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 zzsדעתו"דרכידאייןך"בכל

אייר.חדושרראש Iב Iשנייים

כ"קבניתכרגילנמשכותשהתפילותאףחודש,ראששלאלוביומיים

ןכ"קזאתעושתאחראלאתתיבתלפניעוברתואאיןליט"א, y,Iאדמןייר

תמשניות.אתולומדתקדישיםאומררקשליטייאר IIאדמו

באיירבילרגלאפשריתשליחת-קודשבתיכוןעמדותכלתערבקלראת
תפילתלאחר :תגיעתזוואכןנייע),ש IIמותראדמו"רכ"קתולדת(יום

תוקרבוותמיקורופוןותסטנדרתקתלאלשליט"אאדמו"רכ"קפנתערבית

שיחת-תקודשבאמירתותחלתסטנדראלניגששליטייאאדמו"רכ"קבזריזות.

תשעת.כמחציתשארכת

בתחילתכשסיפרתתרגשותנשמעחשליט"אאדמו"רכ"קשלבקולו
תרביבמחיצתתסתופףשבצעירותוזקןיתודיבאותותמעשתאתתדברים

אתנ"ע)מוהר"שהרביהסתלקותלאחררבות(שניםובראותונ"עמותר"ש
מאודשדמומשוםוזאתהתעלף,נייע,מוהריי"ץאדמו"רפניכ"קתואר

 .הקדושיםפניהםבקלסתר

המפורסמתאימרתועלבהרחבהשליט"אאדמו"רכ"קעמדדבריובהמשך

הולכיםמלמטה,ללכתאי-אפשרשאםאומרייתעולם :תתולדתיוםבעלשל
שיעורבתוך-אריבער"לכתחילתללכתשישאומר,אניואילומלמעלת,
למספרבתתאםמעתהתנאמרתמזמורגםשתואתי-במזמורתיומיתתהילים

אבואחסדךברובייואני-(תקצ"ד-תשמ"ח)נ"עמותר"שהרבישלשנותיו
וכויייברוב"שלובאופןה"חסד"עניןעלהיאכשהתדגשהגוי,ביתך"

גםתעטרנו",רצוןכצינה ... "תמזמורלסיוםגםקושרוהדבריםוכו.'

עלרקבעצם,מקומהה"עטרת"כאשראריבער","לכתחילהשלהתוכןכאו
לשוןנוקטתפסוקזאתשלמרותאלאתגבותת),דרגתתעלגם(המעידתראש

 ...הגוףכלעלוכיסויעטיפהעלהמורהייכצינה",

וברמב"םייתזריע-מצורע"פרשת:בחומשהיומייםהשיעוריםבשארגם

אכילתאיסורעל-השארבין-מיוחדתהדגשהשבהאסורותמאכלותהלכות
רבותהלכותזהליוםבשיעוראנומוצאיםזאת,לעומתאךודם,חלב

ההתעסקותתפסהממנתנכבדחלקאשרבבית-המקדשהכוהניםבעבודתהקשורות

לעומתזהשלבאופןוהיפוכודברנמצאהלכותשבאותוהריובחלביםבדם
אריבערי.'"לכתחילתשלבאופןהשםבעבודתהוראותנתבארו-זה!

הקהללכללצדקהשטרותבחלוקתשליט"אאדמו"רכ"קהחלהשיחהלאחר
רבעיכשלושתנמשכההחלוקהיפרזידנט.'ברחובהביתלעברשנעהעצום

שעה.

לצעירי-אגודת-חב"ד 33הההודלתיוםחגיגת-770בהתקימהבערב

הבהירביוםשליט"אאדמו"רכ"קעל-ידישהוקמהבארצות-הבריתהעולמית
הרבצעירי-אגודת-חביידיויירעל-ידישנוהלהבחגיגה, .היתשטייואיירבי

הרבניםשלבראשותםהעולםמכלרביםועסקניםאישיםנאמורסקיו,דוד
האורחיםהנואמיםביןדיקראוו-הייטס.'שליטייאהבדייץחבריהגאונים

אישיתעדותבדבריושהביאמארץ-הקודששטיינזלץעדיורביהגאוןבלט

ראהאותהליוובאווישטשלתעולםחובקתמפעילותהעמוקת;תרשמות

החשוב.מפלעולצורךרבותבמדינותסיוריובמסגרתזרוב
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 .אייר Iב Iשלישייום

באיירבילרגלהקילאוהלשליטייאהרבינסעהיוםבצהרי
כייקשובהסתובבהתפילהלאחרמאוחרת.ערבבשעתוחזר(-כמנהגו-)

שיחה.לומרמנתעל-שיובאלסטנדרוהמתיןהקהללעברשליטייאאדמוייר
קהלסגורות,שליטייאהרבישלהקדושותעיניוהיוהשיחהכלבמשךכמעט

הרבישלעמידתומקוםאתגורןבחציוהקיףהביתאתמילאמאודרב
התייחסהדבריםבתחילתעניינים.ורבתתוכןעמוקתהיתההשיחהשליטייא.

הכוונהשאיןבאריכותוביארגובריייימזלוללשוןשליטייאאדמויירכייק
-אלאהאדם,עלוהשפעהשליטהכלאיןבעצםשלהםהמזלות-12לכאן

לפינחלקתהעולםעלהשפעתםאשרהלכתכוכביזיעל-בירושלמיכמבואר

ההולדתיוםבעלשלשמזלונמצאואם-כןשעה,-מזל-כוכבכלשעות.
כלעלמשפיעשזה(אלאכוכבאתושולטבהןביממהשעותאותןבמשךגובר

היימעת-לעתיי).

בהשפעהוהצורךיצרהיי,היילשבתעניןאודותעלגםהיוהדבריםבין

להם.שניתנוהמצוותזיאתלקייםהעולםאומותעל

האורלגלוישליטייאאדמויירכייקהתייחסהשיחהשלהשניהבמחציתה
שנדפסתרליידמשנתנייעמוהריישאדמויירכייקשלהמאמריםספרוהואהחדש

המאמרשלתוכנועלמתוכווחזרהקיידוכתבימתוךלראשונהעתהזה

בתוספת ,האץרייואתהשמיםאתאלוקיםבראייבראשית :בספרהראשון

שלתוכנואתגםקישרשליטייאאדמויירכייק .נפלאיםוחידושיםביאורים

הורהשליטייאהרביאריבעריי."לכתחילהנייעמוהריישהרבישללדרכוהמאמר
עלהלימודיתפשטושמהםלפחותעשרהשלבקבוצותהמאמראתשילמדו
 ...כולם

לצדקהשטרותחלוקתעלשליטייאאדמויירכייקהודיעהדבריםבסיום
השעהבמשךהביתלעברנהרואדםהמוניאלה.כגוןבהזדמנויותכנהוג

שליטייא.הרבישלהקימידיוהשטראתלקבלמנתעלהבאה

הניילהמאמרשלעותקיםמאותהדפוסלמכבשמתחתיצאובזמןבו
ללימודושיעוריםקבוצותבהמונישהתארגנוהרביםללומדיםמידשחולקו
עדייןנראומכןלאחררבותשעות .במינןמיוחדותוהתרגשותבחיותהמאמר

 .המאמרבהבנתמעמיקיםשלקבוצותקבוצות

עתהעד(שהיהנתניהובנימיןמרגםעברלצדקהשהטרותחלוקתבעת

והשתתףרביםואבטחהשמירהאנשיבחברתשהגיעאבויים),ישראלשלנציגה

קיבלושליטייאאדמויירכייקשלאחריה.שיחת-הקודשובשמיעתבתפילהגם
אדמויירכייקלביןנתניהומרביןוהתנהלהפניםובמאורידבלחיצת
דרכובירכושליטייאאדמויירשכייקסיפרמכןקצרה.לאחרשיחהשליטייא
האץרשלמותבדבר-שדרכולובייכנסתיי,ואמרלתפקידכניסתולקראתהחדשה

נמצאשהקבייהמשוםהאחרים,מכללהתפעללואלוכיהנכונההדרךהיא-

 ...שלובצידו

אדמויירכייקאמראתמולוכןהיוםבחלוקהמהעובריםאחדלכל

אריבעריי."לכתחילה :שליטייא
לסדדשליטייאאדמויירכייקבואעלהבשורההתקבלההשבועבאמצעכבר

ההודעהבה.שתתקייםהתוועדות-קודשועלהבעלייטהשבת-קודש~וםלקראת
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ועלזו,בשבתחתוועדותחתקיימחלאעברובשניםשכושמחחלמשנחגרמח
לחריגח.זותופעחנחשבתכו

אייר.זייתזריעי-ימצורעי,פרשתשבת-קודש

ביחסאמוררבים,וזחחינםבשבת-קודשהמיוחדיםהאירועיםכיאם

וקריאתלתורחחעליחוכוהקדישיםלאמירתביחסגםכמוחתפילותלכל
שלמרכזחשאתלצייומיותראבלשליטייא,אדמויירכייקידיעלחחפטרח

 .היוםבצהריהקודשהתתוועדותתופסתהשבת
נפתחחההתוועדותלהתוועדות.שליטייאאדמויירכייקירד 1 : 30בשעח

שליטייאהרביפתחמכוולאחרשליטייאחרבישללמזמורוהחדשבניגון

זו,בשבתחהתוועדותלחריגותמפתיעבאופוחתייחסבהחראשונחבשיחח

עניועלמיוחדדגשמונחזושבתקופחמכיוןשכולכ,ךחסיבחאתוביאר
עליחתורחלדבריביחסהואהמדוברכאשרגםומהליבוייאליתןייוהחי

פעםלמדוהשכברעצמחבתורחשגםוהיינותורהיי,זושמייםיייראתנאמר

בערדשלאובאיכותחייםייייראחחדשח,חיותולמצואלעוררישאחת

שאיכות , iבתורךועוסקיםשיושביםלייעשרחבנוגעהמבואר.ועל-דרדלקודמתה

זאת(כלביחידות.התורהלימודשללזובאיו-ערודנעליתאזהלימוד
 .) ...תשמייחושנתיחקהלישנתחיאשחשנחלכדבנוסף

שמותמשמעותאתשליטייאאדמויירכייקביארמכושלאחרבשיחח
וכיבושהולדה :יתזריעיהשם,בעבודתומצורעתזריע :בתורההפרשיות

זהירות-רעשםהוצאתעלהבאעונש :ימצורעיטוביי.ייעשח-העולם

מרעיי.ייסורמשלילה,וחתרחקות

מסכתהזוהר,ובמשניותעללויייצבלקוטינפלאיםביאוריםגםחיו

דרדהיאייאיזוהמשנחדבריבהסברתזו),בשבתהנאמר-(השניבפרקאבות

השםעבודתשליותרגבוההבדרגהבעצםכאומדובר .האדםלושיבורישרח

יישיבור"שלו.חבחמיתחנשפואתעצמוחעולםאתמבררשחיחודיובאופו

שיסבירדברהאדם)מציאותכלאתתחדורהאלוקות-(חאדםיי"לו(-יברר)

דרדחיאייאיזולמליםכחמשדחאדם"לויישיבורחלשוומתאימחכיצד
כנייל,אלאערוד?בשולחוחמותוויתהתורחדרדבפשטותחרישזוישרח"?

 .חשםבעבודתיותרחרבחגבוחחדרגחעלחואכאושחמדובר
מאכלותחלכותעלסיוםבעצםחיחברמבייםהיומיבשיעורחביאור

זיילחרמב"םשלדבריובסיוםמתעמקשליטייאאדמויירכשכייקאסורות,

זייל.חרמבייםשללימודולדרדוחתאמתואלובחלכות
כדיימשדחדברחרישנודעוכפיחפעם,מיוחדחידושחיחברשייי

 :חתוועדותמידיהלאח
שלפשוטופיעלכדרכושליטייאאדמויירכייקביאראותולרשיייבנוסף

אתלבארחשבתשליטייאאדמויירכייקחחלנפלא)חידושחיחבו(-שגםמקרא
ליבויי.אליתןייוחחישללכללבחתאם Iהבעבודתבפרשחחראשווהפסוק

שלשיצירתוכשםשמלאיאיירתזריע,כיייאשחדייחרש"יעלזחחיחחפעם
תורתאחרנתפשרחתורתוכדבראשית,במעשחועוףחיחבהמחכלאחראדם

 .ועוףייחיחבהמח
בבית-הכנסתערביתתפילתשליטייאאדמויירכייקהתפללחשבתבצאת

לביתו.נסעחבדלח,ולאחרלמטהחגדול
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 .איירחושנייום

שליט"אאדמו"רכ"קשלהקודשבעבודתוההוספותהחידושיםלמסכת
שליט"אאדמו"רבביתהיוםמנחהתפילתלאחר '"חדשיפרקיהיוםנוסף

לקומההעולותלמדרגותעדהשבילכברנפתחהקהל,בתוךלאחוריופנה

לעברפסיעותכמהבאיטיותפסעשליט"אאדמו"רכ"קלא,אךהעליונה,
(שהיווהמיקרופוןוהסטנדר · ..תיכףהובנההקיכוונתוונעצר.קחהל

קודשהשבתליוםהסמוךשנייוםייזהו :בחיפזוןהוקרבוהשני)בחדר

- " ..יבה"ב.'בימיהצמיםמתעניםשבואיירחודשראשלאחריהראשונה
עיקרםהמפתיעה.הקודששיחתאתשפתחוהראשונותהמליםהיו(בערך)אלו

שבדורותאףהרי-(כשבעצםאלו,בימיםהצוםנושאסביבהיהדבריםשל

בהםהנוהגיםהםמעטיםכיוםואילו)בהםהמתעניםרביםהיוהקודמים

שבחסידיםהחסידיםוביןהחסידיםאצלשרואיםכפייותרועודתעניות,

שהיא-(זולמציאותהסברלהיותחייבוכילצום,נוהגיםלאגופא

כ"קאמרהנ"להעניןבהסברבאריכותשהפליאלאחרפרטית).בהשגחה

זאת,בכלאלובימיםלצוםנוהגיםלארביםשכאמוראףכישליט"אאדמו"ר

בימיםולהרבותלהוסיףישואדרבה,שבהם,המיוחדתהסגולהקיימתעדיין

הרמב"םדבריאתבכךלראותויששמחה.מתוךומצוותתורהבענייניאלו

וששון",שמחהלימיוליהפךלהיבטלהתעניותכלייעתידין :התעניותעל
שמחהליוםוהפיכתה ,ראשוןבשלבהתעניתביטול :לשנייםנחלקיםשהםכפי

השיחה.לאחרממשבימינובמהרההמשיחבימותשיתקיים ,שניכשלבוששון
[החלוקהלצדקה.שטרותשליט"אאדמו"רכ"קחילק-השעהכמחציתשארכה

מעטיםורקגדולהכההיתהההפתעהשכןיחסית,קצרזמןהפעםנמשכה

-(הבאיםהצוםבימייהיהמהיודעיםלאעדיין .] ...להגיעהספיקו
 ...ה"ב)

 .אייריוורביעייום

רילשעבר)ציוןאסיר-(שליט"אאדמו"רכ"קלביתהגיעבבוקר

שליט"אאדמו"רכ"ק(כשחזרהתפילהבסיוםשחרית.לתפילתביגוןיוסף

כ"קו " ...וקיימנויישהחיינוברכתרםבקולהלהבירךהשנייה)לקומה

יאמן.'ענתשליט"אאדמו"ר

 .איירי"אוחמישייום

כ"קשלביתולתוךלהיכנסמאמץרביםהיוםעשוהמנחהלתפילת

צפוףהיההחדרואכן ...קודשלשיחתטובייסיכוימתוךשליט"אאדמו"ר

הסטנדר-(השרתייכלילכעמדוכברבצדבדריכות,המתינוהלכבאדם.

וכךבהיכון,לצדקה)הדולריםלחלוקתוהשולחןהמיקופוןלשיחות,המיוחד

הווה.

העת.איןיותרומורכבתבערך)(-כשעהיותרארוכההיתההיוםהשיחה

כ"קדיברהיםהשיחה.בפתיחתמליםבמספראלאפרטיהכלעלכאןלחזור

עדלצוםנהגושכןאלובשבח-המטבעשלשהניצידועלשליט"אאדמו"ר

הדברים(לאורזהמנהגלהפסיקחלילהלהםאיןוכיבה"בבימיהיום
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כרוךוביטולופעמיםנישתונתנטובמנתנשזתומשוםתקודמת),בשיחת

לתםישצמיםשאינםאותםשנםאלאמסויימות,מסיבותנדריםבתפרת

 .אלובימיםקדושתבעניינימיוחדבאופןלתוסיף
ליינלקראתלעשותשישתתכנותעלרבותנםדיברשליט"אאדמו"רכ"ק

מבשניםעוזוביתרשאתביתרתתתלוכותבושתיערכנתובא,תקרבבעומר

יוםמעלתנםתוזכרתתשמ"ח.ושנתיתקתלישנתשזותינםמתתקודמות,

ותואטובייכינאמרבושכןשני,ביוםתקודםתצוםיוםעלתזתתחמישי

וכו.'וכוישבתאיימעליכברנחשבנם

אמר,שליט"אאדמו"רכ"קשיי).בינוןיוסףרינםנכחתשיחת(בעת

צעדיואתתצרובתבמדינתשניםמיובליותרתיתאשריתודירואיםשכאשר

ומראתתראתובכך-ביתדותובעקשנותעמדתואואילוליתדותתקשורבכל

בעבודתפרטיתתוראתמכךלקחתיש-לנהונישכיצדלכולםחיהדונמא

 •ומצוותית...תורהענייניבכלולהתחזקממנו,ללמודתי,
שטרותלחלקשליט"אאדמו"רכ"קתחלהקודששיחתבסיוםמיד

ומלוויםמשפחהקרובימספרעודועמובינוןיוסףרימצוה.לשליחות
ידואתלחץשליט"אאדמו"רכ"קכן.נםנינשואחיםייעזרתמאירנון
מה.זמןבמשךעמוושוחחרחבובחיוךבחמימות

והואלאותלשליט"אאדמו"רכ"קהיוםנסעלאבה"ב)(שלהצוםבנלל

 .מחררקבע"תייסע

 .איירי"בשישי,יום

 . 770ל-השבתיניעשליט"אאדמו"רשכ"קבבירורנודעהיום
לפניכשעת 770ל-ממנווחזרלאותלתיוםנסעשליט"אאדמו"רכ"ק

באנ"שונדושמלאהיהוהואמנחהלתפילתתוכןהקטןהזאלשבת.

לתפילת.שליט"אאדמו"רכ"קיצאשבתלפנישעתכרבערקותתמימים.

 .לחדרוחזרלאחרית,

אייר.י"ג-'קדושים',מות''אחריפרשתקדרש,שבתיום

ז"ל,שניאורסאהןלייבאריהישראלוכו'הרה"חפטירתיום

שליט"א.אדמו"ר-כ"קיבדלחט"א-שלאחיו

תמתלפלקארףיתושעריתרת"חתתיבתלפניעברתתפילותבכל
תייארצייטישליט"א,ביוםאדמו"רכ"קשלאחיואחרישנתמידיבקביעות

שלו.

תתתוועדותלתתוועדות.שליט"אאדמן"רכ"קירד 1 : 30בשעת

תשניתבשיחתכברשליט"אאדמו"רכ"קפתחכרנילשלאבת.ותאירןעים
תראשןןתד"תבביאןרמענייןחידושכשתפעםתשר"יעלתקיבביאוריו

שליט"אמספראדמו"רכ"קשאלשםמות.אחריפרשתתפרשיות,שתישלברש"י

פניעלנםתתפרסבתןשתביאורעזריתבןאלעזררישלבמשלושאלות

 :קדושיםפרשתובתחילת(-תרביעית).תמאמרשלאחריותשיחתתשניתתשיחת
אנבבתי.'תלוייןתורתנופישרובמפניבתקתלזופרשתשנאמרתמלמד ... "

למנתנשליט"אאדמו"רכ"קתתייחסתורת"נופייירובתמליםאתבארו
כאשר ..מבקשים.'תםשיתואנתולאלת-תקתליישנתתשנתבכלתיתקתל"
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ותואתתורתנופילכלשייךשיתקתלירש"י,מדבריתיאמפורשתראית

 .יתרחיותבכולםמוסיף
אתתואיןדברםבשלושתייתסתכלהמשנתדבריעלנפלאביאורנםהיה

חידושהמוסיפיםחלקיםלשלושתמחולקתשהמשנתומתברר " ...חטאלידיבא

 .קודמועלאחדכל
סימן-השיחותשבין-וכדויהתוועדויותלעריכתהימשקתיבחלוקת

הואאףלנשתמקוםבקירבתשעמדבינוןיוסףלרישליט"אאדמו"רכ"ק

כ"קאחים.'מיעזרתמלוויוועמונינשבינוןיוסףר/בקבוק.ולקבל

הקהל,אללדברלואמרנםוכנראתמאירותבפניםעמושליט"אדיבראדמו"ר

תיתודיםאחיועלוסיפרברוסיתתקתלאלפנתתואמכןשלאחרמשום

לנתונברצונםלתםשישהרביםותקשייםתברזללמסךמעברנשארושעדיין

יוצאמתחסידיםאחדפסחדבריואתבינוןיוסףריכשסייםכיהודים.

תניףשליט"אאדמו"רוכ"קברוסית, " ....יודעמיייאחדבנינוןרוסית

שליט"אאדמו"רכ"קסימןמכןלאחררבת.תיתתותשמחתרבתבעוצמתידיו

הואאףשיינששבאיטליהממילאנושליט"אנרליקמענדלנרשוןהרה"נלעבר

עלוהכריזשנינשלאחרחסידית.ועדותהתולעריכתמשקתבקבוקלקבל

ותית " ...ברכתלכםייוהריקותילשירשליט"אאדמו"רכ"קהחלההתוועדות

אד:ןוו"רכ"קמחאהשיחותשביןנינוניםכמהבעודנםרבת.בשמחהנראה

 .בעוזהננינתאתועודדכףשליט"א
-בזעקתכמעט-בתכרזתשליט"אאדמו"רכ"קסייםהשיחותאחתאת

נאבו''.'עדמיבוקראניקאבונייטינייטזיין,סיזאלייאון :במלים
בלבדי).מתשםרקאח,דמאףתיראיאל :מרוסית(כתשרנומן

לתפילתתנדולתמדרשלביתשליט"אאדמו"רכ"קירדהשבתבצאת

לביתו.שבמכןלאחרדקותכמתלבנה.לקידושלרחוביצאולאחריתערבית

 .שניפסח •אייר ד"' ,ראשוויזם

אדמו"רכ"קעלתאד"ש,בביתשחריתתפילתכשתסתיימתתבוקר,
-(עדייןבביתשנשארואלוכללתפתעתתעליונה.בקומתלחדרושליט"א
דקות 10כעבור-לפתעירדתבית)אתלעזובתספיקוכברתנדולחלקם

השיחתבמרכזשיחת.לומרותחלתתפילתלחדרחזרתשליט"אהרבי-בערך
תנלמדתתתוראתכינ"ע,מותרייצאדמו"רכ"קשלהמפורסמתאימרתועמדת
תיואםואף ) ..אבו.דאין-(פאראפלןיקייןינישטאאזתיאשנימפסח

נםרואיםובכךתקנת.יש-זבמזייברצזוואפילורחוקתובדרךטמאים

שלתביעתםידיועלבמרוםננוזתהיתתזופרשתכידוע, :נוסףדבר
נםנמצאזווכדונמתבתורתחידושנפעל Iלמתניגרע Iמתקב"תיתודים

בתורת;פשרתנתחדשת )!(נשיםכמתשלתביעתןידישעלצלפח,דבבנות

קדושת,בעניניוסיועתוספתתקב"תמאתתתובעיתודיכלשבכוחומכאן

 .מבוקשואתלתשיג
שלהמסורתיתהדולריםחלוקתתחלתוסיומהדקות 10כ-ארכההשיחת

ראשון.יום

 :תשירשליט"אאתאדמו"רכ"קבביתשרוהתפילותכללאחרתיוםבמשך
נמצרותזאתעודדלחדרוחזרתשליט"אבעלותואדמו"רוכ"ק " ...אחתייעל

הקדושת.ידובתנופת
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 .איירט"וושניירם

התעניתלימיהשלישיתהשיחהזוהיתההמנחהתפילתלאחרהיום

בתאריכיהמיוחדהיוםשלמעלתועלהדבריםכלעלכאואחזורלאיב"ב.'

בשיעורהנפלאהביאורעללאוגם )' ...באשלמותאסיהראייימא-(החודש

עלאחדתכלבמעלת-ושבועותבנדריםהעוסק-(היומיהרמב"ם

המסגרתהשםבעבודתממנווההוראההשבועבפרשתלביאורגם ; ) ...השניה

ההוראהאתלפחותבתמציתיותלהזכירשלאאפשראיאבללהם.המתאימה

נשמעהשליט"אאדמו"רכ"קשלבקולו,ואשרהיוםשניתנההחדשההקדושה

-נפשית"ייבקשהלביטויבדבריםזכתהואףאמריתהבעתמסוימתהתרגשות
דעהו",דרכיךייבכלשלהעניואתהאשפרככלולפרסםלהשפיעלפעול,
יהיווהנהגתומעשיו ,)!וטףנשים(אנשיםאחדכלשלשדעתוכלומר,

בעצםמתחילוזההעולם.בוראהקב"העםקשורשהבלההכרהחדורי

בכלונמשךרגעבכלאותוומחיהמהווההקב"האשרהאדם,שלמציאותו

צדקהמצוותמקייםכאשר-ולדוגמאשלו.המצוותבמעשיואפילומעשיו

גםהיתה .בידיוהנמצאהקב"הפקדוובעצםהואזהשכסףלזכורעליו

הניתודבר-(קטניםלילדיםאפילוהללוהדבריםהסברתעלמיוחדתהדגשה

היוםלאחרונהמענייוהישטורעםילענייותזכורתגם-ואגבכך ) ...לעשותו

שכודעהו",דרכיךייבכלשללהכרהמסייעהואאףזהדבראשרהודלת,

כ"קהקב"ה).-(בי"שנתתיינשמהשלהעניומאירההולדת) 1-זהביום

לתלהוכותוכהכנהומידתיכףזהבעגיו ~; tלהתחילםשויט"אביקשא)'מו"ר

בהצלחתההשתדלותעלמאודגיון"ר:גםהזדמנותבאותהבעומר.לייג

שטרותבחלוקתהסתיימההשיחה .ובפשובגופוואחדאחדכלהתהלוכות,

לצדקה.

אייר.יו'זרביעי,יום

ליובאווישטלחצרהעןלםמכלגדולותקבוצותהגיעואלהבימים
המקוםאוליככאולטובה.הבאיםהשבועותוחגבעומרלייגימילקראת
השנהתקופותכלשליט"אבמשךאדמו"רכ"קלההמוניתההגעהשנושאלהוסיף

וכאשרבכלל,הפסקכאושאיוכךלשנה.משנהויותריותרוחזקהולך

 .] ...החדשההקבוצהכברמגיעההקודמת,האורחיםקבוצתחזרהנוסעת
היפאראדילקראתהייטסקראוובשכנותההכנות .בעומרלייגליל

שליט"אסופראדמו"רכ"קאתשמענועתהזהבעיצומו.נמצאותמחר,הגדול

/I יוםושלושיםשלושההיום... ." 
הגדולהקהללעברפנהשליט"אאדמו"רק l/וכהסתיימהמעריבתפילת

הדיעותכידוע I/ :הקודששיחתבאמירתופתחבדחיסותהחדראתשמילא

שהתפשטשהמנהג,אלאמצאתואומלילובעומרג l/לענינימתחיליםמאימתי

 • I/ •••שלפנימהלילהכברהכללהתחילהואישראלבעם

שאתכ-עקיבארביתלמידימתושכאשר ,י l/רשבשלמדרכוללמודיש

כללזה ...לרעךיואהבתשאמרמישלתלמידיו-דוקאאלושלמותםסיבת
שדרכושמכיוולהסביר,יש-בזהזהכבודנהגושלאמשום-בתורהיגדול

בזהזהכבודנהגזוובדרךחבירומשלשונההיתההשםבעבודתאחדכלשל
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ופסקויחדיגםאחיםשבתנעיםומחטובמהיהנההפסוקעלתורהאמר ]

ישראל.באהבתבמיוחדלהוסיףאחדלכלהוראה-מלמות

ביהאתקטרנאקטיראייבחדעצמועלשאמרמרשבייי,נוספתהוראה

הבקשהשליטייאעלאדמויירכייקשובחזרוכאןכוייי.להיטאביהאחידא

ממילאדבקיםשאזדעהוידרכיךיבכלשלההנהגהאודותעלולפרסםלעורר

אלוקות.עםאמיתיתהתאחדותהיינואחידאי,יביההרשבייישלבדרכו

הסתיימהזה:ביוםובשתייםהיום,שללמעלתוהדבריםיוחדוכךאחר

 '''חזה,ביוםכןכמו ;והוד)נצחגבורה(חסדהמדותברובהבירורעבודת

הדולריםחלוקתליבוי.אליתןיוהחיההוראהבמיוחדבולטתבאייר,

שבאומאודרביםאלפיםחלפובהוחצי,כשעההפעםארכההשיהחשלאחר

אדמויירכייקפתחבסיומהבעומר.דלייגסגולהביוםקדשומפהלהתברך

 ." ...טובמהייהנהבשירתשליטייא
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בעומרל'ייג

 ..'קינגסטון'ברחובמתן-תורה
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 .דרשב"יההיללואיוםבעומר,לייגאייר,י"חחמישייום

רחובכולה.ועוטרהקושטההייטסייקראוןשכונת

כללאורךהמדרכהעללתנועה.נסגר 770באיזוריאיסטערן-פארקווייי

הקשוריםשוניםמוצגיםהוצבויאמפאיירילרחובעדיקינגסטוןירחוב

ילונהמיתקניהוצבועצמויאמפאייריוברחובישראלעםשללהיסטוריה

למרותילדיםרבבותצעדובוהיפאראדיהתקייםשעותכשלושבמשךפארקי.

הגיעההמשחקים,בשטחהידליםכברכשהיויותרמאוחררקהסוחף.הגשם
פלטפורמותלידוחלפהבפניםכשהואא l/שליטר l/אדמוק l/כשלמכוניתו

לכלאלשלום l/שליטר l/אדמוק l/כנופףהידליםביובעוברוביחדות.המוצגים
עלנפדרתכתבה(ראההקי.לאוהלא l/שליטר l/אדמוק l/כהמשיךמשםהעברים.

 1:00שבעהשלם(נסעמהאוהלא l/שליטר l/אדמוק l/כחזרבערבהיפאראדי].
בערב!).-9לקורבוחזרבצהריים

אימוסגר,במאמר(וכאן,קודששיחתשובהיתהערביתתפילתלאחר
לבבשיםהכתב,עלהלבריגשיאתמליםבמספרמלהעלותלהתאפקאפשר

שיחותיואתלשמועזוכיםאנוהשבוע,הרביעית!הקודששיחתכברשזוהי

עמוקיםלביאוריםבנוסףהשארביןובהןא, l/שליטר l/אדמוק l/כשלהקודשות

לאחורובמבטושעל!צעדכלעלהיבעבודתמעשיותהדרכותגםונפלאים

בכמחציתשיחותנאמרותהשבועימישבעתשבמשךארוכה,תקופהשזוהרי

יששאםאמנםברורא l/שליטר l/אדמוק l/כשלהקישיחותיומתוךאך !מימיו

ההוראות].כללביצועכוחותוניתניםיכליםיגםישאזיאורותי

יבכלהחדשהימבצעיעלא l/שליטר l/אדמוק l/כשובחזרזובשיחה

 ...עתהרקהמתחילחדשועניןימבצעיאכושזהוונראהדעהוי.דרכיך
ר l/אדמוק l/כהחלהיוםהשיחהלאחרםבנפרד).לאוריצאהבמלואה(השיחה

 • I/ ...נעיםומהטובמההנה I/לשירא l/שליט

ותתקיים-770בא l/שליטר l/אדמוק l/כישהההשבתגםכינמסר

 .קודשועדותהתו

ה'פאראד'

ביניו-יורקי.התקיימהבעולםביותרוהמפוארתהגדולההתהלוכה
-הסוחףהגשםלמרות-ישראלילדיהמוניצעדושעותמשלושיותרבמשך
נישאוהילדיםבידי .המשטרהידי-עללתנועחשנסגרחחמרכזיתבשדרח

ותוססת.חיהיחדותחפגינו-ענקומשאיותחסידיות-יחודיותסיסמאות

נערכההיום,אותוכלמשךלתנועההםאףשנסגרוהסמוכיםברחובות

 l/סחב l/שומרשיםענקילונה-פארקילצדומרהיבחמקוריתיחדותתערוכת

א l/שליטהרבישל;ביקורומרגשתהפתעחגםהיתח.בסוףהעירמילדירבבות
אוהלי.' l/לבדרכו

פעםזקוקחעולםחיחשבזמנויוחאיברשמעוןרביעלמסופר
נעיםומחטובמחיהנחחפסוקעליתורהיואמרשמעוןרבייצא .לגשמים

 ...בשפעיודריםהחלווחגשמיםיחדיגםאחיםשבת
שמישכפוחיממחלכבמשך ...חפוךקצתסיפורחיחחשנחבעומרג l/בל

לרבבותהפריעלאזאתלכאךחרף,ללאגשמיםמיחאפוריםניו-יוקר

יחדיוולשירבח,שחתקיימחהענקיתבתהולכחלצעודישראל,ידליחידלים,

 ..יחד.'גםאחיםשבתנעיםומהטובמתיהנח
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יהדותובסיסמאותתורהבפסוקימקושט 770בנין

פלטפורמהגביעלרגליס"יישלוש
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קודשושבתהחולימיששת

הקודשמבצעיעשרת
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לתנועחנסגרחאזורכלוכמעטיקראון-חייטסישכונתעלעלחחבוקר

שחינםויאמפאיירייאיסטערן-פארקווייירחובותחמשטרח.על-ידי

יקינגסטוןי-אבניו,גםקילומטרים.שללאורךסגרוחשובים,עורקי-חבורח

לתנועתנחסםחאזור),שלחמרכזיחרחובגם(חואחללוחרחובותאתחמחבר

חילונח-פארקישלהכבדהציודאתביאמפאייריפורקותמשאיות-ענקרכבים.

עתחנשלמותביקינגסטוןיואילוחיוסשעותכלבמשךשיפעלהגדול

השנחשחתמקדוהיחודית,ההיסטוריחמוצגיבנייתשלחאחרונותחעבודות

ומתןסוףיםקריעתהמכות, 10במצרים,מהיותוישראלעםחשתלשלותבסדר

 .סיניהרעלתורה
ארוכות-עגלחמשאיותגביעלשניבנוהנהדרותהפלטפורמותבוניגם

הלילחכלבמשךקשחעבדוהם .והאחרוניםהקטניםהפרטיםאתעתהמסיימים

יחדותהרבבותלפנילהציגהעתידות-המשאיותגביעלולהרכיבןלבנותן

עקוםקרשיישוראחרונה,מסמרדפיקתאלאנשארולאועתה-ותוססתחיה

 ...ממקומהשזזהבובת-אדםוייצוב

מלא.ייצוג-החרדיתהיהדות

היוםבמשךלתנועח.סגורול t"חגיאיסטערן-פארקוואיירחובכאמור,

מאיריצבעונייםענקבשילטי-770להסמוךהבניןקושטוהלילההקודם

יאנימתי?',יעד :סיסמאותובאנגלית,הקודשבלשון-פסוקי-תורהעיניים

ביופיונחדרענקשלטגםישרבות.כהנהועודעכשיוי,משיחחצים

בניןלתוךנוהריםרביםיהודיםנראיםבויהקהלי,שנתאתהמסמל
בית-המקדש.

אבלשליט"א,אדמויירכייקשלהשתתפותובלאהתהלוכהתיערךהשנה

לחולתתשליטייאהרבישלבקשתואתלמלאמראשדאגוהתהלוכהמארגני

עלמעיקהאחתדאגהרקשנה.מבכליותרגדוליםועוצמההיקףהשנה

 ...באופקגםנראיתלאוהפסקתוהפוגהללאיורדהוא ...הגשםהמארגנים.
מכלשהגיעוהילדיםהמוניאתוכילדאגתםמקוםהיהשלאמתבררבהמשךאך

היהדותגם ...ירתיעחגשםלאהאלוקיהתנאלכבודלצעודניו-יורקרחבי

שליטייאוהחסידותהתורחגדוליכלשלקריאתםבמלואה.מיוצגתהחרדית

שלה.אתעשתחהקודשבתהלוכותלהשתתףהחובחבדבר

כבררביםאלפיםחתלחוכח.לחתחלתשנקבעהמועדבבוקר. 10השעח

בנפדרבית-ספרלכלכך.שיועדובמקומותחמשטרהלמחסומימעברעומדים

מלחגיע.פוקסי.םלאחאוטובוסיםלהלפיא.מסודריםשלחבחלקחכיתחוכל

בקבוצח ;בעלזאדחסידיביחייסשלגדולחאוטובוסיםבשיירתלחבחיןניתן

-משחאוחלבית-חספרשלארוכחובשיירחגורחדרילדישלגדולח
 .עתחרקשהגיעוברוקלין

 ...'טנק'גםהשנה'ארצות-הברית',צבא
קטנים,ילדיםזחאחרבזחשעוליםלפנילאאךמתחיל,המצעד

וחאריחםהפסוקים, 12אתבהתלחבותוקוראיםממש,זאטוטים

בשיריםמלחיבחחתזמורת .חילדיםאלפיכלאדירהבשאגחמחרים-מחזיקים

על ...הצעדחלקראתימלחמתיירוחלמצבחקטניםאתהמכניסיםשמחים

(חדודיוסףיויאנקולמשחייאנקולחינםמחםשנייםשלושח.הפעםהכינוס

מצליחים,חםחידלים.עלואחובותמוכרותדמויותיוסף),וחדודמשח
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אתולשמחלהצחיקמיקרופון),מהםאחדכל(כשבידימשולבתבעבודה

אךרב.אמיתייהודיתוכןמשולבלוומחוצהההומורבתוךכאשרהילדים

הזהבימקצועישמשמשמיעושהזה,ליוםוהמסרהתוכןעיקרשאתמובן

הילדיםאתלרתקשמצליחשליטייא,הכטי.י.הרב-ברציפותשנה 4Oכ-

בתהלוכותהילדיםלפנילהביאובבקשתושליטייאאדמויירכייקבדברי

דעהויי.דרכיךייבכלהפסוקשלוהמשמעותהתוכןאתהשנהלייג-בעומר

בקבוצתהצעדהאתפותחיםבמאריסטאןהישיבהשלהתלמוד-תורהילדי

תהלוכתדגלכשבידיהםילדיםשלושהצועדיםאחריהםומתופפים,מנגנים

לאירגון(השותףימסיבות-שבתיועדשלהסמלעליוודגללייג-בעומר

והערכההזדהותכאותמרשימהנציגותהשנהשלחהאמריקאיהצבאהתהלוכה}.

טנקנוסעובראשהארהייבבצבאהיהודיםהחייליםבקרבהחביידיתלפעילות

שלסוסיםרוכביקבוצת .האמריקאיםלילדיםאטרקציההמהווהאמיתי

חלקאתבכךומסיימתמופתיבסדרצועדתהסדר,עלהממונההמשטרה,

הצעדה.שלהרישמיהפתיחה

פלטפורמות.על-וימי-החולשבת

משולבתכשביניהםהילדיםלעברלנועהפלטפורמותמתחילותעתה

ביגוןיוסףריגםהיהבתהלוכההכבודאורחיביןילדים.צעידת

יהודיםילדיםרבבותלפניו.שנגלההפלאותממראהנרגשהבמהעלשעמד
שמירתשליימסריםייכשבידיהםיהדותםאתומפגיניםקריהבחוצותצועדים

שבצעדתרצוצה,באנגליתלילדיםאמרהנרגשביגוןיוסףומצוות.שתורה

שמעבראלוכוללבעולם,היהודיםהילדיםכלעםהםמתאחדיםזויהדות
הברזל.למסך

המדויקת.ובמורכביותםביופייםמפליאיםהמשאיותגבישעלהמוצגים

בידיהם.זאתשבנוהמוסדותנציגיבהםהשקיעורבשעמלניכר,

שלמצומצמתקבוצהבידישבננתההראשונה,הפלטפורמהגביעל

המבצעיםעשרההפרסים,אחיהםבקרברבותהפועליםפרסעוליצעירים
בפרסית.שונותסיסמאותשעליהןוכרזות

מלאכתך,ימיסתעשהששתענקשלטבתחתיתהמתקרבת.הבאההפלטפורמה

ת'חולימיששתאת,בטאותאמורתזואלוקיךיי.לתישבתתשביעיוביום
בחצייתלתי.כולוהמוקדשתשבתיוםאתזאתולעומתשבתםתחוליןועיסקי
שלאוטובוסולידוסקו)ל-גיואיש (בית-ספרנראתתעגלתשלתראשון

 ,) ...תחוללימותמובתק-סימן (בומשחקיםילדיםכאשרבית-תספר
מסועפתכבישיםומערכתהענקייםהתאומיםבניינידו-קומתי,מרכז-עסקים

ימות ...תזתתיסואןיכלבתוךישקטןבית-כנסתגםמכוניות.נוסעותבת

כמובן),(בובותהביתבנייושביםסביבושבתשולחן :השבתבחלקהחול.

תדורענקובית-כנסתנרות,המדליקותוהבתהאמאולידונוסףשולחן

צועדיםבינתייםתורהיי).ייחובבי- (לעברוצועדיםוהבןוהאבאביופיו

מצעדלנוהכינוייאוהלי-תורהיישלהמתיבתאילדיגםנוספים.ילדים

 .המופתייםבניגוניוכולםאתשהרשיםמתופפים

 ...יום-ההודלתועךמיציאת-מצרים
מוצלחשילובועליהןמדרגות:מערכת 3במספרממשיכות.הפלטפורמות

וכןבספר-התורהאותמזוזת,תפילין, :הקדושיםהמבצעיםכלמוצגישל
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'קראוו-הייטס'בשכונתהמרכזיה'פאראד'

יידבר"מכת-המכותעשרת
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ביותרהעליונהבמדרגההדברים.להמחשתהמוסיפותובובות-שעווהתלאה,

להפריחוהעשוייםענקייםלבלו~'גזומחוברקל-קרעשויבית-המקדשנמצא
---(-מאריסטאוו).רבלגובה

באיםכאןכילנומגלהגויייבשנהפעמיםיישלושענקשלט : ~מספר

להבחיןניתובמצריםהפירמידותרקעעלהרגלים.שלושתאתלהמחיש

עםוסביבוסיניהרלזהבסמויעבודה.כדיתוךיהודיםהמכיםבמצרים

ייותתרשנאמרמהלקייםעשו,עולתלמעלתמההרקבלת-התורת.בעתישראל

מצליתונהניתסוכהתחתעומדתלשימתמשפחההסוכות,וחג ...שעו"כלוו

מאריסטאוו).בחוריםיי,ייתפארת-(

כאןחוצה".מעיינותיךלכשיפוצומר!קאתיייאימתי : 5מספר

מתוך-מקוריתנצורההזכהותשובתולמשיחהבעל-שם-טובשאלתמומחשות

פורחעץהצמחיהבמרכז .וצמחיהדשאמשטחיהמשקהמעייןבוקע 770בניין

יימכון-חהכ").-(העולםבכלנתי-חניידשלשמותיהםעליוכלעלאשר

לתיבנותשהחלעייהחיה-מושקאקמפוסשלמרשיםבניין : 6מספר

לכשלמוצגיםמסתובבות,מערכותגניעלבתוכו,קראון-הייטס.בשכונת

תליפתתורת,יתקלהי,שנת-שליט"אאדמו"רכייקמדברלעיתםעהינינים

בצעםשתיאלתמדית,יושבתהיקמפוסילבנייןמתחתטובות.ותחלטותוצדקה

 ...ע"המןשקא"חיהייקמפןס ,'הבעזרתיבנה

תיספורת)-(האשפרינשטלפ~ורמת : 7מספר(בית-רבקח). ...ענקיתנובח

חפסוקאתגםאנורואיםבצדענקית,יום-חולדתעוגתבמרכזחחמסורתית.
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וחמחשחקושדיי,חילוליםפריחרביעית-ובשנח ...לכםייערלשניםיישלוש
עמדוחזוחעגלחגבילעמקושט.רביעיאחדוץעאסוריםעציםשלושחשל

חזחחמראחשערותיחם.אתוגזרו , 3לגילשחגיעוופעוטותיחםרביםהורים

 .כאחדומרגשמלבבהיה

ונחת-רוח.שביעות-רצון

צדעחתודבקבוצות,כולםחידליםעברוהמוצגים,משנסתיימועתח

ביאמאפיירי.חמשחקיםולאיזוריקינגסטוןיברחובהעומדיםחמוצגיםלשטח

חמצריםשקלוחמכות 10בכלצפייחשלמרתקתחוויחלידליםצפויחכאן

בעזרתמומחשיםייאחלי-תורחיי)תלמידיעל-ידי(שניננוחמוצגיםבמצרים.

קרענותניתנחדרותתפאורותגםעתיק.מצריבסגנוןשעוחבובות

מיםזזים,בעלי-חייםביותר,דומיננטיכאןהנעחאלמנטלמאןרעות.

 .חימראהלמוצגיםמשוויםועודאלהכל .נשפכים
לדיידליםמצלמיםמכונת-הסטרה.אומצלמהמחזיקכאןשניאדםכל

הילונח-פאקרי-הללוהמרתקיםהמחזותבסיום ...הערובאוהארבה

לילדות.השניוחלקולילדיםהפארקשלהאחדחלקוהמשעשע.

לכמחכיםהםלהמיוחדתחוויהלילדיםנוספחהמשחקיםשלבעיצומם

שטחבתודלאוה)ל(בדרכובמכוניתועוברשליטייאאדמויירכייקכאשרהזמן,

מנופףוחמשחקיםהמשחקיםכלאתהקדושותבעיניווסוקרהלונה-פארק

לכדחראיחוקורת-רוח.שביעות-רצוןשלמבטהקיפניוועללכולם,לשלום

בלייגהשנחגדולחחצלחחשחיתחכשאמרמכו,שלאחרבשבתהקידבריוהיא

בעומר.
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 .אמורפרשתקדוששבתאייר,ב'

(כנ")ללשירעצמושליט"אאדמו"רכ"קהחלהקודמיםשבימיםאחרי

וביציאתובכניסתועתהששריםהשירגםזהו- " ...נעיםומהטובמהייהנה

 .המדרשלביתשליט"אאדמו"רכ"קשל

ההתוועדות.

סדראךלהתוועדות, 1 : 30בשעהכרגילירדשליט"אאדמו"רכ"ק

מהרגיל.מהבמידתשוניםהיווזמנהההתוועדותשלאופייהבח,חדברים

אליתןייוהחיעניןסביבהיחוועדותהחתשלתוכנהכלשממשלומראפשר
הראשוןברש"יבביאורכרגי)לשלאמאוד-(חחלההראשונההשיחחליבו".

ייאמורחכתובעלדבריובביאורלאחרונח),כנחוג,זחוגם-(הפרשחעל

הפשטפיעלחקטניםיי,עלגדולים"להזהיראליהםיי,ואמרת ...הכוהניםאל
יזחירוויהמשכיליםיזוהרי,משלוןלהזהיר-(הדבריםפנימיותפיועל

 .]"וכ

עלשליטייאאדמויירכייקשובעוררהמאמר)(שלאחריהאחרונהבשיחח

שלושזאתאודותדוברשכברשכיוןוהוסיףדעהויי,דרכידייבכלשלחענין

גםעוררבהמשד ...הדברלביצועכוחנתינתשישנההסימןזהוהריפעמים,

ההצלחהעלוהוסיףהדיברותשערתלשמיעתהשבועותבחגידליםאיסוףעל

גםוממילאייגעתישהיהבעומר,בלייגהעולםבכלחשנהשראוהגדולה

הרבההעולםבלכחשנהבתהלוכותוהשתתפוליגיעה)בערדשלא-(ימצאתי

חגלקראתזהבמבצערביםמאמציםלהשקיעישכן .עברומבשניםיותר

הקרב.השבועות

טהרתעלחינודיהיהישראלילדישלכללדאוג :לפועלנוספתהוראה
 .הקיץבימותהקודש

חמשקהבקבוקיאתשליטייאאדמויירכייקחילקההתוועדותלאחררק

בערדוהסתיימהמהרגילקצרההיתהההתוועדותוכדו.'התוועדויותלעריכת

 . 4:00בשעח
הגדולהמדרשבביתשליט"אאדמו"רכייקהתפללקודששבתבמוצאי

 .לביתונסעהבדלחולאחרערביתתפילת

החודשמברביםאיירב"ז'בחוקותי',-'בהר'פרשתקודששבת

סיוו-

התהיליםכללאמירתשליט"אאדמו"רכ"קירדבבוקר 8 : 30בשעה
ירדולתפילהלחדרו.שליט"אהרבישבהתהליםאמירתלאחרבציבור,

 . 10 : 30בשעה
להתוועדות.שליט"אאדמויירכ"קנכנס 1 : 30בשעה

ייוהחיבעניןלפתוחלאחרונהשנהוגבזה,דבריואתהחלשליט"אהרבי

וכןרש"י,ופירושהשבועפרשתמהתחלתוהוראהלימוד-לבו"אליתן

היום.עניניומשארתורה"ב"ליקוטיהחסידית"מ"הפרשהוהוראהלימוד

ייוהחיעניןעל:כשמדבריםתיקון"הדורשייעניןעלעוררהדבריםבין
שישומעורריםבזהוכיוצאמסוייםטובליוםלהכנהבקשרלבו"אליתן

כלעלהיינוהעיקר,עלבהוספהבאזהשעניןמובן-פרטיבעניןלהשתדל
הרביאמר-אמנםלהזכירם,צורךאיןפשיטותםשמרובהידועיםהענינים



 243דעתן"דרכידאיי;ןיינכל

העיקר,אתשוכחיםהעניו,בפרסוםההתלהבותשמרובקורהפעמים

לשמיעתהכנסתלביתיבואיהודיילדשכלשצריךמפרסמים ,ובענייננו

בפירסומיםלהדגישביקששליט"א,הרבי .....מידילאייותוהדברות,עשרת

מכלהנדרשיםהדבריםשארבכלהשבועותלחגהעיקריותההכנותעלגם

מתו-תורה.חגלקראתהפרטיתבעבודתוויהודייהודי

הראשוורש"יפירושאתבאריכותשליט"אהרביביארבהמשך,

פירושעלוכווגו',סיני"להרשמיטהענייויימהרש"יבדבריייבהר"בפרשת

מסיקשהוא,תוךבתורה"עמליםיישתהיוייבחוקותי"בפרשתהראשוורש"י

חסידותמאמרגםהיהתורה,למתובהכנההאדםבעבודתהוראותמהם

גו.'תלכו"בחוקותיייאםהמתחילדיבור

הנלמדאבותבמסכתחמישיבפרקעניושליט"אהרביביארכמו"כ,

לארץ"בחוץכלאייםייזריעתבדיוברמב"םהיומיבשיעורועניוזובשבת

יתוו"והחי-לקונוהאדםבעבודתהוראהמהםולמדגנות",יישתיובדיו

לבו".אל

חב"דובנותנשילכינוסשליט"אהרביהתייחסההתוועדותבסיום

זו.בשבתכוללאלובימיםהמתקיים

 .איירח IIכראשיו,יים
חב"ד.ובנותנשישל-33ההעולמיתהועידהנערכתאלובימים

שיחתבמרכזוכאשר , 77בסהגדולבביהמ"דהתקייםהמרכזיוהמושב

הרביהגיעבערב 7 : 00השעהלקראתשליט"א.אדמו"רכ"קשלהקודש

והגישוהמארגנותנגשולביהמ"דשליט"אהרביכניסת(עם . 77לסשליט"א

קלותבהעלעלהרביהועידהלכבודשהודפסהמיוחדתחוברתשליט"אלרבי

 ).הקודשבשיחתפתחואחר
יהיויוםייבכלבנושאדבריםשליט"אהרביהשמיעהשיחהבמהלך

ביאורהיהכורגע.בכלהנפעלתההתחדשותאתוהסבירכחדשים"בעיניך

אלתבואב"כיהפותחת-ייבהר"הקרובההשבועמפרשתהוראהולימוד

בנייובהתחלתאיךזה,פסוקיסודעלבהרחבהביארשליט"א.הרביהארץ"

כשםוהקדושה,המועדיםהשבת-תכליתוכילהדגישישיהודיבית

לארץהכניסהעםמידהשמיטהשנתשלהשביתהעלמדוברשבכתוב

 .לכוקודםשניםששלהמתיושישולמרות
טוב,ויוםקודששבתנרותמבצעיעלשליט"אהרביעוררהדבריםביו

שלפניו.והשבתהשבועותחגלקראת

כלעבורדולרשלא'שטרשליט"אאדמו"רכ"קנתוהשיחהבסיום

לצדקה.לתתוע"משיחיוהנאספותמואחת

מיוחדתעוגהלידעברהמדרשמביתשליט"אאדמו"רכ"קשלבצאתו

עצרשליט"אהרביתורה.ספרכשלוצורתההכנסלכבודהנשיםשהכינו

אתכמגביהבתנועההק'ידיואתהניףפניו,עלרחבוכשחיוךקללרגעלידה

 ...התורהספר




