפלגותישירותומתייחסשליטייא

עיסוקוחרףותכליתומטרתובעצסזוחיאשרלבבותבקירובלעסוקהאמורה,

יינוטרה(-בבחינתזו.לבעיחביחסבחשיבותסמשנייסענייניסמיניבכל

שאיושאףלישיבותכסףבחשגת ;נטרתייי-)לאשליייכרמיא,ןחכרמיסייאת

לדאוגתואתעיקריתפקידסחרימאושריי,ייתומכיתשכו-זתבדברלזלזל
ילבשוולאכשראוכליאכלוהמשפחח,ושכיגדלובטחרתיוודלושיראלשידלי

ועדאנייייימודחמאמירתחחלחחינוך,ענייניבשארבזתוכיוצאשעטנז

 ...צדיקיסיילייאך
 .משעתלמעלחארכההשיחת
הקהל,לכלתפוחיסהמדשרביתגבאיידיעלחולקוהקודששיחתלאחר

לפנישליטייאאדמויירכייקשללהוראתובהתאס(וזאתמתוקחיי,יישנחבברכת

זת.)ישראלמנחגולהנהיגלחזוראחדותשניס

 .קצרזמוכעבורמשסוחזרלביתו,שליטייאאדמויירכייקנסעכךאחר
לא(בסיומחבציבור.חתתיליסכללאמירתשליטייאחרביירד 1 : 00בשעת

האחרונות).בשניסכמנחגוצדקתחילק

ערבותאגודתתקיכשבידולביתושליטייאחרבינסעבערד 3 : 00בשעת

 .תיחושענותיי
המכילתורתיי,ושמחתעצרתשמיניייקונטרסלאוריצאחיוסבמשך

ידיעלותוגתתשמייאבשנתשנאמרגוייישילחהשמיניייוביוסדייתמאמר

 .הללוחחגיסלקראתחשנחשליטייאהרבי

רבה".ייהושענאתשרי,כ"ארביעי,יום

בשעתחחגימיכבשארשחריתלתפילתנכנסשליטייאאדמויירכייק

 ,קטןשולחולידבצידחועמדמתבימתידרהשייץחזרתסיוסעס , 10 : 00
(-כנחוג).חעליונותחטבעותאתחלולבמעלחסירשליטייאתרבי

שבעתקריאתבימתאתשליטייאאדמויירכייקחקיףלתקפותכשתגיע

קר .אניישמזיקניכמניןנוספיסואליו .חשייץאחריתולךכשתואתקפות,

הבימת.בהקפתכולוהקהלהחלההקפותאתשליטייאאדמויירכייקשסייסלאחר

קרהמקיפיס,אחרוןשסייסדעחקלהלעברוחביטבמקומועמדשליטייאהרבי
ובשירתהתושענותבסדרוהמשיכוהכותלאלחזרהשליטייאהרביסבאז

 ...עמךייאתייהושיעח

וחילקסוכתובפתחשליטייאאדמויירכייקעמדהתפילהלאחרמהזמו

נתניהובנימיומרהיהחעובריס[ביועדייו.קיבלושלאלאלה"לעקאחיי

וביומספרדקותעימושוחחשליטייאאדמויירכייקבאוייס,ישראלשגריר
אףפורסמו(חדבריסבאוייס.תנוכחיבתפקדיולשהארמימנודשרהיתר

ארהייב).עיתוני



ךךחעם"אתתשרfלייחקחל

הקטןהכנסתבביתמנחהלתפילתשליט"אהרבינכנסהחלוקהלאחרמיד

 1כ-ס"לעקאח"שליט"אהרבישובחילקהתפילהאחריבערד). lS :3(בשעה
 .לביתונסעכדאחרדקות.

סוכתובפתח'לעקאח'מחלקשליט"אהרבי

עצרת.שפיניליל

השמחהעליהיתשזההרימלתארן"העטיידלכימשהועלנאמראם

כדעלההקפות.במהלדהאחרוניםהחנימיבשניהשנהכאןשהיתתהעצומה

אדמו"רכ"קאצלבהקפותרבותפעמיםלהשתתףשזכוכאלונםמעידים

שיעשהמאמץכלכןןעלשנת.באףורעאחלהנמצאשלאשמחתשליט"א.

ייאיואד ...המעטהבלשוןלמציאותיייחטא"אלהנשנביםרנעיםלשכתבבכדי

כאןקרהאשראתלתארכללייםבקויםננסהכןועל ...חורין"בןאתת

 .אלושבימיםהתקפותבמהלד
נביעלסידורואתהניחערביתלתפילתשליט"אאדמו"רכ"קכשנכנס

הק'ידיובשתיהשירהאתהלהיבדקותכשתיומשדהקהללעברפנההסטנדר
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בעיקרשליט"אר l/אדמוק l/כדבריאתשםולהביאהכ(סנןבבתילשמחהייטס"

החג.ושמחתייהקהל".שהםלדברמרבהעליהםבנושאים

עלשנערךענקוקידושהשמחה"מ"מסעהציבורחזרמאוחרתלילהבשעת

פניהם.אתקידםיאיסטערן-פארקווייי,שברחובהמרכזיתהשדרה

השכונהמןלשמח,שהלכואלהאותםכלנעדרובהןהשעותבאותן

שנה(כמידיהשתתפובהשליט"אר l/אדמוכייקשלקודשהתוועודתהתקיימה

כברוהספיקוקרוביםכנסתלבתישהלכוואלוחסידיםזקניזו)בהתוועדות

 .מכןלאחרשעותכשלושוהסתיימה 9 : 00בשעהשהחלהההתוו_עדותלחזור.
לביתא l/שליטר l/אדמוק l/ככשנכנסתיכףזה .Dהיגדולה,שמחהמתוךנפתחה

ידיויוציאברביםקידושיעשהציבורששליחהורהלמקומווהגיעהמדרש

א l/שליטאדמו"רק l/כהחללפתעואזנעשהאכןהקידושהציבור.כלאתחובה

התלהטהכשהשירהמהזמןכעבורז"ל,יצחקלוירבילאביוהקפותבניגון

מוחאכשהואמאודרבהבשמחהורקדקומתומלואשליט"אאדמו"רכ"קנעמד

השמחה.אתיותרעודומגבירהכיוונים,לכלכפים

המתגלההאמיתיתהשמחהלמעלתנכבדמקוםהוקדשכךאחרבשיחותגם

התורה.ספרעםהיהודיבריקודתורהבשמחת

כיבהסבירודיהקהליהעניןאודותדיברא l/שליטר l/אדמוק l/כ

רגלהינועצרתששמיניבגמראכנאמרבמיוחדהדברבולטעצרת"שמיני l/ב

שסימנםדבריםבששהלושקדמוהימיםמןמחולקשהואמשוםעצמובפני

ותחתגפנותחתיושבאחדכלכאשרפזורהמלשוןרי l/יפזקש"ב.'יפז"ר

גויהעםאתייהקהלאחת,והקשבההתרכזותעניינויקש"ביואילותאינתו

גו.'הי"אתליראה

יוםשלהאושפיזיןביןהקשראתא l/שליטר l/אז·מוכייקביארכךאחר

המלךשלמהע. l/נהקודםהרבישהואהחסידיוהאושפיזיןהמלךשלמהשהםזה

הרביואילוהמקדשביתבבניתקבע,דרךבעולםהקדושהאוראתהמשיך

אוראתלעולםהמשיךובכך l/תמימיםייתומכיישיבתאתבנהע l/נהקודם

קבע.שלבאופן-הואאף-בההנלמדהחסידות

שהתקייםתורהבכינוסא l/שליטר l/אדמוק l/כהשתתףההתוועדותבסיום

המלךאגריפסעלסוטהמסכתבגמראהמסופרבעניןבפילפולהמועדבחול

דמעותעיניוזלגו l/נכריאישעליךלתתתוכללא l/לוכשהגיעבתורהשקרא

אחינואתה,אחינואגריפס,תיראאל I/לואמרובמקוםשהיוהחכמיםאך

שהחניפוכליהישראלשונאינתחייבושעהבאותה I/מסיימת,והגמראאתהי.'

מוזכרלאנוסףבמקוםמובאשהואכפיזהשבסיפוראלאהמלך.לאגריפס

מחלוקתזואיןשאמנםהסבירא l/שליטהרביכוי? l/שעהבאותה I/סיומו

החכמיםשפסקאלאשונותפעמיםבשתימקריםשניאלושהיורקבמציאות

וכפיהמלךלאגריפסביחסםהללוהפעמיםבשתישונההיהדורשבאותו

אופנים,בכמהא, l/שליטאדמו"רכ"קידיעלבאריכותהוסברשהדבר

 .הקודשבהתוועודת
תורה.שמחתלילהקפות

בביתלהקפותא l/שליטר l/אדמוק l/כנכנסחצותאחר 1 : 00לשעהקרוב

הגדול.המדרש

 ...בסיומןובעיקראמשכבלילמאודשמחותההקפותהיוהיוםאף
והשמחהא l/שליטר l/אדמוק l/ככרגילכובדוהאחרונההראשונהבהקפה
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שלמזואףארוכהשהיתההשביעיתבהקפהמיוחד,אבופןגדולההיתה

ניגוןאתלנגןשליטייאאדמויירכייקהחלכרגי)ל(שלאזובהקפהאתמול!

זייל.לאביוההקפות

האורחיםלשלישיתהייטסיידייקראוןהעסקניםהלכוהשניהלהקפה

אברכיזכוהחמישיתבהקפההרהייב,ערימכלהאורחיםלרביעיתמקנדה.

בתבל.הפזוריםוהשלוחיםחביידבתימנהליובשישיתהעולםמכלהכולל

וסימןהאברכיםמןאחדלעברשליטייאהרביהצביעההקפותמן[באחת

הורהאףשליטייאהרבי ...לבימתובסמודהזקניםלידולעמודלעבורלו
חיידגדולהכוסלווכשמילאוגאנזבורגלהרשיידביניהםלחייםלומרלכמה
רחב].חיודשליטייאהרבי

בסיוםזההיהההקפות.לאחרדוקאבאתהגדולה,השמחתכאמוראד

תתורתספראתלתחזירבמקוםשליטייאאדמויירכייקכאשרתשביעיתההקפת

החלהקיבידיוהתורתוכשספרבימתוגביעלבמפתיעעלההקודשלארון

מעלהכשהואועצומתרבהבשמחהארודזמןמשדכדוקרד ...ייופרצתיילשיר

רבות.פעמיםכד,ושוב.ומורידועלאלהתורתספראת

לאורעדשחקיםהרקיעהההקפותשלאחרבשעותהשמחההלילהגם
הבוקר.

תורה.שמחתתשרי,כ"גשישי,יום

החג.לתפילתשליטייאאדמויירכייקנכנסבנוקר 10 : 00בשעת
וספר-שליטייאאדמויירכייקערדהראיתייהייאתתפסוקיאמירתלאחר

שתחזיקתסידוראתמסרלפתע(כנתוג)הקפותוחצישלוש-בידוהתורת

השמחתניגוןאתלנגןוהחלביסטריצקילייבלח l/להרהתקדשותבידיו
במהירותלרקודהחלדקותכמתשכעבורעדוגוברתהולכתשכהשמחתהקבוע

הכיוונים.לכלהקטןהתורהספראתהקיבידיוולהניףגדולה

לכייקהמזכירותחברקרינסקייהודההרהייחניגשלמקומוכשחזר

עבורברכהזאתסגולהבהזדמנותביקשהשמועתפיעלאשרשליטייאאדמוייר
"לחייםיילומרלוהורהואףבירדאכןשליטייאאדמויירוכייקנצחייהיידידן

מלאת.כוסלע

תשירהתבגירשליטייאאדמויירוכייקנצחיייידידושלירתחלקהלה

ומיוחדת.רציניתפניםתבעתפניוכשלעכפיםבמחיאות
קדיושלעשותוכמתלכמתשליטייאאדמויירכייקגםהורתהתקפותנקודם

מלאתכוסלעקדיוששעתלהתווייסהדיירגםהיתביניהם"לחייםייולומר

 .] ...במתירותכףלומחאשליטייאאדמויירכייק IIמשקה IIב
I 

 .הש"ץהחלהתורתלקריאתתקודשמארוןתתורהספראתשכתוציאו
עלאבותלבייושהיבהמפורסםתתמנוןאתלשירדוכמאן)רייי(הרהייח

לקטעהגיעוכאשרבמיוחדהנגינה,אתמאודעודדשליטייאוהרבי ...בניםיי
בהנפתבחוזקהשליטייאאדמויירכייקהלהיב ...העולםייעליינתגברהמילים

רבות.פעמיםלמטהמלמעלהדיו

נייע,הקודםהרבי-ולתבדחלייח-שליטייאאדמויירכ"קנקראוכנהוג
בראשית.לחתו

גיטוביייוםייגוטבנרכתהקלהאתלשיט"אתרביבירדתתפילתבסיום
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פעמים.

הכנסתבביתמנחהלתפילתשליט"אאדמו"רכ"קנכנס 5 : 00בשעה

לעברשובהסתובבותיכףהסטנדרעלסידורואתהניחהבימהעלעלההגדול

השירה.אתבעוזבהלהיבוהקהל

'התפילותלכלבהיכנסושליט"אאדמו"רכ"קמעתהנהגגםנכך

חשון].מרלזיעד-הגדולהכנסתבביתשהתקיימו

הרביהקודש.להתוועדותשליט"אאדמו"רכ"קנכנס 6 : 15בשעה

פנהאחרלחייםויאמרולסעודהידיהםיטלושהכללהכריזהורהשליט"א

 ...לחיים"ייזאגטלחיים"ייזאגטואמרהכיווניםלכלבהצביעו
המילהסביבנסובההמאמרלאמירתעדההתוועדותכלכמעטמכאן

אחת,פעםהבריאהאתהיווהלאשהקב"הטובשםהבעלתורתפיעל"לחיים"

רגעבכלאותהומקייםמחיהמהווה,הואאלאבלב,דבראשיתימיבששת

לכל"לחיים",זהברגעאומר-כביכול-הואאףשהקב"ההריורגע,

והרילבוראם"דומיםייצדיקיםהרישכןמכיוןבבריאה.דברולכליהודי

ובפרט"לחיים"באמירתאליולהידמותישכועלצדיקים"כולםייועמך
אתמגלהשהואנמצאסוד"יצא ... "ידושעלמשקהעלנעשיתזושאמירה
 ...הרוחניתחיותםבעצםשהיאהדבריםפנימיות

"למעןנאמרבוייהקהל"עםזומילהשליט"א,הרביקישרכוכמו
שביראתשהביטוללפילחיים"הייייראתוהלאגויהי"אתויראו ...ישמעו

חיים.הממשיךהואהואהי,

ייביוםד"העלחיים"אלוקיםיידברישליט"אאדמו"רכ"קאמרכךאחר

 .וגויעצרת"השמיני
"לחיים"לומרלאחדשליט"אאדמו"רכ"קהורההשיחותאחתבסיום

אתנטלשליט"אאדמו"רכ"ק ) ...מאוחרושכברלומרכמבקשתנועהעשההלה
עודישכילהואוהראה .השולחןגביעלאליובסמוךמונחשהיההשעון

שישואמרהקהללכלהשעוןאת N1שליט'אדמו"רכ"קהראהכךאחר · ..זמן

(בשעהההתוועדותכשהסתיימה ..."לחיים"לומרשיזדרזוכןועלזמןעוד

ערביתתפילתהתפללוכךאחרהמזוןברכתשליט"אאדמו"רכ"קבירך 8 : 45

לנגווהחלידובהנפתשבת"ייגוטפעמיםשלוששליט"אהרביהכריזבסיומה

ז"ל.לאביוההקפותניגוואת

הספריה.לבניןשליט"אהרביהלךאחר,

 .מריחשוןהחודשומברכיםחג,אסריתשריכ"ד ,ייבראשית"פרשתקודששבת

התהילים,לאמירתשליט"אאדמו"רכ"קנכנסבבוקר 8 : 30בשעה
שליט"אהרביהסתובבלמקומווכשהגיענאפוליון"יימארששרובכניסתו

מןאחדכלבסיוםדקותכשתימשךבעוזהשירהאתוהלהיבהקהללעבר
תפילותובשארערביתבתפילתאמרגם(כךקדיששליט"א,הרביאמרהספרים
היום).

ההתוועדות.החלה l : 30בשעה

מרפהאינושליט"אאדמו"רשכ"קהרי,מספרפעמיםשהוזכרכפי
שלהאחתלמטרהועודעודיהודיםלאחדהיינוייהקהל"שלהקדושמהמבצע
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הרביהזכירההתוועדותשלהנדולחלקהבמשךהשבתנםוכך '''האת"ליראה

בבארובתורהאחריםעניניםלכמהוקישרוזהעניןפעמיםכמהשליט"א

 :אלובכלהמשותפתהנקודהאתנפלאהבדרך
והמחיצותהחילוקיםכלאתלבטלהינהייהקהל"שלהכלליתהמשמעות

שלאחתבמציאותלהתאחדותוטף"נשיםייאנשיםישראלכללאתולהביא

הי".את"ליראה
-בפרשתינולראשולכלבתורהעניניםבכמהמוצאיםאנוזהדבר

הארץ"ואתהשמיםאתאלוקיםבראיינראשיתהכתובבמאמרהתורה.תחילת

ימיששתבשארנםזהדרךועלכולוהעולםבריאתכלולהאחדבפסוקאשר

כל-נכללווממילא-נבראודשא"הארץייתדשאבמאמרולדונמאהמעשה

ויחי.דאחדבפסוקנאמרוכיאףהצומחיםהדשאיםסוני

באורייתאש"אסתכלמכיווןכילהסבירהוסיףשליט"אאדמו"רכ"ק
זהדבררואיםאכןוהנהבתורהנםזהעניןלמצואשישהריעלמא,וברא

אלהשכלהריפרטיהןכלעלמצוותתרי"גמכילהשהיאזאתשלמרותבתורה

בשתיכלולותעצמןהדברותעשרתואילוהדברותבעשרתקודםכלולים
עשהמצוותרמ"חכננךשהןלך"יהיהו"לאייאנוכי"הראשונותהדברות

היאאףאשראנכי"-הראשונהבמילהכלולותהןאףאלהשתיליית..ושס"ה

כתיבתהתחילתאשרעצמהאיאותואילובראשההעומדתאיאבותכברנעוצה

בה.נכללתקטנה,בנקודההיא

מלמעלהמתחילהדברהקב"האצל-שליט"אאדמו"רכ"ק,ביאראמנם

לכןהפרטיםלכלשממעלויחידהאחתמציאותהינושהואמשוםזאתלמטה.
צריךהסדרהאדםבעבודתאך .ופרטכללשלבצורהכךבנראהעולםסדרנם

הנקודהתחתולאחדםהעולםפרטיכלאתלאסוףשישהיינוהפוךלהיות
 .הי"את"ליראהשלהבסיסית

בהאלובימים-במיוחדנדשרנםולכן-בעיקרמודנשהדבר
השם.ביראתולאחדםהעםכלאתלהקהיל-כפשוטהיהקהלימצוותנתקיימה

כלליחודשהינותשרישחודשהריכמבוארכיביארשליט"אהרבי
השנהבמשךעבודתםאתלעבודישראל,בכחשנוהרוחניותומההשפעותוממנו

בחודשעתהניתנתיהקהליבעניניזולעבודההכחנתינתנם,לכןכולה.

 ...השנהכלפניעללהמשךצריכהבהוההתעסקותהעבודהאבלתשרי
המדרשביתשלהנבאיאתשליט"אהרביהזמיןהשניההשיחהאחר

כןלפניומספרשטריימללובשכשהואהעליותאתשנה)מידי(כנהוגלמכור

מעשיה.

נתןלכןקודםהעליותאתומכרהבמהעלעלהפינסוןיהושעהרה"ח
כ"קפתחהמכירהאתהנבאיכשסייםעונות.כמהשליט"אאדמו"רכ"קלו

ל. IIזלאביוההקפותבניגוןשליט"אאדמו"ר

רקיצוייןהקבועים.בשיעוריםמאיריםביאוריםנםהיובהמשך

רשב"יעלהמספרבקטעבחרשליט"אהרביכאשרהזוהרעלבהערותההסבר

כתוביםנביאיםהתורהמןענייניםליקטויחדוכולםהחבריאכלאתשאסף

היהכאןאףשבועות)לילתיקוןלעניןהיסודבעצם(שזה Iוכוומדרשים

נתורה.עניניםוקיבוץאנשיםקיבוץ-יהקהלילנקודתסביבההסבר
שחובתוהזקןאדמו"רשלדינופסקאתשליט"אהרביהזכירזהבהקשר
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דורשוביתנלנללמדשלאומיכולההתורהכלאתללמודואחדאחדכלשל
להשלימה.מנתעלנוסף

שלהאחרוובדורנמצאיםשאנומכיוו :הוסיףשליט"אאדמו"רכ"ק
ארייוייכ'אפטכוועלהחסרלהשליםבכדינוסףדוריהיהשלאהריהנלות

דרושרמזפשט ,כולההתורהכלאתולימדויהודים)חיטפו-(אידו"
 ...סוד!

תפילתהתפללו 4 : 00בשעהשהסתיימה(יחסית)הקצרהההתוועדותלאחר
מנחה.

ניגוןאתלשירשובהחלהתפילהמושליט"אאדמו"רכ"קבצאת

ז"ל.יצחקלוירבילאביוההקפות
 . 6 : 15בשעההשניה,ההתוועדותזמןעלהנבאיהכריזצאתובטרם

תורה.לשמחתבהמשךהשניהההתוועדות

לסעודההק'יייואתשליט"אאדמו"רכ"קנטלההתוועדותבפתח

ניגוואתלנגושליט"אהרביהחלכואחרכן.יעשושהכללהכריזוהורה
הזההחודשבמשדרבותחושרחזחהניגון(בכללז"ל.לאביוההקפות

הרשימותרושמיבניגונו,עצמושליט"אהרביהחלספוראיןכשפעמים

פעמים. ZOמ-יותרכברארעהדברכיאומרים

זמןלפניבתורהקראואשראתלאברעתחיתחילכיאמרשליט"אהרבי

המבולסיפוראתמספרתיינח"פשרתיינח".בפשרתהמנחח,בתפילתמה

תורה?שמחתלביןזחשלילימאורעביוקשרמחלהביוישולכאורח

שנכתבכפיהמבולבמשמעותקייםחקשרכיביארשליט"אאדמו"רכ"ק

ויש ,לעולם"ייקדמחהריהתורחשכןהעולםבריאתלפניעודבתורח

לכאורהבכדוחריעצמוהחטאלפניעודבתורחהמבילמוזכראידלהבין
חבנדאים?מיייחבחידחנקלחת

מעצוריסללאהשפעחוחיינוותאלמעליחואענינובתידחשחמבילאלא
לעהחסידותבתידתחמבוארדדדועלטוביסבדבדיסנםלחיותיכולוחדבד
ייבפרשח",שחואכפיעשושלענינושגסבפשרח"חאמוריסועשויייעקב

למלעיותא.עניינו-בתורח

בתורח,שחדבדיסכפיקדלא-שליט"אהדביהוסיף-מזויתירח

מיירדושבתחילההריבפועלכשפוטושחיחכפיגסאלאלמעליותא,המבול

כוזאתלמעליותאהמבולהיבתשובחחוזריסהיוובאסבדכחכגשמיהמבול

מןוהזהירםשנה 120התיבהאתבנהשנוחואףכבדחטאהדורשאותואף

המבול!]

שחקב"חמשוסהיחלגדיעותאהמבולוכלליתא,מעיקדאשחשאלההרי

ומצדגריעותאשלמצבגסיהיחהמעשחבעולםלמטחשחדבדיסשכפידוצח
בכחכדואחרבגלותיחיויחטאו,שיחודיסכדיאדס"בניעלעלילחיינודא

 ...גדול"ברכושיצאוכדייאחרהכתובעלכמבואדהגלותמןיצאוהתשובה,

היומיהדמב"סלשיעודשליט"אאדמו"רכ"קהתייחסהשיחותבהמשד
כאילופרוטהשוחחבירואתהגוזלכלי"ג)הלכהא'(פרקגזילהבהלכות

ממנו".נשמתונוטל

אחתפדוטהבגזילתכילומדהיתכןא. :בשתייסחקשחשליט"אהדבי
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אתגםהשיבהפרוטהשלבהחזרתהאיךאדרבה,כן,אםב.נפש?נוטלכאילו
 ...הנפש?

פעמיםכימציעא"ב"בבאהתוספותשלתירוצםאתהזכירשליט"אהרבי
קיבללאשליט"אהרביאךאוכל,לקנותבמהלוואיןמאודרעבשהאדם

 ...תדברהרובעלהתורהמשוםהרמב"םבדבריזההסבר
הרמב"םהלכותבהמשךהמובאדרךעלזאתביארשליט"אאדמו"רכ"ק

עמדוואםכו'גזללידימביאוהחימודחימודלידימביאהייהתאוהכי .
 .דמים"לשפיכותיבוא-מלגזולמנעוהואוממונםלהצילבפניוהבעלים

נפש,כנוטלפרוטהשוהלגוזלגדולהכהחומרהמדונניוסברזחפיועל

 ...נפשלרציחתהאדםאתמובילה-ממוןגזילתשלזושדרךמשום,
והסברםלימודםבדרךמאירים-אחרים-נוספיםביאוריםגםהיו

 )...היוםמסדריורד(שאינו'הקהל'מצוותבנושאהמעמיקהעיוןכמו
נעשהשהואוכפי'הקהל'למצוותייזכר"בזההיוםעדנעשהלאמדועבשאלה
אחרות.רבובמצוות

אתלקייםניתןבעצם,כיוםשגםאיךנפלאהבהסברההביאורונקודת

למצוהזכרנעשהלאכןעלאשרבשלימותם.תנאיהללאכיאםהמצוהעצם

 .זו
להתקייםשאמורהתורהבכינוסכהשתתפותנאמרובענין,ועודזהכל

מחר.

כגוןמעשיםענייניםכמהעלנוספתפעםוזירזהזכירשליט"אהרבי

השנה".ב"קרןאחדכלשלהאישיתהשתתפות

תהיליםבחומשהיומייםבשיעוריםהלימודסדריעלושמירההקפדה

נ"ע.הקודםהרביידיעלשנקבעוכפיותניא

ובנפשובגופולתרוםאחדכלשלהאישיתחובתו'הקהל', ...ו

אישית,ואחדאחדלכלביחסאמורזהכיהוסיףשליט"אהרביזו.לפעילות
הואשאףבעולםיחידיהראשוןאדםשלאמבריאתוהנלמדתההוראהאףזוהי

הוי'לפנינברכהונכרעה,נשתחוהייבואולהםואמרהנבראיםכלאתכינס

לומראדםשחייבלמדים,יחידיהראשוןאדםשלמברייתווהריעושנו"

החובהכאמורמוטלתבעולםכיחידיעליושגםהרי,העולם.נבראבשבילי

-" ..נשתחוה"ייבואושללמצבהברואיםכלאתולהביאה'בשםלקרוא
 . '''האתליראה

 :ואמרהקהללעברשליט"אאדמו"רכ"קהצביעכאן
הראשוןאדםנברא-תשמ"חבשנתבברוקליןהיושבזהיהודיייבשביל

בכלולפעול-העולםנבראבשביללומראחדכלשחייבללמדוכדייחיד

 ... !ייה'הקהל'העולם

על-שליט"אאדמו"רכ"קבירךהמעוררת,הקודשועדותהתובסיום
ההבדלה,לאחריתיכףעליה.הבדילערביתתפילתולאחרהמזוןברכתהכוס

ברכה".שלייכוסבחלוקתשליט"אאדמו"רכ"קהחל
השתא),ובמיוחדשנה(בכלתון"השמחתבמוצאיברכהשלכוסחלוקת

באותהלהשתתףשנוהגהאדיריםקהל ...עצמהבפניייברכה"להקובעת

מידילבואהנוהגיםרביםמתוכו ...מרבבהלכיותרגוזמאללאמגיעחלוקה
 !הבריתבארצותאחריםמאזוריםמיוחדתבטיסהשנה

שעותנמשכתהחלוקהשכןמיוחדיםקשייםללאלהםמתאפשרוהדבר
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צאתלאחרשעותכמחרקחיאשאףחחתועדותסיוסעסמתחילחוחיאארוכות
 1שעות Sכ-חחלוקחנמשכחחשנחולדוגמא ...חשבת

שליט"אאדמו"רכ"קעומדחשחרעלותעדכמעטשעותשעותשבמשךכך
חפוגח.וללאחרףללאחזורסלקחלמברכתוומשפיעמיינוומחלק

ליובאוויטשחסידיקחלעלנמניסשאינסמאודרביסחבאיס,מבין

מבניחחלחיחודית.חקשתגוונימכלאנשיסלראותניתוכזאתחלוקחובכל
משרותובעלימצוותשומרישאינסביחודיסוכלחאחרותחסידיותחצרות

ולזכותחייומכוסלקבלאביסכולסחברית,אברצותמכובדותועבודות
 ...ולברכח""לחייס :חמילסשתיבתשליט"אאדמו"רכ"קשללברכתו

בשנח.שנחמידיקבעלמנחגחדברכברח.פךמאלורביסאצלכאמור,

לעיל,שצוייןוכפיבשטףמתנחלתחחלוקחכיחדברנראחשיטחיבמבט
ח"מתגלגליס"וחמופתיסחסיפוריסכי ...יודעמקרובשנוכחמילמעשחאך

זקוקפלונייחודיכאשרזחאס ...ממשלאלפיסמגיעיסחחלוקחבמשך

אחריסענייניסזחאסאומשפחתומבניאחדאועצמועבורמסויימתלברכח

שניותאותןבמשךאשרחעובר,פלוניאותושלחכללבעבודתחקשוריס

ברכחבתוספתלעבודתובנוגעפרטיותחוראותכמחלקבלחואמספיקספורות

 ..וכו.'יימשקח"ובקבוקמיוחדת
שליט"אחרביומלווחמעודדמלחיב,שאותחחעצומחחשמחחגס

אחרת.חזדמנותבאףורעאחלחאיןארו,ךכחזמומשךברציפות

ועודחשנח)ראשמוצאיו-קודמתבחזדמנותתוארושחדבריסוכפי

 ...זאתבפעספניחסחיומכךיותר
כ"ק ...כולולקחלייברכח"שובברכח"שלה"כוסחלוקתבסיוס

ענייניבכלרבהבהצלחהיישיהיה :למיקרופוןנפנהשליט"אאדמו"ר

ויהיה.יאת"ליראהשיהיילפעולוטף,נשיסהאנשיסהעסאתייהקהל"

עניןשלהתכליתשהיאלגאולהויביאנוהגלותסיוסאתימהרזהשכלרצון

ונלךמהגלותכולנואתיוציאוהיאחד"לאחדתלוקטוייואתסייח"חקהל"
הקודשעירשבירושליסהקדשיס)ווקודשחמקדשולביתחקודשלארץכולנו

הכתובכלשוןלבבוטובובשמחחעין"כחרףאפילועיכבו"לאשלובאופן

 .תצאו"בשמחחייכי
כשחסשלאחריהס,חג"ייאיסרוקודשושבתהחגימישבעתחסתיימוכאן

חעניקאותסדי"בלי-עדו"ברכחרבאלוקי-רוחניבשפעוגדושיסעשיריס

 ,חקודששיחותחחתוועדויות,בכלשליט"אאדמו"רכייקרחבחבידלנו
חחודשבמשך- ) 1לעשרותבמספרןוחעולותוחפרטיותהכלליותחברכות

טוביס.וימיסכמועדותחמושבע

ולמעשח ...חמושאלשסרקזחוכיחיאהאמתאבלייסיוסיי,אמרנו

עלחמוטלתוחעבודחכולחחשנחלכלחפתיחחנקודת :הפתיחחנקודתזוחי

 ...בתחתוניס"יידירח-המטח,ייעבודתואחדאחדכל
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 .תשייכ"היאשוו,יום

מרדכירביהרהייחהרהייגשלטפירתןעלהמעציבההדייעהפששהבבוקר

תמימיםייייתומכיישיבתראשהאחרוןליומודעשהיהמיזיילמנשליק

כיהונושנןתעשרותבמשדזכהזיילהישיבהראש . 770-בליובאןוישש

וחסידות.לתןרהתלמידיםאלפילהדרידזה,בתפקידו

המשקיםייכיישרבשניםעשרותבמשדבקודש,נם,שימשזיילמנשליקהרב

ברכה.שלכוסובחלןקתהקודשבהתוועדויותשלישייאאדמויירכייקשל

שבקחצותאחרובלילהלייעממארתבמחלהחלההאחרוניםבחודשיס

ת.נ.צ.ב.ה.חי.לכלחיים

הישיבה,לראשלחלוקבאורביסוהמונים Z : 30בשעההתקיימחהלויתו

 .אחרוןכבודזייל,החסידהגאון
למשההנדולהמדרשבביתתורהייהייכינוסהתקייםהצהרייסאחר
בתורהתוכןרביפלפוליםשהשמיעותורהונדולירבניםבהשתתפות

ובחסידות.

שעמדהמפעליםמןאחדהיהזהאירועשאף-זיילהישיבהראששלשמו
שלישייאהרבניםהתורהגדוליידיעלרבותפעמיםהוזכר-ניהולםבראש

מקרוב.שהכירוהו

 .תשייכ"ושבי,יום

תורהיי.הייכינוסשלהשניחלקוהיוםהמנחהתפלתלאחר
(בשעהערביתתפילתשלישייאאדמויירכייקהיוםהתפללכרנילשלא

הגדולהמדרשבבית 8 : 00בשעהשהחלהלאורחיםהיייחידותיילפני ) 7 : 45

למשה.

המונינינשוכדאחרדקות 40כנמשכוביייחידותייהקודשדברי

כלוקיבלושלישייאאדמויירלכייקהפניייסאתמסרוזה,אחרבזההאורחים

כשעתיים.נמשןזהתהלידמצוה.כשליחותדולראחד

ובנימצוההברחתניעצמהבפניליחידותנכנסומכןלאחר
והתלמידיםהתמימיםנכנסוואחרוניםוהכלותהחתניםאחריהםמשפחותיהם

השלוחים.

בלילה. 1Z : 00השעהבסביבותהסתייםהיחידויותסדרכל
חלוקתבמהלדשאירעוהמיוחדותהתקריותמןהמזלנייקצהייעללהלן
הדולרים.

ספרבכתיבתתשמייובשנתהחלחביידמכפרריבקיןזושארביהרהייח

לביתהתורהספראתלהכניסשלישייאאדמויירכייקלוהורהבשעתותורה.

קודשינולחצרותבמיוחדהביאושהשנהאלאחביידשבכפרמנחםייייביתהכנסת

כייקאתלכבדבכדי ...וכןכאןלסיימומנתעלרב)כהוראתחלקים,(בשני

 ...סיומובכתיבתשלישייאאדמוייר

שלישייאאדמויירכייקלואמרהדולריםבחלוקתהשבוע Iאביוםבעוברו

לקבלמוכןשאינוכדעללעיויתרעםשלאכןועלדאבכגוןרגילא'נוכי
חבייד.בכפררבעסשיתייעץהספרלסיוסובנוגע ...הזמנתואת

רביהתורה?ספרעםמהשלישייאהרבישאלוביייחדיותייהיוםכשעבר
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לאןעדייוחב"דבכפררבלשאןלחןרהןהלאשליט"אהרביכיהשיבזןשא

 ...לשסהגיע
כאןכברחתןרהןספרחיןתכיחשיבןשליט"אאדמן"רכ"קאד

חמישי)(-ביןסחאןחלמושיחזןרלאחרבערב,חמישיביןסכאןשיסיימן

שבתןשתהיהשלאחרין,קןדשןשבתחןדש)ראש-(שישיביןסבןןשיקראן

 ...שמחה
עימןהביאהיחידןתמןשזןשארבישלבצאתןמידשהתפרסס(הסיפןר

 ] ...לבאןתציפןןהכלגדןלחשמחה
שהןדפסתניאספרשליטייאלרבינתןחב"דמכפרסלןמןןיןסףהרהייח

שליטייאאדמן"רכ"קטבריח.בעיח"קמהןרןדןקמענדלמנחסרבישלבביתן

ההןצאןת.עבןרזחכיבאמרןנןסףדןלרלונתן

הואכישליטייאלרביהלהאמרפריידיןיצחקלויריהצלסכשניגש

שליטייאאדמויירכ"קאןפו.אברייטסטומיטבשמחהתשמייחשנתאתמילא

 .אופואברייטסטומיטהעניניסכלאתלהמשיךצרידכיןהשיבחייד
בידיןפניייסחבילןתשתישליטייאאדמןיירכייקנטלהיייחידןתייבסיןס

לביתן.ןנסע




