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אלול,דר"חא!!ראה!!פרשתקדוששבת

פתחשלי,ט"אהרבילהתןןעדןת,שליט"אהרבינכנס 1 : 30בשעה

חידןש,מלשןןהןאשחןדשבאמרןחןדש,ראש-שבתהיןס,במעלת

ביטןילידבאןהדברלן,המיןחדחידןשןאתלןישחןדשכלכלןמר,

אןתןאתמקריביסר"חשבכלשאףחדשיסבראשימקריביסשהיןבקרבנןת

לגביגסכךחןדש,לאןתןןיחןדיתפרטיתכןןנה,נדרשתלאידך,הריהקרבן

ישבןןהתשןבה,החשבןןחןדששהןאאלןל,חןדשראששלהמיןחדענינן

החסראתןלהשליסלתקןכדיהשנהכלבמשךהעבןדהעלנפשחשבןןלערןך

שענינןימיס"ירחגןיייןבכתהבכתןב,מרןמזןהדברהתשןבהעבןדתע"י

נעשיתאלןלבחןדשהתשןבהעבןדתשע"יבזה,נןסףעניןהתשןבה.עבןדת

בחןדששבעבןדהמןבןכךןמשןסיןתרנעלהבאןפןהבעלייט,לשנהההכנה

שלתיבןתהראשיבחמשתגסשנרמזןכפיהעבןדה,עניניכלנכלליסאלןל

לדןדי"ייאניבמיליס .ןגאןלהתשןבהגמ"ח,עבןדה,תןרה,הכןלליסאלןל,

בפןעלעןלןןמקבלליידןדי"מתמסרייאני"א) :הדרגןתפרטיכלמרןמזיס

עבןדתאהבה,ןרגשחיןתמתןך-לדןדי"ייאניב)ןגמ"ח,עבןדהבתןרה

היאה"אני"שלמציאןתןש"כלהשלימןתבתכליתלדןדי"ג)ייאניהתשןבה,

יידןדי"."

כהכנהגסהןאאלןלחןדששלשענינןשמכיןןהסבירשליט"אהרבי

הכתרתבר"ה,העבןדהמעיןלהיןתצריכהבןשהעבןדההריהשנה,לראש

ןמתןךלמלךמןחלטתןהתבטלןתעןלקבלתמתןךנעשית(בר"ה)המלך

בעבןדתןביטןילידיבאיסאלןדבריסןשניהמלך,הכתרתעלגדןלהשמחה

עןל,הקבלתעבןדתהיאהנ"ללדןדי"שלייאניהעבודהאלןל,חןדששל

זאתקישרשליט"אהרביאלןל,בחןדשהיאגסנדרשתהשמחהןעבןדת

ייראה"-השבןעלפרשתהעניניספנימיןתעפ"י

ישןאילךבאבשמט"ןכךעלנןספתפעסחזרשליט"אאדמן"רכ"ק
אלןלחןדששבעבןדתלגאןלהשההכנהןהסבירהתןרה,בלימןדלהןסיף

באב.מט"ןכברמתחילה

שליט"אאדמן"רכ"קמזכירהזדמנןתבכלכמעטלאחרןנהנאגב
באב.]מט"ןזןבהןספההצןרךעלןשןבשןבןמעןרר

הרביאמרןלאחריןבפרשה,הראשןןרש"יפירןשגסהןסברכרגיל

היןסלפניכסנןתןאנןכיייראההמתחיל,דיבןרחסידןתמאמרשליט"א

גןי.ברכה"

שליט"אהרבילמדצרעת,הלכןתסיןס-ברמב"סהיןמימהשיעןר

הרע.ןלשןןמרכילןתהלשןןשמירתבעניןהןראה

ן"תשמח"ייהקהל"בענינילעסןקבתןקףשליט"אהרביתבעכמן"כ
באב).מט"ן-(התןרהבלימןדהןספהןכאמןר

ןבהסברהבאריכןתשליט"אהרביביארהקדןשהההתןעדןתבסיןס

נגלהפיעלעשןיה"בצבתצבתייאףהמשנהשלהברןרפירןשהאתנפלאה
 .יניסהעניפנימיןתפיןעל



תשמ"ח-יומtןחקחל 291

 .חדושריאשב'יוס-אלולא'יאשון,יוס

אדמו"רכ"קבביתשחריתתפילתשהסתיימהאחרדקותכמההבוקר

קודששיחתבאמירתוהחללמטהחזרהשליט"אאדמו"רכ"קירדשליט"א,

שכיוןבכךפתחהקדושיסדבריואתבלב,דדקות-10כשנמשכהפתאומית

הריאלולחודששלבתחילתועתהשנמצאיס

הרוחניבמצבוחוזרנפשחשבוןלערוךואחדאחדכלעבורהזמןשזהו

ולהבא.מכאןהחלטותלקבלכןכמוהחולפת.בשנהזה,בשטחובעשיתו

בפועל,מעשהשלמפורשותהוראותמספרנסהיוהקצרההשיחהבהמשך

אחדכלמקבלבשדהייהמלךבוחודשרצון,עתהיאשעתה:מכיוןביניהס

כןועלרבהיהודישלכוחוהרישוחקות"פניסומראהיפותפניסבסבר

יינוהנין :בהלכההמובאישראלכמנהנרעהואתאישבברכתלהשתדליש

 ...לורומזיוה"כעדאלולר"חמןשלומיסאנרתלחבירואדסכשכותב
בספרונחתסנכתבלהיותלטובההבאיסהדיןבימישיזכהעליומעתירשהוא

 .טוביס"חייס
בפסקיהמובאאתמקוסבכללפרססשליט"אאדמו"רכ"קהורהכןכמו

אגול.חודשבימיוהמזוזותהתפיליןשלכשרותסאתלבדוקשישהאחרוניס

שגיט"אאדמו''"'כייקעייימוגהותאלוהוראותיצאוהיוסבמשך

 .בעולסרביסבעיתוניסהופצוכןכמוענקמודעותגביעלופורסמו
שהגיעהמופתעהקהללכל-770ברבותפעמיסעודאח"כהושמעההשיחה

 .) ...הסתיימהכברשהשיחה(לאחר-770לבמרוצה
הדולריסבחלוקתשליט"אאדמו"רכ"קהחלהקודשלשיחתבהמשך

 .ראשוןיוסשלהשיגרתית
יורקי,יניומשטרתמפקדהגיעהרביסהבאיסביןהדולריסבחלוקת

המפקדסיפרכךאחרבתפקידורבהבהצלחהבירכושליט"אאדמו"רכ"ק

ביומשמרתועלשנעמדפשוטשוטרבהיותורבותשניסלפניעודהואשזוכר

כשעברברבימתבונןהיהאזוינוסטרנדי,פארקוויייאיסטרוהרחובות

הנוכחי,בתפקידוהרביאתכיוסלפגושלוהואנדולכבודוכי ...שס

יורק.ייניומשטרתכמפקד

והתייחסלטוב.יזכרנושתמידמקוההואכיאמרשליט"אאדמו"רכ"ק

בצדלהיותתמידשיזכהובירכובו-ימיושתרגומובנגימיוהמפקדשללשמו
הימני.

הדולריסלחלוקתהואאףהגיעהעמקיימגדלשלהאזוריתהמועצהראש

הרביהעמקי,ימגדלהעירמפתחאתשליט"אאדמו"רלכייקמסרזובהזדמנות

בכתיבהיבורכוהארץיושביושכלהמועצהבהנהגתבהצלחהבירכושליטייא

וויתוריס.כלמבליאמיתי,שלוסמתוךומתוקהטובהשנהטובהוחתימה
כהשתתפותהמועצהלראשונתוכסףסכוסמכיסוהוציאשליט"אהרבי

הנסיעה.בהוצאות

אלול.ג'שלישי,יום

בפילדלפיההיקמפימןשחזרוילדיסקבוצתהגיעהערביתלתפילת
הכריזוהעליונההקומהאלשליטייאאדמו"רכ"קשלבדרכוהתפילהבסיוס
החדששירסאתלשירוהחלוורבינו"מורנואדונינויייחיבקולהילדיס
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אדמו"רכ"קהשבוע)איביוםהקודשדברי(לאור " ...טובהוחתימהייכתיבה

מלמעלהירדלפתעהקדושה.בידוועודדםקורןבמבטבהםהביטשליט"א
השולחןהוכןמידלצדקה,דולריםחלוקתעלוהודיעהרילייגהמזכיר
:ממקוםבכפלייםההפתעההיתהשליט"אאדמו"רכ"קכשירדאך ,לכךהמיועד
החלהואזהוקרבהמקרופוןשיחה,לומרביקשהחלוקה)שולחן(לידעומדו

(בערך).דקות lSבתהקודששיחת

וקישרהילדיםלחזרתשליט"אאדמו"רכ"קהתייחסהקדושיםבדבריו
בחופשיותםללוייםהילדיםאתבחשוותוהיומי,בשיעורהמוזכרעםזאת

אךלעסוקלהםמתאפשרבכךחוריהם,ידיעללחםהמסופקתהפרנסה,מעול

ייכיהנ"להכתובלחמשךגםוכךנחלתו"הואייהי-ומצוותבתורהורק
הריחעיראלהשדהמןעתהאלוילדיםבבואשעריך"מאחדחלוייבוא

זחואםהתחשבותכלללאחלוי,שלעבודתומקובלתבתורח,לנאמרשבחתאם

זוכיםמצוותיהםוקיוםהילדיםעבודתגםכךהמקדש,בביתלעבודזמנו

 ...מלמעלהמיוחדליחסעתה
לצדקהשטרותבחלוקתשליט"אאדמו"רכ"ק,סיים,כמנהגומכןלאחר

הרחב.חציבורלכל

אללו.ז''שופטים',פרשתקודששבת

דבריובראשיתלהתוועדות.שליט"אאדמו"רכ"קנכנס 1 : 30בשעה

-הקב"הע"יהעולםבריאתומטרתתכליתשבכללותשליט"אהרביאמר
ידיך"למעשהנאמרמחדהפכים,שנימצינוישראל,ובשבילהתורהבשביל

ידיך"ש"מעשהלומרשייךלאובוודאיידיךב"מעשהמדוברכלומרתכסוף"
כלומר,תכסוף",ידיך-"למעשהולאידך )!ז(שלימותבקב"ה-בויפעלו

זהעניןהתחתונים,ידימעשהשלופעולהלעבודהונכסףמשתוקקהקב"ה

הקב"היינתאוה-לבריאהבטעםגםמודגש-שליט"אהרביאמר-

שלבמציאותמדוברמח,דאשרבתחתונים",דירהיתילולהיות
לא ,'''וכהקב"היינתאווהולאידך,ממנו,למטהשאיןותחתוןייתחתונים",

ייתאוה",אםכיסתםרצון

ודודילדודיייאנישענינואלול,בחודשיתירהבהדגשהבאיםהדברים

יחדיומתחברים(יידודי")והקב"ה(ייאני"),מחדהאדםמציאותהיינו,לי",
דברהואאלולבחודשהנ"לההפכיםשניחיבורלי",ודודילדודיייאני

שליט"אהרביהסבירכאואלול,בחודשהכיבלאוהקיימתבשמחההמוסיף

ההתקשרותוגלויהמודגשתבשדה"ייהמלךבואלולבחודשכיבאריכות,

עצומה,לשמחהגורםטבעיבאופואשרדברהקב"העםישראלשלהעצמית
אמר-כךומשוםיתברך'ב'עצמותוישראלשלהתקשרותםעלשמחה

זוששמחהכיוןאלול,בחודשהשמחהעלציווימצינולא-שליט"אהרבי
עצמית,שמחההיאזושכוהציווי,מעניולנזעלההיא

גםמודגשהפכים,חיבור-הנ"לשהעניושליט"אהרביאמרבהמשך

(ע"פאמיתישופט-יישופטים"ושוטרים",יישופטים-השבועבפרשת

פסקקיוםאתופועלתמחייבתלבדהאמירההרידיו,פסקכשאומרתורה),

זאתלעומתהדיו,פסקקיוםאתשיכפהלשוטראףזקוקואינובפועל,הדיו
שהואדבר-השופטשלהדיופסקאתלכפותשענינם-יישוטרים"
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רש"יפירושאתשליט"אהרביביארכאןאמיתי,שופטשללענינובסתירה

בפרשתלפירושוכאן,פירש"ישביןהחילוקעלבדברובפרשתינו.הראשון

דברים.

וישסופריםמדבריזרה,עבודהייטומאת-ברמב"םהיומיבשיעור

 .ההפכיםב'עניןאתכןגםמצינובתורה",רמזלה
רבהבהפלאהשליט"אאדמו"רכ"קביארההתוועדותכללאורךוכך

וזאתוהיפוכודברשלבאופןבנוייםוהעולםהתורהענייניכלשבעצםאיך

 ...כנ"ל '''וכהקב"היינתאוהאשרכולההבריאהשלתכליתהלכלבהתאם
אבותובפרקיהזהר,עללוי"צבלקוטיעניןשליט"אהרביביארכרגיל

ו'פרק

הקיץ,מחנותשלסיומםעלשליט"אהרבידיברההתוועדותבסיום

נמצאיםשהילדיםהקיץ,במחנותבמיוחדגלויבשדה"ה"מלךשעניןבאמרו

אתמכתיריםשבו-תשריחודשולקראתהשם,כרצוןומתנהגיםייבשדה"

ה"קעמפ"סיוםשלקראתביקששליט"אהרבי ...לייעיר"הםשביםהמלך
בהתאםובפרטב"מחנה",השהותימיכלאתשתסכםסיוםמסיבתיערכו

 .ייהקהל"שנתהיאשהשנהלכך
 ...ניקאווא"ניעטייניעטלנגןשליט"אהרביהחלההתוועדותבסיום

אלול.י"ארביעי,יום

והנבאיא l/שליטר l/אדמוק l/כבביתשחריתתפילתמשנסתיימהבבוקר

א l/שליטר l/אדמוק l/כעלה ) lS :3(בשעהכרנילמנחהתפילתזמןעלהכריז

והודיעלמטהנרונרל l/הריחזרתיכףאדאחריו,נ l/הרילוהמזכירלמעלה
שכן ,-770בהמדרשבביתתתקייםמנחהשתפילתשליט"אאדמו"רכ"קבשם
ק l/כנוהנשנהמידיאמנםישרא)ל.(נןה'קמפ'מןהילדיםיחזרוהיום

מיוח,דילדיםכינוסהילדים-)חזרת(-שלזהביוםלקייםשליט"אאדמו"ר

זוהיתהלמעלה),א l/שליטאדמו"רכ"קעלהשכברלאחר(ובפרטהשנהאד

 ...נעימההפתעה
מהזמן-770לא l/שליטאדמו"רכ"קהניעבער,ן lS :3בשעהבצהריים

ידיעל(שחוברהחדשהשיראתהילדיםשרוובכניסתולמטהירדמכןלאחר

אתאישלברדשליט"אאדמו"רכ"קהוראתלאחרמ'דעטרויט'ה'קמפ'ילדי

הוצבוועליההבימההוקמההמזרחבקרן " ...טובהוחתימהייכתיבהרעהו)
 ,לעמודשליט"אאדמו"רכ"קנינשבינתייםאדלשיחותוהמיקרופוןהסטנדר
אתוסקרהבימהעלשליט"אאדמו"רכ"קעלההסתיימה,כשזומנחה,לתפילת

אחרבזהקראהכטי.י.הרבהמנחהפניו,עלניכרתסיפוקכשהבעתהילדים

כששיבחמכןלאחרהפסוקיםעשרשניםאתלקרואלבימהשוניםלילדיםזה

,הצטרףכףלהםלמחואכולםאתוהזמיןלמיניהםהקמפיםילדיאתהכטהרב
 ...נמרצתכפייםבמחיאתשליט"אר l/אדמוק l/כנם

שליט"אאדמו"רכ"קהחלהעכטהרבשלהפתיחהדבריכשהסתיימו
הרבתרגם(כרגי)ל,בהןביניהםבהפסקותהקודש.שיחותשלושתבאמירת

לאנגלית.הדבריםאתהכט
שנתפרסמה(כפיהזקןר l/אדמולהוראתבהתאםנסבהשיחותשלתוכנן

אתהפותחהכתובעל :השבועפרשת =הזמןעםלחיותהקודם)הרביידיעל
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שכאשרבידיך",אלוקיךחיונתנו ...אויבךעללמלחמחתצאייכיחפרשח

חואכילדעתעליוחאדםשלחראשווחאויבשחואחיצרלמלחמתיוצאיחודי

גםשליט"אחרביאויבך".ייעלחאוייבעלעליונותשלבמצבלראשלכל
חילדיםלחייהמתאימיםמשליםהבאתתוךפשוטותבמיליםזוהוראההוריד

ביוםהנלמדהפרשחחלקעםהעניואתהשלים.כהמשךהיצרעםוויכוחיהם

העבודהעבורחתמורהכברשזוהיתשמור"שפתיךיימוצארביעי)(יוםזה

ברכתוולהשפיעליהודיהבטחותיואתלמלאהקב"המבטיחשאזהנ"ל,
ורוחניות.בגשמיות

באחדקדישאהתניאספרהדפסתאתשליט"אהרביהזכירהדבריםביו

יאמונהי).(קמפהקיץממחנות

שלושהעתהיחלקכישליט"אאדמו"רכייקאמרהאחרונחבשיחה
לעשותאחדלכלוהשלישיטוב,מעשהבולעשותהשנילצדקה,האחדמטבעות,

 .שמחבשירלסייםוהורה .בעיניוכטובבה
(ומעטפהסידורואתשליטייאאדמויירכייקנטלאלודבריובסיום

מהבימהוירדהקי,בידיוהכינוס)בתחילתהסטענדרעלשהונחהגדולה

משםוהביטלאנגליתהשיחהתרגוםמשךכלקטושולחןלידעמדשםלמטה

בשירחילדיםפצחוולמדריכותלמדריכיםהמטבעותחלוקתלאחרהילדים,על

הקי.בידיונמרצותעודדרשליט"אאדמויירוכייקשמח
מכייקמטבעלקבלכמבקשידואתאחדילדהושיטהמדרשמבית[כשיצא

והניפחהילדשלבידוקלותתפסשליטייאאדמו"רכייקשליט"א,אדמוייר

וחושיטובעיניהםחןחדברמצאזאתשראונוספיםילדיםכמהרחב,בחיוך

אותםעםגםהראשוןמעשהועלחזרשליטייאאדמויירכייקידם,אתהםאף

 ] ...הילדים
 .לביתוחזרהשליט"אאדמויירכייקנסעמכןלאחרדקותכמה

אלול,'יידייתצא",פושתשבת

להתוועדות.שליטייאאדמויירכייקירד 1 : 30בשעה

לאשורם.דברים-הזובהתוועדותהתחוללאשראתמלתארהעטדל
המיוחדתבאוירההמשךרגיל,לאהמאודןסיגנונםהדיבןריםמןהחל

וכלהביניהןןבעיקרהקדןשןתהשיחןתשמיעתבעתששררהוהשמחה

הגדול.הקהלבלבשתלהשההתןןעדןתהכליתבאוירה

יישמחהצדקינןיימשיחאתלהביאמנתעליישמחהיישמחהיי,

השיחןת.במשךששלטוהביטןייםהיואלןבטהרתהיי,

הזמןןיחודיןתבמעלתהקדןשיםדבריןאתפתחשליטייאאדמןיירכ'יק

החגבהלכןתשיידןרשיןלהכללבהתאםאשרבאלןלייידשהןאנמצאים,בן

מיןחדבאןפןמתבטאבההשמחהבעניןשגםהריהחגייקןדםיוםשלןשים

זה.מיוםהחלכהכנה,להתחיליששמחתינןיי,ייזמןהנקראהסןכןתחג

ערב-השישימיןםבאיםכאשר-שליטייאהרביהוסיף-בפרט

בהיותןאשרנייעהקןדםהרבישלחתןנתןיןםשהןאאלןל,י"ג-שבת

פיעלמיןחדתןבהדגשהכןלןהדןרלכלןמשפיעיםנןגעיםעניניןהדןר,נשיא

הרבישלהמפןרסמתהמאמריםסדרתלהאמרהחלהחתונתןשמיןםהידןע

אדמןיירכ"קהמשיךןכךתשמחיי-שמחייהמשךהמכןנה,נ"עהרש"ב
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תשמ"חשנתשלבסיומההשמחהוחשיבותמעלתאתלהגדילשליט"א

היוכאןעדלשמחה.מספקתסיבהעצמםמצדשהםייהקהל"ושנתותשמ"ח

 ...בסיגנונםחריגיםובלתימוכריםיותראופחותהדברים
בעצםכיביארשליט"אאדמו"רכ"קפניהם,השתנובהמשךאך

האמיתיתבגאולההמשיחבביאתרקתהיההשמחהעניניכלשלימות
יישמח"המילהגםגו'דמעה"ה'ייומחההיעודיקוייםאזשכן,והשלימה,

עםבמיוחדקשורהואאףהנישואיןענין ...יימשיח"המעלהכשורשמשמשת

 .נישואין"יהיוהמשיחש"לימותבמדרשכמובאהגאולה
בהצעהשליט"אאדמו"רכ"קבאשנאמרודבריםועודלהנ"לבהמשך

צדקינומשיחאתלהביאכדיהשמחהבענין"להסויף :מיוחדתובקשה

 !ממש"בפועלהאמיתיתוהגאולה
נעשהאשרכלאתגדולהבאריכותשליט"אאדמו"רכ"קפירטכאן

דבריכאשרזהלדורינוועדחוצה"המעיינותייהפצתבנושאהבעש"טמאז

אףמובניםלהיותשיכוליםעדאחריםללשונותמתורגמיםהחסידות

 .העולםלאומות
כדיהכלנעשההריהדבריםבשארגםכיואמרהמשיךשליט"אהרבי

ובתשובהב Iלרקיימומצוות,בשופי.אמרוכברתהילים, :הגאולהאתלקרב

שבזמןאף!זאת ...באלאעדייןכןפיעלואףוכו'וכו'הכלהירהרוכבר

למעלהלפניבזמנוהקודםשהרביואףהקיצין"כלש"כלוכברנאמרהגמרא

ו"לאלתר"לגאולה"לאלתרלתשובה"לאלתרכיאמרשנה'מארבעים

 ...הגאולהבאהלאעדייןהכללמרות'וכאמורממשמידהפשוטהמשמעותו
עלבטהרתהבשמחהמעתהשיעסקוההצעהבאהכנ"ל,כן,עלאשר

ינסו-ייואדרבהבביטוי,השתמששליט"אהרבי ...המשיחאתלהביאמנת
 , !ויווכחו"

כשבסיומהומחממיםמלהיביםנוספיםדבריםעודהיוהשיחהבהמשך

ההקפותניגוןאתלנגןוהחלממקומושליט"אאדמו"רכ"קקם ) ...(כצפוי

הגדולהקהלכלועימו-מקומועלרוקדכשהואז"ליצחקלוירבילאביו

עלמיוחדתשמחהמתוךוממושך,רבזמןשארךריקודגדולהבשמחה-

במלואוהמעמדאתלתאראפשר,איוגםצורךאיןהגאולה.אתלהביאמנת
לגלות,דיומכריז,מבקשמעורר,מדבר,רבותכהאשרשליט"אהרביכאשר

אתלשבורשעשויהדבראכןזהוהנהכיעםקבל'מודיעלגאולהעתהגיע
האולםבמרכזבעצמועומדצדקינומשיחאתולגלותהאחרוןהמחסום

ההרגשהועו,דעודלשמוחומלהיבורוקדוהקדושהרבהקהלכלוסביבו

משיחאטייאטהנהכיבחלללמששהממשניתןוהיההציבוראתשאפפה

 ...קומט"

אלול.י"זשלישי,יום

הזקניםהיהודיםשליט"אאדמו"רכ"קשללביתוהגיעומנחהלתפילת
מ,הרבשלניהולושתחתלוי-יצחק"ייתפארת-זקנים,ביכולליהמשתתפים

שליט"אאדמויירכייקלפניגערליצקיהרנהציגםהתפילהנסיוםגערליצקי,
לכללצדקהשטרותחילקכךאחרומתוקה,טונהנשנהנירכםשליטייאוהרני

הנוכחים,



 296בשדח"אלוIלייחמלד

באופןממשמראשצפויההיתהשלארבהבמהירותשהתפתחדברקרהכאן

 : ...יאמןשלא
ר l/אדמוק l/כשלהמיוחדתוההתעוררותלאחרונההק'דבריובמסגרת

בקרבהוחלטחדשיםבניניםבבנייתלהתחילזהבזמןהסגולהבדברא l/שליט
-770להסמוךהבניןהרחבתלהתחלתלפעולד" l/חבחסידיאגודת I/עסקני
משךזההמתוכנןדברשתחתיו.)הכנסתביתגודלאתלהרחיבגם(בכך

זמן·

כךלאאךשונות.מסיבותרעש,כלוללאבשקטלהיערךתוכנןהדבר

 ...הדבריםפנילבסוףהיו
הגדולהנדיב l/ליובאוויטשידידיקרן I/ר l/יוניצבה'פרוייקט'בראש

א l/שליטר l/אדמוק l/כבביתמנחהבתפילתנוכחהיההלה ,צ'ייסדודמר

א l/שליטר l/אדמוק l/לכניגש ,ל) l/הנהדולרים(בחלוקתהתפילהואחרי

ולהפכוהבניןאתולהגדיללהרחיבהתוכניתעלמיליםבמספרוהודיע

להרחיבואמוריםכיווניםלאילובקצרהסיפרגםהלהומפואר,גדוללבנין
משךהפרעות(שהסבוהגוייםהשכניםעםסודרכברהעניןכיהוסיףואף

בטקסלהשתתףא l/שליטר l/אדמוק l/כאתצ'ייסמרהזמיןואזרבות)שנים

ק l/כנענההכללהפתעתוהנה . 770בחצרהיוםשיערךהפינהאבןהנחת

א l/שליטר l/אדמוק l/שכוכפיתנאיעמושהתנהאלאלהזמנה,א l/שליטר l/אדמו

היינו l/דיל I/-באנגליתהםאףשנאמרתשובתובדברי-זאתכינה

אבןהנחתבטקסלדבריואילצ'ייסשמרהואהעיסקהתנאי , ...עיסקה

הואכאשר-לואמרשליט"אהרביאמו,שפתבעצםשהיאבאידישהפינה

באידישנאוםמראששיכין-שיחהדוכלמשךצ'ייסמרשלידואתלוחץ
 ...בטקסולהשתתףלבואהואגםמוכןואז

 ...באידיש , 15/ : 00בשעהלהתראות I/ :והוסיףלכךהסכיםצ'ייסמר
משעה,יותרקצתתוךמתארגןכזהאירועכאשרקורהמהלשערניתן

ההיסטוריהאירועלאירגוןשסייעואלוכנראההםוההתלהבותההתרגשות
שיא.בזריזות

בתוךהאירוע,לצורךהבניןשבחזיתהקרקעקטעהוכשרקצרזמןתוך

הסטענדרהוצבגבהעלא, l/שליטר l/אדמוק l/לכבמההוקמההגינהשטח

רבקהלמאולתרות,פירמידותגביעלהתרכזהכבישעלמנגדוהמיקרופון,

הגדולה.השמועהלשמעומרחוק,מקרובשהגיע

כבודיהיהגדול I/ :במהירותשהוכןשלטנתלההבניןגובהחזיתעל
 • l/ומתוקהטובהלשנההבית,

ג l/הרשואףלנכבדיםישיבהמקומותהוכנוהגינהשטחבתוךלמטה

איכזבהלאפעםשאף l/פיאמנטההאחים I/תיזמורתבחגיגה,להשתתףהובא

 .-770לבסמוךהגינהעלוהתמקמההופיעה ...כאלוברגעים
 .האבןלהנחתחורנחפרהגינהבמרכז

המתיןלרגעמרגעשהתרבהוהקהלברורההיתהלאעודהתוכנית

 .דבריפולאיךולראותא l/שליטר l/אדמוק l/כלבואנרנשות
 ,במכוניתומופיעא l/שליטאדמו"רק l/וכהשעון','על 5 : 00השעה

אדמו"רכ"קהקבוע.חנייתהלמקוםונכנסההמדרכהנביעלנסעההמכונית
דקות-10כבתשיחההשמיעמשםהבימה,לעברופנהממנהיצאא l/שליט
הבימה).על-בסמוךכסאעלשישב-נ l/הרשאתלהעלותהורהלכן(קודם

לאירועבעולםשמוענקהשםמשמעותאודותעלהדבריםנסבוהשיחהבפתח
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הפינהאנוהנחתנטקס , 770הבניןנחזיתהמיוחדתהקודשבשיחתשליטייאאדמויירכייק

-770ל
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באתחופרא IIשליטר IIאדמוכ"ק

חפינחאבךבחנחת

אתמריסשליט"אאדמו"רכ"ק
לסןןחפינחאבך
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שליט"אחרביחקרקע","שבירתחיינו"נראונד-ברייקיננ", :זחמסונ
שישוחביטולחשבירחעניועלרומזותחןכיאלומיליםבמשמעותחרחיב
כוחילאוחלילחח IIהקבמאתניתושחכללדעתישזח,כנוובאירועלשתף

א IIשליטר IIאדמוכ"קחתייחסחיתרביוחזח.החילאתליעשחידיועוצם
שממנחהשתיחלאבוזאתבהשוותוחפינחאבוחנחתשלחרוחניתלמשמעות

הקדשים.בקודשדווקאחיהמשכנחומקוםכולוחעולםכלהושתת
לחימזבחשםובנית IIנאמרבוחיומילחומשנםחתייחסא IIשליטהרבי

הזמוניצולעללאחרונחחנעשחלרעשויסודרמזנםמכאו II ..אלוקיד·

בישראל.בתיםלבנייתחמסונל
דבריבאמירתציייסמרהנכבדאתכיבדא IIשליטר IIאדמוכ"קכשסיים

 ...מראשכמוסכםברכח
שנפלחחנדולהחזכותאודותעלדבריואתפתח ,חנכבדציייסמר

בספרוא IIשליטחרבישלחעולמיומרכזומדרשוביתאתכאולבנותבחלקו
הכנסתבתיכלאתמכליםש, IIימהנרמניםאתבשואהראההיאדנרנשות

כנסת,'ביתיבנחעצמווחואהיוםיבואבואכימאמיןחיהלאאזשבעירו,
אמנםרבי,(באננלית)הוסיףציייסומרבאננליתדבריוחיוכאןעד

והדברלנמריכמעטזושפחושכחתיאעשהמחאדבאידישלדברלדהתחייבתי
 ...אסאד"זייערזייערליבדירהאבאידיירבי :אומרזאתאדעלי,קשח
 ..וחצלחחבריאותא IIשליטלרביבאחלו ) ...מאדהובחאותדאניאוהב(-רבי
 .נאומואתציייסמרסייםחנדוליםעניניובכל

כמעחמוטחחסטנדרנביעלא IIשליטאדמויירכ"קנשעןעתאותחכל
 .במינומיוחדבאורשחאירוהקיבעיניובווחביטחדוברלכיוון

חרשיינברכח,דברייאמרחרשייננםכישליטייאחרביביקשכדאחר

תמימיםתומכילהתייסדותשנח 91שמלאואלובימיםכיחזכירא IIשליט
נשיאנורבותינוביתאתולהנדיללהרחיבעתבאותהחיאמיוחדתזכות

אתחואאףבירדאחרחמרכזית.תמימיםתומכיישיבתכבניןנםהמשמש

חחסידים.מכלנחתוברוויתמופלנחבחצלחחא, IIשליטחרבי

לפנישנכרחלבורסמודונינשחבימחמןשליטייאר IIאדמוכ"קירדאז
לצדדים.חחולאתקמעחוחסיטחפירחאתבידולקחחפינח,לאבוויועדכן

שםשעמדחנדולחאבוחקדושותידיובשתיונשאקומתומלאחתכופףאחר

אחרחול,במעטחאבןאתוכיסחחאתאתלידונטלשובחבור,בתודוחניחח
חםאףחחשוביםוחרבניםחמזכירות,חבריציייס,מרחנדיבחתכבדוכד

חחפירח.באתחבורבמילוי
לעברצעדשליטייאאדמויירכייק ...חעניןננמרלאעדייןבזחאד

חסטנדר ...דולריםחיש,עברחחשמועחנעצר,ושםחנינחשסביבחנדרפתח
אמנםבתחילחבחלוקח,שליטייאחרביחחלומעליוחבימחמובמחרחחובא
שםדולר,לקבלתמסלולליצורכיצדחשבולאמעולםשכןרבחהמולחנוצרח

לזרוםחחלוחקחלהסדרחתארנןמחרחעדאד ...חבניןחזיתמולבמקום,
שמחח.בנינונימשמחתמאחורחתזמורתבעודבחמוניו

כייקכאשרחזחוחמרנשחנדולחחיסטוריחמעמדאתלתארמיליםאין

וחרחבתולבנינוהפינחהאבןבהנחתלחשתתףאישיתמניעשליטייאאדמוייר

אתנםכמו ,כולוחעולםלכלאורחיוצאתממנוחנדול, ,חעולמימרכזושל

אדמויירכייקאתלראותחמרחיבחמחזח

אלוקיםידברידבריו,אתומשמיעעירשלרחובחבנובחעומדשליטייא
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 .ותסףתנשיםתאנשיםתמונילכלתשסרותבחלוקתכךואחרחיים'
 " ...תשמחיישמחאדירתשירתלקולכךואחרורבעכשעתנמשכתתחלוקת

חזרתשליס"אתרבינסעתשירת,לתלתבתשליט"אאדמו"רכ"קשלידוותנפת
לביתו.

הגדולים'.המאורות'שניהולדתיוםבאלול,ח"ירביעי,יום

ח"יייקונסרסשליס"אאדמו"רכ"קצנלהוראתו·פיעללאוריצאתיום
שנאמרגו,'אורך"באכיאוריייקומיד"תמאמרובותשמ"ח"אלול

עללאורשיצא(תמאמרת'תשמ"ג.אלולח"יתבוא,פרשתשבתבתתוועדות
מוגת).אינותחסידים"ייאוצרמערכתידי

תפילתלאחרבחזרתותק'.לאותלתייםנסעשליס"אאדמו"רכ"ק
עלשליס"אתרבידיברבשיחתשעת,כרבעשארכתקצרתשיחתאמרערבית,

לכךבתביאובזת,שנתבארותתסבריםשניפיעלאלולח"יתיוםמשמעות

תזתתיוםישראלושמעייתסכתתיומיתחומשבשיעורתנאמרמןנפלארמז

כפי[שאגבתשמחתבעלישנישלשמותיתםבעצם,רמוזיםכאןלעם",נתיית
ושנתנח"ת(שנתרביעיביוםנולךותםאזגםתשנתבתאריךתדברשיצא
תבעלשלשמותואייישראל"תגדולים].תמאורותשניניתלובותיוםקת"ת)

תזת"תיום ...ושמעייתסכתבמיליםרמוזתזקןתרבישלשמוואילוסובשם

(וכןפתשבעלותורתשבכתבתורתתאורות,שניעלתרומזיישניאור"תשם

לכאורתשכן,ושמע".ייתסכתבמיליםרמוזתנסתר)ותורתתנגלתתורת
ייקרובאלא,יישמע"ווגםייתסכת"גםזתלשוןבכפלתצורךמתתשאלתנשאלת

פתשבעללתורתתתורתתתכוונתשבזאת-שליס"אתרביאמר-לוודאי"
שבכתבתתורתעלקאיסכית,-ראיתמלשוןגםייתסכת" :שבכתבולתורת

מפתתעוברתשבעל-פתתתורתעלקאייישמע"ואילותכתב,עללראותתשניתן
תוכןכיתביאורכידועייזלמן"תזקןתרבישלתשנישמושמע.-לאוזן
תראשוןבשמו(תרמוזתתתורתמעלתאתלתחדירשישלומרבאתשם

תזת"ייתיוםתמיליםרומזותכךועלל-זמן.תזמן,גדרילתוךיישניאור")
וכו'.וכו' .תזמןעלתמורות

שתפעםאלאלצדקתשסרותבחלוקתתשיחתאתסייםשליס"אאדמו"רכ"ק

 .'גפעמיםג'שיתיתכדאיכיאמר

אלול.י"טחמישי,יום

מנחהלתפלותירדשובועםהק'.לאוהלשליט"אהרבינסעבצהריים

הרביהסבירדבריו.בראשיתהקודששיחתבאמירתהחלובסיומןוערבית.

הטובותההחלטותאתולבדוקלהתבונןניתןעתהדווקאכישליט"א

בח"יכישאחריו.ביוםדווקאניכריםשהםמשוםאלול.ח"יביוםשנתקבלו

הפרטיבענינולהתבונןקשה .כלליםעניניםגםבושישמאחר .עצמואלול

ונוחקלכללייוםשאינושלאחריוביוםאדהפרטיות.הטובותובהחלטות

י l/חיוםשלהטובותובהחלטותהפרטייםבעניניםולהתבונןלשוביותר

אלול.

-ייתבוא"השבועמפרשתהכלליתההוראהאתהזכירשליט"אהרבי
שליט"אהרבילמדזו.הוראהעלובנוסףאתמוליוםבשיחתשנתפרשה
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להיגןיייובניתנאמרבהאלןל,ח'ייליןםהשייכתהשבןעמפרשתהןראה

אתהייןבנית", :לןןאמריהןדילכלפןנההקב"הכלןמר, ,'''ןכאלןקיך
אתבאריכןתשליט"אהרביביארכאו .חדשביתלבנןתצריךבכןחןתיך

הרביתבעלפןעלןבנןגעהאדס,צרכימביוהנעלהשהןאהביתמעלת
בניניסאףאלאציבןרבנינירקלאחדשיס.בניניסבבנייתלהתעסקשליט"א
ליייןעשןככתןבלקב"הלמקדשןלהןפכסלבנןתהרשןתעניניפרטייס,

 .בתןכם"ןשכנתימקדש
הןפיעדך) O(להפינהאבולהנחתמדןעשליט"אהרביגילהבהמשך

 ...ןין"טכבשבתמשיבבגדלבןש
אנשים,לכאן"א,לצדקהשטרןתבחלןקתשליט"אהרביסייסכרגיל

ןטף.נשים

אלול,א 1Iכ"תבוא/,פרשתקודששבת

הקןדש.להתןןעדןתשליט"אאדמן"רכ"קנכנסבערך 1 : 30בשעה

כברשדןברבאמרןהשמחהבעניוההתןןעדןתאתהחלשליט"א,הרבי

המתבטאהשמחהבעניוהשנהשלייחןדהאןדןתהשנהמשךרבןתפעמים

שהןאאלןלבחןדשהשנה,בסוףבעמדינןןכוןתשמח.תשמחשנתשהיאבכך

השמחה,עניואתבתןכןלהכילהחשבןוצריך .הנפשחשבןושלחןדש

שנתשלהאחרןניםהימיסאתלנצלבפןעלמעשהלידילהביאןהעיקר

כהכנהנעשהןזהבשמחה.יןתרעןדןלהןסיףןלהשלים"לחטןף"תשמח

יימעליולכללבהתאםבשמחהיןסיפובןודאישבההבאה,לשנהמתאימה

כלןמר,בחןדש,י"דאחריאנןנמצאיםאלולשבחןדשןבפרטבקןדש",

שבהסשמחתינן,זמו,לפניהחג"לפייןםה"שלושיסבתןךכברנמצאים

מיתןוסףןיןסיןםבכל,ולכוהחג"בהלכותןדןרשיויישואליושלחיןבישנו

עניוישנו-שליט"אהרביאמר-ע"זנוסףהשמחה.בעניויותרעוד

הבאתמצותאודותמדוברהשבועבפרשתזו.בשבתשמחההמוסיףמיוחד

הציווימזו,יתירהוגו"הטובבכלייושמחתבפרשתינונאמרעליהביכורים,

היאתייעבדתהשבועבפרשתמופיעהואגסהשםבעבודתשמחהעלהכללי

 .לבב"ובטובבשמחהאלוקיך
הרבילמדביכוריםממצותזו.שבשבתהשמחהגודלמובוזהמכל

כאשר-לך"נותןאלוקיךהיאשרהארץאלתבואוייכיהוראה,שליט"א

-היאעבודתולראשלכלהריהקב"ה,ע"ינשלחאליולמקוסנכנסיהודי
צריכהזוועבודהלקב"הליתנס-וכו'''האדמהפריכלמראשיתייולקחת

 .'''וכהטובבכלושמחתשמחה"מתוךלהיות

ייכי-בפרשתינוהראשוןרש"יפירושאתשליט"אהרביביארכרגיל

קןנן.אתהאדםבעבודתהוראהמכךבהסיקוהארץ"אלתבואו

אבותבמסכתרביעיבפרקהנאמראתשליט"אהרביביארכמו"כ

 ...גביהו"עלעולהטובשםייכתרזו)בשבת(הנלמד
לדברשממשיכיםשזהבאמרוהשמחהלעניושליט"אהרביחזרכאן,

בגללהואהשמחהעניןאודןתרעדן")אייןאין(יימהאלטהרףללא

פניםשיראןבמקוסמעיקרה,בפןעלהשמחהאתעןדרןאיסלאשלדאבןנינו

 ...יירצינות"זאתלכנותשרוציםןיש .פניס"ייאנגעבלאזענערןאיםשמחןת
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הייזבגלןתאששכינתאןבפרטישראל,עםשלהכלליבמצבבהתבןננןכן,

הינה,זןששנהןמדגישיםחןזרים-הרביאמר-נלכן ...רצינימצב
בעניןלהרבןתצריךןבמילאהצלחה,שנתשהיאןכמןזכרןתשמח.תישמח

השמחה.

שהיאייחכמהיילןמרהמעיזיםלאלןשליטייאהרביהתייחסכאן

סיבהלכאןרהאיןןלכןזןבשנההצלחהראןשלא- "גדןלההכיייטפשןת

נראהבהדבריםשלשןרהשליטייאהרבימנהכן,בשמחה,להרבןתמיןחדת

 ! ...הצלחהשנתהיאשהשנהבגלןי

מפניגםהבניהמבצעעלרבהבהתלהבןתשליטייאהרבידיברבהמשך

האדםשבצרכימשןם,זאתהשנה,ענין-השמחהבעניןמןסיףשהדבר

ןלכןאדםיי.אינןביתלןשאיןיימישהריביןתר,הנעלההצןרךהןאהבית

אחדשכל-שליטייאהרביתבע-כןהבית.בחנןכתגדןלהשמחהעןשים

ברןחניןת. .חדשיםבניניםלבנןת(עכייפ)בלהתחילהשמחהאתיקשרןןאחת

ןעןדהטןבים.העניניםבכלחדש)בניןכמן(שהםחדשןתפעןלןתלהןסיף

בניניםלבנןתיתחיללזההאפשרןתאתלןשישןאחתאחדכלןעיקר,

שליטייאהרביפרטיים.בניניםןהןציבןריים,בניניםהןבגשמיות,חדשים

לפתוחשעליהםוכיןייב,עסקניםהמוסדןת,למנהלימיןחדבאופןפנה

בניהבעניניהמומחיםשאנשיםשליטייאהרביהציעכמוייכבניה,בתנןפת

זו.בשנההבניהלענינישיתמסרן-הרצןייםהקשריםאתלהםויש

לכלהחגצרכיהספקתהואשליטייאהרביעוררעליונוסףענין

לה.הזקוקים

נקראתמדועשליטייאהרבישאלכשרמיוחדביטןיהיההדבריםבין

שליטייאהרביןכוי.תחנוןבהאיןשבתהריסליחותיי,יישבתבשםזושבת

סליחותיי.יישבתדיקיעהםשהסליחותבזההסביר

ייברכהאמירתאודותשליטייאאדמויירכייקהזכירההתועדותבסיום

זהלפניהגלות,עלאחרונהברכהגםזושתהיהרצוןיהיוהוסיף,אחרונהיי

הרבילקחכאןתורה,שמחתשלניגוןוינגנו"לחייםייפעםעודיאמרו-

יעשווכןיראווממניהמתחילייואניואמרהקדושהבידוהכןסאתשליטייא

 .ןלברכהיילחייםלחיים, .מקוםובכלכאןהנמצאיםכל
ניגוןוניגנו"לחייםיי,רבהבהתרגשותהציבורכלאמרוהדבריםלשמע

ורקד~מתומלאעמדשליטייאאדמויירוכייקזייל,להרלויייצהקפות

רבה.בשמחה

נושאסביבנסובההגדולשבחלקהלהתווועדותשמחסיוםזההיה

 ...השמחה

אלול.ב I1בראשוו,יום

ירדשליט"אאדמויירכ"קבביתחתפילחסיוסאחרימחזמןבבוקר

פתחואזראשןןיןסשלחקבועחחדולריסלחלוקתלמטחחזרחשליט"אחרבי

נושאיס,בשניחתמקדוחדבריסשעח,כרבעשארכחקודשבשיחתבמפתיע

אתואחדאחדכללברךעתחשישחמיוחדיסחכחונתינתחיכולת ,חאחד
שכן,ומתוקח",טובחושנחטובחוחתימחב"כתיבחישראלכללבתוךחבירו
כאשרובוודאיאלולחודשמראשכברמתחילזחשמנחגחריבחלכחכמובא
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בכליותרמיתוסףויוםיום(-שבכלאלולחודששללקיצוכברמתקרבים
השנח(הנאמריםהסליחותאמירתשלהראשוןביוםמיוחדתובהדגשהלברך)

שבפרשתהבעש"טבשםחמובאכידועלשלימות).סימן-משבועיותרבשמך

אתישראלמברכיםזוברכהומכחתשריחודשאתמברךהקב"ה'ניצבים'
ייאתםפרשתינולתחילתבחתאםהיאהקב"חשלובירכתוהשנח,חודשישאר

ניצביםואתם ...חדיויוםשחואחשנהראשעלקאיחיום-חיום"ניצבים

בדיו".שזוכים ...ועומדיםוקיימים

'ניצבים'פרשתשלחראשווביוםחסליחותאמירתשלזחשביוםנמצא
כוחםגם(כאמור)זחומכחלישראלחקב"חשלברכתומיוחדבאופומודגשת

 .רעחואתאישלברך
חנפששפדיונותמכיוןכישליט"אחרביחודיעחשיחחשלהשניבחלקח

 :שהוזכרוכפיחקדושחציוןעלשחםכמויובאוריבויים,מפנישיתקבלו
שאיוחריגמורחבאחדות-אלוקיכם"ח'לפניבולבםחיוםניצביםייאתם

וכו.'כסףכגווחפדיונותמעטפותבתוךנוספיםדבריםלחכניס

 .ראשוןיוםמידיחקבועחחדולריםחלוקתחחלחחשיחחלאחרמיד

אלול.ג l/בשני,יום

שליט"א.]אדמו"רכ"קבביתחיוםנאמרו(חסליחות
אביז"לינובסקישלמחמאירחרח"חשלח'יארצייט'יוםחואחיום

חק.'לאוחלנסעשליט"איחרבישליט"אאדמו"רכ"ק-יבדלחט"א-שלאמו
-10כשארכחקידששיחתאמרערביתתפילתאחרמחאיחלשליט"אחרביכשחזר
שליט"א:חרביחדבריםבתחילתתיכףחוסברחחשיחחלאמירתחסיבחדקות.

חדבריםמיוחדבאופוקיימים.ניחגיםלחזקתמידמשתדליםכיצייו
שאדמו"רלכךוחכוונחולחזקו,לחדשושיששנשכחמנחגכלפיאמורים,

דבריבחזרתחסליחותלאמירתחשלישימחיוםמיוחדעניועושחחיחחקודם

אמירתתחילת(שכושלישיביוסתמידחלגםזחיוםברביס.חסידות
משיעורחביאשליט"אאדמו"רכ"קמנוחח)במוצאיתחיחלעולםהסליחות
וחנגלותאלקינולח'ייבחנסתרותחמסתייםניצביםפרשתבפרשתינוחחומש

בתורחישראלבניעבודתכללותבעצםשזיחיעולס",עדולבנינולנו
ומצוותיח.

אלאלצדקחדולריסבחלוקתדבריואתסייםשליט"אאדמו"רכ"ק
דולריסשלש :שלשפעמיסג'שיהיחבכדיבמספרשלושחאלהחיושחפעם

 ...בשבועשלישיביוסחחללסליחות,שלישיביים

אלול.ז l/בשלישי,יום

שליט"אאדמו"רכ"קבואעלהגבאיהכריזמנחחתפילתלאחרבצחריים
מעריבלאחרוכיישראלובנותנשיבפנישיחחלאמירת 5 : 00בשעח-770ל

תיקושליט"אאדמו"רכ"ק .בביתופ"ניםלקבלשליט"אאדמו"רכ"קיחל
 ... " 770ב"תיכף,

ישחחשליט"אאדמו"רכ"קכיחמשמחתחידיעחנתפרסמחיותרמאוחר

גדליח.צוםלאחרעדמחיוםחחל-770ב

בקרבבפרטגדולח,לשמחחזיידיעחגרמהכמחעדלתארצורךאיו
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 .חחגיםחודשלכבודניחםבחמולחגיעכברשחחלוחרביחאורחים
ירדדקותמספרוכעבור-770לשליט"אאדמו"רכ"קחגיע 5 : 00בשעח

 .חנשיםכינוסמקוםחגדולחמדרשלבית
ומתוקח"טובחלשנחטובחוחתימחייכתיבח :בברכתפתחשליט"אחרבי

ישראלכללאתולברךלאחלקטנים,ילדיםאףיחודיכלבכחכיבאמרו,
אתאישזובברכחאלובימיםלברךישראלמנחגשלמכוחוזאת .זובברכח

רעחו.

(כמבוארשכווסגולתםאלוימיםלמעלתשליט"אחרביעברכךאחר
בשדח.חעםעםונמצאארמונואתעוזבשחמלךימיםחםאלובחסידות)

מעשיתחוראחגםעמושחביאמיוחדנושאעלחפ!{םנסובחחשיחחעיקר

 :ישראלובנותלנשיחדשח
חן,(שכשמוחביתעקרותמקוםכיבעונדחחאריךשליט"אאדמו"רכ"ק

חןחביתשבתוככיחתפקידיםרובאתחממלאותחחושחומשוםחבית,עיקר

(-במטבח)חבישולבחדרבעיקרחבנים)בחינוךברוחניותוחןבגשמיות

עובדיםוחבניםחבעלזחובכחחבית.לבניחאוכלאתמבשלותחןבומקום

תורח.ולומדיםח'את
שבכשרותםאלולמאכליםשליט"א-חרבי-חמשיךמיוחדתחשפעח

שידועוכפיולתורתולחיחאוכלים,שללבבותיחםאתבמיוחדחםמכשירים
שכללמרות-גםכוועלחלבלטמטוםגורמיםכשריםשאינםמאכליםאשר
ישראלכבתוחתחנכחשגדלחאשתועלאחוזיםמאתבמלואזחבשטחסומךבעל

 .חמאכליםחכנתשלזחבנושאמאודגדולחחאחריות-כשרח
שחאשחבכדיאשרשליט"אאדמו"רכ"קשלחקדושחחצעתובאחכאו

מטבחשבכלחראוימואלו,בעניניםחלילחתיכשללבלמלמעלחלסיועתזכח
לשםתכנסנחבמטבח),לח(חמסייעותובנותיחחביתשעקרתצדקחקופתתחיח

מחעתחלחםשאיואנשיםאותםאתתזכורנחחןגם,בכךמטבע.לפעםמפעם

לחאכילמנתעלחקופחתכולתאתלוימסרוחצדקחגבאיוכשיגיעלאכול,
 .ענייםאותםאת

ישועומד,קבועלדברתחיחשחקופחשבכדישליט"אחרביחציעעוד
חופךשחביתנוסףרווחבכךחמטבחלקירוכדו'מסמרבאמצעותלקובע

שלגדרישלכותל,חמחוברלדברחחלכח,פיעלשכו !צדקח"ייביתלחיות

וכו.'וכויעצמו,חביתמוחלק
בית :חב"דלביתחביתבעשייתחצורךעלשליט"אחרביחאריךעוד

אףחמונחחסידורידיועלבביתשמתפלליםידיעלתורחביתכנ"לצדקח
חספרים.מדףגביעלחוא

משוםגםשטרותגיעתיחלקו-שליט"אאדמו"רכ"קסיים-כוועל
עלעתחשמדוברמשוםוגםדסליחותג'וביוםבשבועחשלישיביוםשנמצאים

וצדקח.תפילחתורחחעמודיםשלושתעלחבנוילמקוםחביתעשיית
(-ייגראונדחפינחאבוחנחתטקסעםברובנערךחצחרייםאחר

מענייובסיפורלווחחאירועחנח"יימכוןשלחחדשלבניוברייקינג")
 Iבמינוומיוחד

לכ"קחזמנחמכתבחמוס,דבראשחעומדחכטי.י.חרבחכניסאתמול
תשתתףשלבטחמכיווןכיחכטחרבשםכתבחשארביושליט"א,אדמו"ר

מוע"ח,חנחחרבנית-שליט"אאדמו"רכ"ק-יבדלחט"א-שלאימובאירוע
 ...לפוגשחמנתעלבמקוםחואאףיחיחשליט"אאדמו"רשכ"קאיפחחראוי
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הכטלהרבא IIשליטר IIאדמוכ"קקראלנשיס),השיחהלאחר(תיכףהיוס

הכטהרבידעאותו,בהזמנתוהריכילוואמרקצרהליחידותהקדושלחדרו

זה, IIהיסטוריב"אירועחלקליטולהואאףשרוצהכיוןאךלה,ייענהשלא

לנשיס,בשיחהלאמורבקשראשרהמשתתפיס,כלעבורדולריסחבילתלויתן
הלאהזאתיעבירווכןשבמטבח,הצדקהקופותאותןלתוךהשטרותיתנו

מחבילותאחתחבילההכטהרבמןחזרהביקשא IIשליטר IIאדמוכ"קלאחריס,

בשבילשזהואמר-שליט"אהרבימידיכןלפניקיבלאותן-הדולריס

לקוחותיו,"
הנדולהכנסתלביתא IIשליטר IIאדמוכ"קירדלשמונהרבעבשעה

רב,קהלבנוכחותערביתלתפילת

כאןלהיותהבאיסרביסאורחיסהעולסמכלמניעיסאלובימיסכאמור

במיוחדבולטיסהאורחיסביןהקרב,החניסבחודשא IIשליטר IIאדמוכייקליד

ד IIחבבתיבאמצעותשהניעוומצוותלתורההמתקרביסרביסיהודיס

שבעירס,

אלול.כ"ה Iרביעייום

הכנסתלביתידרשובןעסהקי,לאולהא IIשליטהרבינסעהיוסבצהרי
לעא IIשליטר IIאדמןכ"קעלהולאחריהןעורבית,מנחהלתפילותהנדול

בשיחההדיבורעיקרשעה,כרבעשארכהקודששיחתשלבאמירתהוהחלהבימה

שליט"אהרביהעולס,לבריאתהראשוןהיוס-יוסשלמהותואודותנסב

שלהחיותייהתחדשותמתחילהשעתההריהעולס,בנראץהביוסשאסהדניש,
אץשופרתקיעתבעתהשנהשבראש-הרביאמר-שידועואףהעולמות,כל

ההתחדשותמתחילהלפחות,למפרעמקוס,מכל )ו(לעןלמותהחיותמתחדשת

הריי"ץר IIאדמוכ"קשסיפראתשליט"אהרביהץכירץהבהקשרבאלול,ה IIבכ

השנה,ראשועדאלולה IIמככלומר,אלו,שבימיס IIמעשהאנשי IIעלע IIנ

באלולכ"הביוסהיינו,יוס,כלשל IIבראשיתמעשה IIאתללמודנוהניס
שנבראאתיוסבכלוכןאחד"יוסכויערב"ויהיעדבראשיתפרשתמתחילת

זה,ביוס

כרנילוסייסטובה,וחתימהכתיבהא, IIשליטהרביאיחלדבריובסיוס
לצדקה,לתיתסמנתעלאחדדולרשלשטרותבחלוקת

אלול.כ"ז Iשישייים

באדס,והגדושהמלאהגדולהמדרשבביתהתקימה 3 : 15בשעה

והחלהבימהעלשליט"אהרביבמפתיעעלהבסיומההמנחה.תפילת
הרבימיקדדבריועיקראתדקות.-!'ס-כשארכה .קודששיחתבאמירת

שלבחומששהשיעור.באמרוקודשהשבתיוסשלהחומשבשיעורשליט"א
בחייס"ייובחרתנאמרפרשתינובסיוסאמש.בלילכברנתבארשבת"ייערב

בחרלבנובהאומרולא " ...זאת,וממשילהדבריסאתבאריכותמפרשרש"י

הפשטע"דבפירש"ישאלותכמהשאלשליט"א,הרביכו.'יפהחלקלך

ייובחרתרש"י"שבפירושיינפלאותהעניניס,פנימיותעל-פיזאתוביאר

הואכלומר,הטוב.בחלקלבחורמורה-שליט"אהרביאמר-בחייס"
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והמצוות,התורהבקיוסישראלעבודתעלדלעילא"ייאתערותאכחנתינת

ביארשליט"אהרביהתורה",נותן-ומהותויימעצמותוהיאכחוהנתינת

שלבפירושומשתלביספנימיותעפ"יהעניניספרטישכלאיךבאריכות

רש"י,

וחתימהייכתיבהבברכתהציבוראתשליט"אהרביברךדבריובסיוס

ומתוקה",טובהלשנהטובה

לכלהקדושהבידוצדקהבחלוקתשליט"א,אדמו"רכ"קסייסכרגיל

שטרותשנישליט"אאדמו"רכ"קנתןהיוסוטף,נשיסאנשיסואחדאחד

אחד,לכלדולרשל

 .אלולו l/כ ,חמישייום

הגדוללביהמ"דירדשובועסהק',לאוהלשליט"אהרבינסעבצהריס

האחרוניסבימיסשנהגכפי-החלובסיומווערבית,מנחהלתפילות
עתהשנמצאיסבכךשליט"א,הרביפתחדבריואתקודש,שיחותבאמירת

ש"צריכיסהציווישישנוומכיווערבית,תפילתואחריהשישיליוסבאור
השבועפרשתעס"לחיות"ישהשבוע,פרשתעסהיינוהזמו"עסלחיות

שביעי,עדמשישי-זהללילההשייךהחלקועסייכצביס"

אנכיאשרהזאתהמצוהייכיהנאמרעלעמדשליט"אאדמו"רכ"ק

אתבהזכירוגו,'בשמיס"לאהיארחוקהולאממךהיאנפלתלאהיוסמצוה

השייךעניוזהווהרייחידבלשוןהמצוה",ייכינאמרמדועהמפרשיסשאלת

התשובה,למצותהיאכאושהכוונהזאת,מבארהרמב"סהמצוות?לכל

התשובהמזוויתירההעניניסשארכלאתהמשלימהכלליתמצוהשהיא

המצוותקיוסעלעילוימוסיפהואףיותר,עליונהלדרגההמצוותאתמעלה

איועומדיסתשובהשבעליייבמקוסחז"לכמאמרגמוריסצדיקיסידיעל

אתגסשליט"אהרביהסבירזהעל-פילעמוד",יכוליסגמוריסצדיקיס

להביויששלכאורהוגו,'היא"רחוקהולאהיאנפלת"לאהכתובהמשך

שמדוברמכיוןמובו,הנ"לועפ"יהיא'"יירחוקהשהמצוהנחשובמדוע

היהניתוהריגמוריס,צדיקיסמדרגתאפילולמעלהשהיאנעליתכהבמצוה

רחוקה"לאזאתשלמרותהכתובומשמיענוהיא",יירחוקהשמאלחשוב

בפיךמאדהדבראליךייקרובנאמרהשיעורבסיוסמזוויתירההיא,"

 .. ,לעשותו"ובלבבך
התניאספרשלהשער"ב"דףמוקשהעניושליט"אהרביביארבהמשך

איךהיטבלבארכו'מאודהדבראליךקרובכיפסוקעליימיוסדנאמר,בו

וקצרה",ארוכהבדרךמאודקרובהוא

יתכוכיצדמאוד"גו'לאליךייקרובאכואסהקשהשאלשליט"אהרבי

 ? ..ארוכה,ב"דרךביאור
ייקפיצתבעניוהידועפיעלשליט"אהרביזאתביארנפלאבאורח

קצר,בשטחיימתקפלת"הארוכהשהדרךהואבזההאופניסשאחדהדרך"

בעניננו,גסהואכךאבינו)ביעקבשמצינו(וכפיקצר,זמוהדרךאורכתולכו

באותההריקדישא,התניאבספרשהיאכפיאךארוכה,אמנסהיאהדרך

הדרךבקפיצתלעילהמוסברוכמוארוכהדרךאותהכלמונחתקצרה,דרך
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 .הארוךהשטחכלמונחהקצרשבשטח
ואכופרטית,בהשגחההואדברשכלהזכירשליט"אאדמו"רכ"ק

התניאלהדפסתבהכנותשעסקוראההק'לאוהלכשנסעאתמולביום
בסמיכות 770בחצראתמולשהודפסהחדשהתניאבמהדורתהוא(המדובר

ימים],כשבועלפנישליט"אאדמו"רכ"קידיעלהפינהאבוהנחתלמקום

 770להפינחאבוהנחתמקוםלידקדישאהתניאספרהדפסת

נאמרבו,החומששבשיעורשישיביוםהכריכה)(כוללהכליסיימוובוודאי

 ...התניאבספרהשער"ב"דףגםהמופיעל IIהנהכתוב
לצדקה.לתיתםמנתעלשטרותבחלוקתא IIשליטהרביסייםכרגיל

אלול.ח /Iב'ניצבים',פרשתקדוששבת

התהיליםכללאמירתלביהכנ"סשליט"אהרביירד 8 : 30בשעה

בשעותאנויינמצאיםלהתוועדות.שליט"אהרבינכנס 1 : 30בשעהבציבור

אתלנצלשישמובוולכוייהקהל",ושנתותשמחתישמחשנתשלהאחרונות

שזמו.ובוודאישמחהשלבניניםלבניית.כוללושמחהייהקהל"לעניניהזמו

יפעללבטחכראוי,הזמואתשינצלמיוכלהמרובה".אתיימחזיקזהמועט

.בהמשךהקודשהתוועדותאתשליט"אהרביפתחבכך ...ונצורות"גדולות

ה"רב"אתישאלאוחכמתו,אתינצלבוודאישכ"אשליט"אהרביהוסיף

 ...שנותרוהספורותבשעותלעשותיכולהואמהלדעתכדישלו
הבאהבשנהגםוממילאבקודש",מעליו IIששאףהבהירשליט"אהרבי

ישולכוהשנה,שלענינהעיקריהיהזהלאמ"מוהקהל.שמחהבענינייעסקו

בתים,ובנייתייהקהל",שמחה,לעניניהשנהשלהאחרווהיוםאתלנצל

יהודילכללספקשידאגולעוררגרמאשהזמו-הרביאמר-מובו,מעצמו
 IIנאפוליוויימארשנגנוהשיחה,בסיוםתשריחודשצרכיכלהחג,צרכיאת
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משךורקדקומתומלאעמדשליט"אאדמו"רכ"קקםלפתערבה,בשמחה

 .רבהבשמחהזמן
מתחילההשנהראשבערב-אלולשבכ"טכךעלהדיבורנסבבהמשך

תשמ"ט),ער"ה-תק"נ(ער"הצדק"ה"צמחלהולדתהמאתיים"יישנת

בנגלהצדק"ה"צמחשלתורתובלימודולהתחזקלהוסיףישולכן

לעניןבדומהוהואבשני,האחדכלוליםהםהריהצ"צשאצלובחסידות,

בתורה.האופניםכלאתיחדשמקהיליםה"הקהל"

שליט"אהרביקישרצדקהצמחע"ישנעשהבתורהה"הקהל"עניןאת

לידתבעתהזקןאדמו"רע"ישנאמרו-בתניאהראשוניםהפרקיםלג'

הספר-בתורהא) :ייהקהל"שלעניןג"כמצינושבהם-צדק"ה"צמח

אשראנושמוצאיםוכפיאמרים,מלקט,כלומר,אמרים""ליקוטינקרא

יימשביעיןבפ"אהראשונההשאלה(כמובנגלההןעניניםכתוביםבספר

אודותמדובראלובפרקים-בישראלב)וקבלה.בחסידותוהןכו')אותו"

וכו').לוורעצדיקלו,וטוב(צדיקישראלבבניהסוגיםחמשת

האחדותעניןאתג"כמצינו-שליט"אהרביאמר-השבועבפרשת

יימלמדרש"יומפרשוגו'כולכם"היוםניצביםייאתםשנאמרכפי(ייהקהל")

ואחדותבישראל,הסוגיםכלשל(ייהקהל")ואחדותכינוסכלומר,שכינסם"

ללמודישומכךבפועל.במעשהאלאודיבורבמחשבהרקלאשהיתה

בפועל.מעשהלידילבואצריכה(ייהקהל"),שהאחדות

פנימיותעפ"יוגו'ניצבים,ייאתםעניןאתגםביארשליט"אהרבי
מקוואות.בהלכותברמב"םהיומיבשיעורעניןביארכמו"כ .הענינים

התשמ"ט.השנהראשערבאלול,כ"טראשון,יום

אמירתאחרלייסליחות",שליט"אהרבינכנסבבוקר 8 :ססבשעה

לתפילתנכנס 1:סססובשעהלמקוה,שליט"אאדמו"רכ"קנסעהסליחות
אנ"שורבנימזקנימניןשליט"אהרביבימתעלעלוהתפילה,לאחרשחרית.
 .הנדרים"ייהתרתנוסחאתשליט"א,הרביאמרבפניהם

וקיבלהקדושחדרובפתחשליט"אהרביעמדשחריתתפלתאחר

אתהגישוהאנשיםמרבית(אם-כיפניועלשעברורביםמרביםייפני"ם"

אלוגםאבלהיום,ממששהגיעואלורקניגשווהיוםשעבר,בשבועהפני"ם

אדמו"רלכ"קאנ"שזקניהגישוהפני"םקבלתבסיום ) ...בלעה"רהםרבים

אח"כישראל,וכללשליט"אאדמו"רכ"קעבורהכללי"ה"פ"נאתשליט"א
דקות. 1כסשארכהברכהשליט"אהרביהשמיע

שקיעתלפנימהזמןהקדוש.לאוהלשליט"א,הרבינסעיותרמאוחר

מנחה,לתפילתהגדוללביהכנ"סונכנסהאוהלמןשליט"אהרבישבהחמה,

הבימהעלשליט"אהרבילפתעעלההתפילהבסיוםההפתעה,באהוכאן

בחודשייתקעוהכתובעלחסידותמאמרשכללהקודששיחתבאמירתוהחל

ביתבכלצדקהקופותקביעתבדברמעשית,להוראהבעיקרויוחדהשופר"

הרביממנו.לחלקותהפוךהביתלקירותמחוברתתהיהשהקופהכךיהודי,

זאתיעשהבבית,צדקהקופתלקבועעדייןהספיקשלאשמיהורהשליט"א

גםנתןשליט"אאדמו"רכ"קהחג,כניסתלפניכלומר,תשמ"ח,בשנתעוד
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ובוודאי-מתארחהואבובמקוםבעה"בשאינושאורחבאמרוייייעוץ"

יכול-בזהוכיוצאמסמרע"יצדקהקופתבאכסנייתולקבועלוקשה

 ...דבקע"יזאתלעשות
להולדתהמאתייםשנתהיאזוששנהכךעלגםעוררשליט"אהרבי

צדק.הצמח

כמוהוהיהלאשעודגדוללשפעזכינוזובשנהאלולשבחודשיצויין,

אדמו"רכ"קהשמיעהשנהראשועדאלולמח"יעברו,בשניםאלו,בימים

יוםמידיקודששיחות-פוסקשאינווכנהרהמתגברכמעייןשליט"א

 ) 1 (ביומו
במברקשליט"אאדמו"רכ"קקודשלשוןאתלהעתיקראוילסיום

 :השנהראשבערבתבלמרחביבכלשיחיואנ"שלכללשלוחשהואיל
ותיחתמו".תיכתבוטובהלשנהו"הקהל"ותשמחתשמחשנתייבחותם




