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מבחם-אב.ב''מסעי',-'מטות'פרשתשבת

להתוועדות.שליט"אאדמו"רכ"קירדבערך l : 30בשעה

 ••.מארקא"יידורין

לכללבהתאסבברכה,דבריואתפתחשליט"אהרבי
אתלברכה.הזקוקיסימיסשהסהמצריסביובימיובפרטבברכה",ש"פותחיו

עצמה,ובתורהיברכה.'ר"תבי"תבאותשהתחלתהבתורהלמצואישהברכה

התורהעניניעס-הזמו"עסלחיותש"צריכיסהידועכפתגסהשבוע,בפרשת

עניומובאהשבועפרשתשלבתחילתההשבוע.פרשת-זהלשבועהשייכיס

ישראל.שלבמעלתונפלאההוראהשליט"אאדמו"רכ"קלמד.ממנוהנדריס
עתהעדשהיההדברלקדושהדברכלנהפךידושעלנדר,שלענינו

ובזההנדר.אתבפיושמוציאיהודיע"ינעשהזחכללקדוש.חולין,

כלשהריחיחודי,שלמעלתומודגשתובזחחנידר,חדברעלקדושחממשיך
יהודיגסמצבבכלמצוח,ברלפניקטןואפילוגר,אפילו ,יהודי

זמןובכללארץ,בחוץגס ,מקוםבכלרח"ל.חעכו"ס"ביןש"נטמע

בדיבורהואיכול-זרעסבלשווגס-לשוןובכלחגלות,בזמוגס

ומכאומדאורייתא,הנדרקדושתאתדברבכללהמשיךעשיהכלללאבלב,ד

הדברוטעס .יהודיכלשלכוי"חלקינוטובמחייאשרינוכמהעדלמדיס

 '"ממשייממעלאלוקהייחלק-שהיאנשמחישיהודילכלכיהוא
ע"ישנפעליסהנדריס,מעניו-לומדיסשליטייאהרביאמר-נוסףדבר

לשנירבכוחהשכוהלשוויי,ביישמירתלהץהרישכמהעדיהודי,שלדיבורו

היהדותהפצתעבודתבאופןהוראהמכךחסיקשליטייאהרבי ...חכיווניס

ייעשהשלבאופן-החסידותכדרך-להיותצרידשהדיבורחוצח,והמעיינות
הטובהוספתעיייממילאבדרךשיתבטלמרעיי,הייסוראתלהדגישולאטוביי,

 .החושךייאתדוחחאוריימעטשהרי-
המדברהיומיהרמבייסמשיעורהיבעבודתחוראוזגסלמדשליטייאחרבי

ייכלשהריעצמו,עלזכותדברימלימודלהזהרשישבכורותיי,יימומיבדיני

עצמוי.'מבכוריחוץרואחאדסהבכורות

שליטייאאדמויירכייקההתוועדות,סיוסלקראתהיהבמיוחדמרגשרגע

הפירושאתוהביאמדיומלחמתבנושאלוי-יצחקייבייליקוטיהמבוארעלעמד

אהבתבאמצעותהיאבמדיווהמלחמהומריבהיימדוומלשווליימדיוייהחסידי
לבומסיתההולךהרעחיצרשללרצונו-בניגודישראלואחדותישראל

השירמילותעלשליטייאאדמויירכייקחזרץהבהקשררעהו,עליהודי

הטיפשלמרקוהרעהיצראתשממשילות-אוקראינותבמיליס-החסידי

ומחרחרמסכסךרקמוכר,ואיננוקונחאיננותועלתללאבשוקהמסתובב

ריב.

המשקהייייחלוקתהתקיימהבהתוועדותהאחרונהשהייתהץושיחהבסוף

הרביהחלהחלוקהבסיוסהקרוביס,בימיסשונותפעולותהעורכיסלאלו

ץהשירלאחרומיד ,"ברכהלכסייוהריקותיהניגוואתכרגילשליטייא,

יידישטישטומארקאדוריןטיייאךהניגוואתלשירשליטייא,הרביהחל
הקהלכשכלסוורקא"ראבישטאלקאפראדיישביעקאפליישנייעמארקאניו

כייקידיעלשהושרהקטעלכלקודש,ובהתרגשותחרישיתבדומיהמאץיו

התלהבותמתוךלשירההקהלכלהצטרףכךאחרורקלבדושליטייאאדמוייר
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ידיובשתיהשירהקצבאתולהגבירלעודדהרבהשליטייאוהרבימיוחדת

חלקואתרקהמהוהזהקטעעלושובשובחזרהנרגשהקהלהקודושת.

הקדושות,פניועלבחיודשליטייא,הרביהעירולפתעהניגוושלהראשוו

נפשייי,לדייצמאההפסוקשהואהניגוושלהנוסףהקטעאתגסלשירישכי

זמובחוזקהשירהאתעודדשליט"אוהרבינפשי"לדייצמאהלנגוהחלהקהל

המקדשביתיישיבנה-שלישיניגוושליטייא,הרביהתחילכו,אחררב,

ואיחל"לחייסיישליטייאאדמויירכ"קאמרהשירהובסיוס ...בימינוייבמהרה

לחייסעדטובותושניסימיסאריכותמיוח,דובאורחמופלאבסגנוו

 .צדקינומשיחעיייוהשלימההאמיתיבגאולהניצחייס
בכלמסכתייייסיומילערודא)שתיס,הומההתועדותלפועלההוראות

שנשבהתינוקבגדרשהואיהודיעסמדבריסכאשרוגסהימיס.מתשעתיוס

תמידמסכתאתהזכירשליט"אהרביהדבריס,בתודמסכת.לסייסלהשתדליש

במשפטייציוו-צדקהבנתינתלהוסיףב)דפ'ס. 8בסייהבשייסהקצרה-

ביתוהלכותבאב.תשעההלכותבלימודלעסוקג)בצדקה".ושביהתפדה

הבחירה.

שנעשיסהסיומיס(מלבדנערכיסאלובימיסשאכויצוייואגב,

האתר,גלימעלמסכתותסיומיבשכונה)רביסכנסתבבתיוברביסביחידות

הסיומיס.בשמיעתיהודיסשלרביסאלפיסמזכיסזובצורה

החי".ייהאריז"להסתלקותלילמבחס-אב,ד'שבייוס

הרביירדשליטייאאדמויירכייקבביתשחריתתפילתלאחרבבוקר

שארכהפתאומיתדולריסבחלוקתוהחלהתחתונהלקומהחזרהבמפתיעשליט"א

ארוכה.שעה

יוסלרגלקודשבשיחתשליטייאהרביפתחערביתתפילתאחרבלילה

כךהנק'החיהאריז"להסתלקותביוסאנונמצאיס :האריז"להילולת

אדמוה"ץוכמייששלו,בחייסנוסףפטירתו,שלאחרכיוו :והטעסבכיימ,

ועדמבחיוהי"יתירעלמיובכולהואשתכחדאתפטרייצדיקא :קודש'ב'אגרות

 .האץרבקרבישועותפועל-זאת,שרואיס
משךכלעבדאשרועבודתומעשיוכלאזשהריהסתלקותו,ביוסבפרט

 .האץרבקרבישועותפועלחייו,ימי
שזהושמחה.צחוק-מלשוו-:יייצחקייכשמן-האריזיילשלענינו

פינויישחוקימלאייאץהזמן)(אותושנאמרכפילבוא,לעתידיהי'

אסוקשורהשמחה.מלבדאחרדברשוסשאיושימלא,:באופןימלאוכהלשון

שאינושומעאפילושפירושולי,יצחקהשומעכלשהריואחדאחדכל

-הארץיי,ייבקרבופועלשמשפיעהילולאביוסובפרטיצחק.רואה,בדרגת
חפץ."ייארץהואיהודישכלייארץ",שבדרגתאלו

 :הואדורנונשיאשל(השני)ששמולדורנו,מיוחדתושייכות
האריז"ל.שלכשמויייצחק",

בשבוע,השלישייוס :זובשנהההילולאמקביעותתוקףמקבלכהנ"ל

שמביא-גלוי,טוב-טוב.כיבוהוכפלהשלישייוס :תשמחבשנת

שאז-השלישית,-העתידה,הגאולהאתמזכירשלוש,מספרוכולשמחה,

עובדיהודישכאשרשלוש.במספרטובשלעניועודהשלישי,ביהמ"קיבנה

"לאגס,אזוגמ"ח,עבודהתורה-הקוויסבשלושההמשולש"ב"חוטה'
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וקוב"ה",אורייתאייישראל :השלושהביוניתוקאיואזינתק"במהרה
מצדוכו .אחרים(בשוא)ותשמחבעצמך,(בחיריק)תשמחמל' :תשמחובשנת

ששוווימיטוביםימיםלהיות(לע")ליהפכוהרישימיואב,בחודשהזמו,

ושמחה.

לימוד-האריז"ל,שלמענינוהוראהלקחתללמודיש :בפועלולמעשה

בתורתמיניה''יתפרנסוושלבאופושמוסברוכפיהתורה,פנימיותוהפצת

ושביהתפדהבמשפטייציוו :אלולימיםבהנוגעובמיוחד .חב"דחסידות

ביתועניניבאבתשעההלכות :בזמננוהקשוריםעניניםלימודצדקה".

'שולחועל-פישמחה-מסכתות,סיומילערוךגםכווכמוהבחירה.
ערוך.'

הריבלילה.שנמצאים(ואףלכאו"א.מצוהבשליחותכרגילנסיים

בלילה.)לתתגמורחיוביש-צדקה,המבקשלעניאוצדקהלגבאי

ובעלעפרשוכניורננווהקיצו ,צדקינומשיחלביאתשנזכהר IIויה

עודמוריך.אתרואותעיניךוחיובתוכם,דורנוונשיאחחילולא,יום
ממש.בימינוובמחרחובביחמ"ק,בירושליםבאה"קשנחי'בלילח.חיום

החי".ייהאריז"לשלההילולאיוםאב,-מנחםה'שלישייום

תפילותלאחרשובועםחק',לאוהלשליט"אהרבינסעהיוםבצהרי

הילולא.יוםבסיוםאנונמצאים :הקודששיחתבאמירתהחלוערבית,מנחת

 .יותרגבוהתדרגתשלוחתחלתהכנתאלאהסוףאינוהואלמעשתשסיום
תעזרניכןזומסכתלסייםשעזרתניייכשםאומריםמסכת,שבסיוםוכפי

תאריז"להילולתיוםסיום ,ובעניננורבים."וספריםמסכתותעודלסיים
יתירחלהוספתהקדמתתואהתורתפנימיות-תורתרזיהפצתשענינו

 .ד IIחבבחסידותשנתבארוכפיתתורתפנימיותבלימוד
כךותוספות.בתקדמותתדבריםנתבארוחב"דחסידותשבתורתבפרט

ותופסיםוהשגתו.בתבנתוומבלןלומדדרזיו',ה'רזיןאתתלומדשתאדם
עד .מעי"בתוךותורתך IIהפסוק.כלשוןכבשרוובשרלדםשנעשחעדבשכלו.

העסקריבוישע"יבחסידותהמבוארוכפי-הגשמימוחועםלתתאחדות
נוסףשאז(כ"לבמוחוחריציםשירטוטיםמתווספיםתשכלות,-בשכליים

ועדבמוחו).מקוםלתםהי'לאשלפנ"זהשכלותעודלקליטתבמוחמקום

דנפששכל-הימנת,למטתשאיןתחתונתהכיבדרגתותשגתלתבנתשיורד
דרזין'ד'רזיוהעליונתתדרגת-הקצות,שנישמתאחדיםתריהבתמית.

הרי II ... :ת IIפבתניאז IIאדמוהכדבריהבתמית,דנפשהשכלעםאחתנעשית

בתוךומלובשומוקףנתפסוהמושכלבשכלו,ומקיפותמושכלאתתופסהשכל

להיותכללנמצאכערכוולאכמוהויחודשאיןנפלאיחודוהוא ...תשכל

 ...ופינת"צדמכלממשומיוחדיםלאחדים
שבאדםהגוףבמעשהגםתיינוהמעשהעלדגששמתד IIחבחסידותועוד

בעקבשניכרדרזיו','רזיולתחדירישהעקבשהיאהתחתונהלדרגהועד
בחסידותכמבוארדרזיו.'ב'רזיןחדורכאמורהיותומפנימצוהלדברשרץ

אףלהגיעצריךתחתוו,במקוםגבוהתדרגהולתמשיךלגלותשכשרוצים

בעקבדרזיו''רזיולהמשיךהכחובענייננוהגבוהההדרגהמולמעלה

אףוהיינוביותר.עליווממקוםנמשךדרזיו'ב'רזיומשוםהוא-שברגל,

ייאור"בגימט'שרזכמבוארביותר,נעליתדרגהתיאדרזיורזיושדרגת
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דרגתממנולמעלהיששבאורכשםהריגבוההדרגההוארזעצמוובאור

לחסידותהכחניתווממנהדרזיו"מה"רזיולמעהדרגהישכמו"כה"מאןר"

 .ביוותרלמטהעדדרזיו,רזיולהמשיךחב"ד
 :לבןאליתןוהחי

יייפוצו"שלואבופןהתורהפנימיןתובפרטחתורהבלימודלהוסיף

ממש.בקרובצדקינומשיחביאת-משיחא".מלכאדאמרייאתיועי"ז
 .ממשבימינןבמחרחעפרשוכניורננןןחקיצן
וטף.נשיםאנשיםואחדאחדלכלצדקחבחלוקתכרגילסייםשליט"אחרבי

לתןשיה".ייכפלייםדולרשנישליטייאחרביחילקכרגיל.שלאשחפעםאלא

אב.-מנחםז' ,חמישייום

וכפילצדקהשטרןתהרחבלקחלשליט"אאדמויירכייקחילקשןבחבוקר

הרביאשראלובימיםיוםמידילקבועחפךכברשחדברחריעתה.עדחנראח

 .בנפרדאןקודששיחתאחריזחאםחצדקחבמצותחרביםאתמזכהשליטייא

מנחם-אב.ט'"דברים",פרשתקודששבת

הקודש.חתוועדותהחלח 1 : 30בשעה

בעברישראלכלאלמשהדבראשרהדבריםייאלהכתובהפרשהבתחילת

שבןביותרכללימקוםבציוןהפסוקמסתפקמדועלהביווצריך ."הירדן
ייבעברהיחשהמקוםיותרמפרטהירדו"),ואיננו(ייבעברבני-ישראלחיו

ספרבסיוםכו.לפנישבפסוקובפרטמואב"?בערבות )-גופא(ובזההירדן

כווכמו ."ירחוירדןעלמואבבערבותוגויהמצוותייאלהכתובבמדבר

שהפסוקהריוגו,' "מואבבארץהירדןבעבר "כתובדבריםפרשתבהמשך

ישראל,בניהיובדיוקהיכומפרטאלאכללימקוםבציוןשםמסתפקלא

בלבד?הירדו"ייבעברבמליםהפסוקמסתפקדבריםפרשתבתחילתומדוע

-שהיןהמאורעותעלמסופריבמדבריבספר :בזההביאורלומרויש
הפסוקקוראולכובמדברישראלשהיוהמסעותמייבבמשך-ככולםרובם

שהושבולמקוםציוו-מואב"ייערבותבשםלמקוםיבמדברי)ספר(שבסיום

דבריו-חדשעניועלמדוברדברים.בספרזאת.לעומתבמדבר.בני-ישראל

ישראללארץלכניסהאותםלהכיןכדילארץ,שנכנסולדוררבינומשהשל

כדיבלב,דהירדן"ייבעברהמליםאתהפסוקכותבולכו .בעתידשתהיה

בסמיכותנמצאיםישראלשבניזהחואכאן,שנוגעהעיקרישהעניןלהדגיש.

אזיישראל.לארץבנוגעכשמדברים-הירדןיי(ייבעברישראללארץמקום

ומשההירדןיי).ייעברנקראישרא)לארץ(שאיננוהירדןשלהשניהצד

העניועיקראתהדגישכברשהפסוקואחרילארץ.לכניסהאותםהכיורבינו

מפרט,זה,למקוםבנוגעשובכשמדברכ,ןאחראזידברים,לספרהנוגע

מואביי.בארץהירדןייבעברהיהשהמקום

בזההביאוראתבהרחבהשליט"אאדמו"רכ"קביארועדות,התובהמשך

היאהקב"ה.יינתאווה"שאליהוהתכליתהכוונהעיקרהעניניםבפנימיות
לאור.והפיכתוהחושךבבירורשישנוהעילויוכל •ומצוותבתורההעבדוה

והפיכתבירורידישעלומצוות.חתורהשבעבודתלעילויחקדמהרקחוא

ומצוות.התורחבבעודתדגולעילוינעשחלאו,רחחושך
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מצדכי-חמשיחלביאתוגעגועיסבציפיחמוסיףזחשענין[ולחעיר,

כךכלחכרחשאיןלטעותמקוסישחגלות,בזמןחבירוריסעבודתשלחמעלח

גלות,בזמןחנעשיסבבירוריסמעלחשישכיוןמדי,שתבואלגאולחלצפות

בקיוסחעבודחאלא)חבירוריס,עבודת(לאחואשחתכליתלעיללחמבואראך

כיוןמיד,שתחיחחעתידחלגאולחלחכותשצריךמובן,וחמצוות,חתורח

וחמצוות.]התורחבקיוסהשלימותתחיחדוקאשאז

ישראלבנישלעבודתסעלמסופרשבויבמדברי,כספרגס,לכן
בזמן(וכןחמדברבזמןשחעבודח-מואב"ייערבותכתובבמדבר,בהיותס

כןשאיןמחוחושך.ערבמלשוןייערבות"לאור,החושךחפיכתחיאהגלות)

כתובלארץ,ישראלבנישללכניסתסההכנחעלמדוברשבוידבריסי,בספר

לעיל,)כאמורישראל,לארץהשייכותעלמורחזח(ששסחירדן",ייבעבררק

וכןבמדברהמסעותסיוס(אחריישראלבארץחעבודהשעיקרלהדגיש,בכדי

-לאורהחושךהפיכת(ולאומצוות,בתורההעבודחחיאהגלות)סיוסאחרי
מואביי).ייערבות

הדורלדורנו,במיוחדהשייכתמכךההוראהמובנתזה,כלפיעל

נרגששיחיחצריךחנלות,בסיוסשנמצאיסשמכיוןהנלות,שלהאחריי

-הירדןייייבעברשעומדיסאס)כיליצלן,רחמנאהגלות,קושי(לאבגלוי
צדקנומשיחידיעלוחשלימה,האמיתיתבגאולהישראללארץבעליהנמצאיס

לאותוומחכהעומדהואובפרשייי)א.(צח,סנהדריןבמסכתהגמראשכדברי

ישראל.עסאתינאלשבורגע

ראשון,ליוסונדחהבשבתשחלבאבבתשעהאנונמצאיסשעתהובפרט

לזהונוסףושמחהיילששוןויהפךבאמת,שידחחייהלואיזהעלהפתנסוידוע
יוסזה,יוסשלהמעלהרקמודנשתזובשבתהרינדחית,שהתעניתכיון-

 !צדקנומשיחנולדשבו

שכברהדברשודאילדעתצריכיסיהודיס :זהמכלבפועלוההוראה

נענועיסעסכולכסייהכןייעמדושיהיהרקוצריךהמשיח,ביאתזמןהגיע

 !צדקנומשיחשלביאתואתיביאודאישזהלמשיחוציפיה

שאזהמשיח,שללידתוביוסאנוכשנמצאיסבמיוחדאמוריסהדבריס

להביאצריךשזהודאיהריישראל.לכלומשפיעונמשךנובריייימזלו

המשיח.ביאתאתמביאיסידסשעלהמצוותבעשייתלהתגברות

הזוהר,עלזיילרלויייצמהערותעניןשליטייאהרביביארכדרכו,
שלבלקוטי-תורחהראשוןהמאמרעלודיברהיומיהרמבייסמשיעורענין

השבוע.

ושביהתפדהבמשפושייציוןשמכיוןוחורהחוסיףנסשליטייאהרבי

בצוסשיבקרומקוסובכלוצדקח,בתורחאלובימיסלהוסיף,ישבצדקחיי,
אתיזכוזהידיועלצדקהקופתלקחתישאב),בייהשנ;ך(החלבאבתשעה

תורהדברילומרוכןנועס,דרכישלןאבופןצדקהבנתינתחאנשיס

ששומע.לזההמתאימותאבותיותדיומא)(מענינא

אב.-מנחםי"דחמישי,יום

שליטייאאדמויירכייקהחלוערבית,מנחחתפילותאחרהאוהלמןבשובו

דבריאתשליטייאהרביציטטדבריובראשית .קודששיחת-באמירתכצפוי
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וכיוסבאבעשרכחמשחלישראלטוביסימיסחיו"לאתעניתבמסכתחגמרא

ימיסשניביולכאורחחקייסתניגודשלמרותהרבי,ותסבירתכיפוריסיי

-באבטייויוסבמעלתשות.צדאלוימיסבשנישישהגמראמלמדתאלו,
והריבאבטישלהגדולתתירידתלאחרשבאשמכיוו-שליטייאתרביתסביר

ומכיווהעלית,תגדלכךיות,רגדולתשתירידתוככלעלית,צורךירידת

גדולההיאגסבאבבטייותעליתלכוביות,רגדולתירידתהואבאבשטי

ביותר.

השבועפרשתביוהקשראתשליטייא,תרביגס,ביארהשארביו

באב,מטייוכלליתתוראתשליטייאתרבילמדבהמש,ןבאב.לטייויואתחנןי
לבויי,אליתןייתחיועייכיוסיףיי.דמוסיףואילךיימכאובגמינאמרעליו

אלמחילוייילכובקודש,יימעליוולתוסיףלתעלותישואילךבאבמטייו

טובותהחלטותלהחליטלפועל,ובנוגעוקדושת,טובעניניבכלחיל"
משורת"לפניסשלובעניניסומצוות,תורהתאדספעולותבכללהוספת

טייוביוסעודהתחלטותאתליישסלהתחילוישדעהויי.דרכיךייבכלתדיןיי
בחודש.

לראשונתבחודש,מטייוההוספתאודותתדבריסנאמרובעצס,כאו

שובשליטייאתרביחזרתבאת,תתקופתובכלתבאיסבימיסאךזו.בתקופה

כו,אסזוליוס.מיוסתתורתבענייניועודעודלתוסיףהקריאהעלושוב
שליטייא,אדמויירכייקבושתחלהמיוחדההתעוררותמסעלכלתפתיחהתיתת
יוסיףיי.יידמוסיף-באבבטייו

מנחם-בא.ט"זנחמו,שבתיואתחנן',פרשתקדוששבת

פתחשליטייאהרבילהתוועדות,שליטייאאדמויירכייקירד , 1 : 30בשעה

עליו,שבת,בערבתחלבאבלטייובהמשךבאהינחמויששבתבכ,ךדבריואת

ישנוהשנהשבכללמרותכלומר,יוסיףיי,דמוסיףואילךיימכאובגמראנאמר

ערוךבאיוהוספתלהיותצריכהבאבבטייומקוסמכלבקודש,להעלותציווי

נוספיססימניסישנסבאבלטייובהמשךבאהנחמויששבתזוובקביעות

כתובשבהפטרהבכךלתושיהיי,ייכפלייסשלבאופוההוספהעניועלהמוריס

ובהוספה-ביישטורעסיימידלהתחילשישהיינו,כפלייס,-נחמויייינחמו

וכווכו.'ומצוותתורת-וקדושתטובעניניבכללהוסיףכפולת.

ויהקהל.'יתשמחיהשנהשלהמיוחדתבעבודתה

בארץיירחובותייבעירתנערךהשלוחיסלכינוסזאתקישרשליטייאהרבי

הכינוסמתקייספרטיתשבהשגחתשמכיוולשלוחיסכתבכיואמרהקודש,

מלשוןיירחובותיי-היבעבודתהוראהמכךללמודישיירחובותייבעיר

היהדות.הפצתבעבודתולהוסיףלתתרחבשישמלמדוזחירחבותי,

שנתיחדשלוחיסכנסבעריכתלהסתפקשאיושליטייאהרביאמרבהמשך

כלעסמתמידבקשרולעמודכינוסיסוכמהכמההשנהבמשךלקייסישאלא

בעבודה.ולהתמידלהמשיךולעודדולעוררוכדישליח

עלבנפשוצדקחשבוןלעשותאחדכלשעלכךעלהדיבורנסבבהמשך

מהורייייץאדמויירשכייקזה,בדורינוובפרטוכוי,שעשההטובותהפעולות

ולכו,הגאולה,שלהראשוןוהדורהגלותשלהאחרוןהדורשהואהכריזנייע

כאלוישנס ... !הגאולה?לקירובעתהעדעשהמהעצמואתלשאולכאוייאעל
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שביאתשכיוןבכתב,מישהוליכתבואףשטוענים-שליט"אהרביאמר-

 !הקב"ה"לזרזדרכינוש"איןהריבקב"ה,התלוידברהואצדקינומשיח

כןדרכךגשמייםצרכיםלבקשתבנוגעמדועשואליםאחדאותואת

שיעבדווסבואביואצלראהשלאוטועןממשיךוהוא !הקב"ה?אתלזרז

בכלהאם-שליט"אהרביהוסיףהשאלהנשאלתאבלהמשיח,ביאתאתלזרז
זקניןיכנסוהםשאםהואמודעהלאזקניו?כרצוןמתנהגהואהענינים

ייפעע".יצעקןהם(טיימס)עתןןשםשמןנחויראןבביתהפנימילחדרן

שההשגותשכשםותבעהצדקה,מצותעלגםעוררשליט"אאדמו"רכ"ק

בעניןהשגותיושתגדלנהגםכךמתעשר,הואכאשראדםאצלגדלותבכסף

צדקהויותריותרולתתלהןסיףהןאצריךיותרמתעשרשהואשככלהצדקה.

אבמנחםכ'רביעיביוםהשבועכישליט"אהרביהזכירסיוםלקראת

ורננוהקיצןיהיהשבמהרהאביחולוסייםז"לאביוהילולתיוםיחול

 .בתוכםהואואףעפר"שוכני

אב.-מנחםי"טשלישי,יום

שליט"אהרביהחלשליט"א,אדמו"רכ"קבביתערביתתפילתאחריבלילה
הרחב.הציבןרלכללצדקהשטרותבחלוקת

מנחם-אב,כורביעייום

ז"ליצחקלוירביוהמקובלהחסידהגאוןשלההילולאיום

שליט"א.אדמו"רכ"ק-יבדלחט"א-שלאביו

מנחהלתפילותירדמהאוהלשובועםלאוהל,נסעשליט"אהרבי

דבריובראשיתהקןדש,שיחתבאמירת-כצפוי-החלולאחריהםוערבית.

בייחסהקצה"אלהקצהיימןהמנהגיםחילוקיאודותשליט"אהרביהזכיר

זהביוםמסכתלסייםנוהגיםולכןה"יארצייט",ביוםהתוועדותלעשיית

עניןהואמסכתסיוםהדעותלכלשהריהמנהגים,ביןאחדותפועליםשאז

מדוברשבהבאמרו'תענית'מסכתאתסייםשליט"אהרבישמחה,הגורם

 .אזלינןדמיניהבאבט"ויוםאודותוגםבאבעשריםיוםאודות
אותוהעצים"ייקרבןהקרבתעלמדוברתעניתמסכתשלהאחרונהבמשנה

בקשריהודה".בןמואבפחתייבניהםהמקריביםבאב,בעשריםהקריבו

יהודהרביבגמרא.פלוגתאמצינויהודהבןמואבפחתבנישללזהותם
יואבבניהןש"הןאומריוסיורבייהודה".בןדודבניהןש"הןאומר

שהיוובפרטבמציאות,מחלוקתתתכןכיצדשליט"אהרביושאלצרויה"בן

 !הקריבה?משפחהאיזווידעןהביתבזמןשחיותנאים

 .העניניםפנימיותעפ"ינפלאביאורביארשליט"אאדמן"רכ"ק
ומחלוקתיואב,ומזרעדודמזרעבהשישהמשפחהבאותהשמדוברבהסבירו

הםמשפחהאיזהשלטבעמצדכלומר,בהם,גוברתמשפחהאיזההיא,התנאים

ארוכיםהםוהדבריםיואבמשפחתאודוד,משפחתהעצים,קרבןאתהביאו

ועמוקים.

עניינולבו",אליתןייוהחיהוראהמכאןולמדהמשיךשליט"אהרבי

ושניהםהצבא"יישרשהיההואיואבשלועניינוהתורהלימודהואדודשל
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יואב.שלמלחמתןאלמלאתןרהללמודהיהיכוללאדןדזהאתזההשלימו
מהם,הלימודוזהו .דודשלהתורהלימודללאלנצחהיהיכוללאויואב

 .הללוהעבודותשתיעיייהיאבתחתוניםיידירהיתילו"לעשותהישעבודת
בירורזהי,הילעומתעלמלחמה-יואבהתורה,לימוד-דוד

ומסתירים.המעלימיםהדבריםכלוהסרתהניצוצות,

סיוםולפניהיומיהחומששיעורעלאףשליטייאהרביחתעבכ J-בחמש

ואילךאבבמטייוחתורחבלימודחנדשרתחחוספחאדוותשובחזכירחשיחח

 .מאתרכיםשחלילותמאחר
עיימ-תלושיהכלפים-דולרשניאחדללכשליטייאחרביחילקבסיום

יוםלכבודחסדייםחתוועדות-770בחתקיימחחשיחחאחרלצדקח,לתיתם
ריחרהיינחתוועדובחחלילח.שלחקטנותחשעותדעשנמשכחחחלוולא

קונןיצחקרביוחחסידמילאנןשל·רבחשליטייאנרליקמענדלגשרון
שליטייא.

אלול.החודשמברביםמנחם-אב,ב"גיעקב'פרשתקודששבת

בציבור,התהיליםכללאמירתשליטייאאדמויירכייקירד 8 : 30בשעה

שחריתלתפילתוירדלחדרושליטייאאדמויירכייקעלההתהליםאמירתבסיום

בערך. 10 : 30בשעה

דיברדבריובראשיתלחתוועדות.שליטייאהרביירדבערך 1 : 30בשעה

לעמאייובראאבורייאתייאסתלכשהריבתורח,הואדברכלשלשמקורוכךלע

ומקורולשרשובהאתםלהיותצריכהבעולם,דברבכלהאדםחנהנתולכן

קראדאמרכויאינשידאמרימיליהנייימנאבבייקהנמראוכדבריבתורח,

לזהיש-בעלמאאנשים-אינשישאומריםשמההואפשוטדשברהיינוכויי,

שלעבודתונםזוהיהמקור.מהוומנלהמחדשרקוהאמוראבתורה,מקור

אתלנלותעליובעולם,דברעלפרטיתבהשנחהלונודעשכאשרהיהודי

דרביךוייבבלשמים"לשםמעשיךייבל-בהתאםולנהונבתורהלזההמקור

השפעהלוויש-וכיוייב-ושררהמינוישקיבלאדםזהדרךועלדעהויי,

הדברשלושורשושמקורולדעתהואצריד-מסויימיםקבוצהאוחונעל
כוי.הקב"השללייכבודוייזהתפקידלנצלעליוולכןמהקבייההוא

לעמודלאחרונהשנבחרשאקיאבנרהפרופסורחייכנכחכבהתוועדות

אנב,אליו,בעיקרוהיהמכווןהדבריםשלזהשחלקוכנראההמפדייל,בראש

פנההנינוניםובעת"לחייםיי,לומרשליטייאהרבילוהורהזושיחהלאחרי

הקי.]בידיובעוזועודדםוילדיושאקיפרופסוראלשליטייאהרבי

ישואילןבאבשמטייוכךעלודיברשליטייאאדמויירכייקחזרבהמשך

אלאלילהאיבראיויילאמתארכיםשהכילותמכיוןהתורהבלימודלהוסיף
להיותצרידכךליום,מיוםומתארךהולךשהלילהשכשםומובןלמינרסיי,

מצוה·הידורהמצוותבקיוםלהוסיףישועדייזליום,מיוםוהולךמוסיף

ותשמחייהקהל"-זולשנהבמיוחדהשייכותבפעולותובמיוחד .וכוי

כדילסיומה.עדזובשנהשנותרוהסנולהימיאתלנצלשישותשמח,

למוסדות,נםאלאליחידיםרקלאאמוריםוהדבריםאלובעניניםלהוסיף

ידוע :חדשההצעהשליטייאהרביהציעכאן,בפעולותים,להוסיףשעליהם

שמיםמוראשיהיהייהלואיכילזה,,ומהטעמיםמצוהייעושילפרסםשיימצוה

וחשבוןדיןלמסוריצטרךשאדםבשעהכלומר,ודםיי,בשרכמוראעליכם
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לוישכיוכסיל",ה"זקןהרעיצרושלבקולוישמעלאאזיודםבשרלפני
כדיולכושלו,הרעהיצרתירוציאתיקבללאשהואודם,מהבשריימורא"

ומצוותבתורהלהוספותהנוגעבכלבפועלבהחלטותתוקףיותרעודלהוסיף
ומעלהודם,בשרלפניוחשבוןדיןלתתישןאיל,ןבאבעשרמחמשהוכוי.

ברכתאתלהםןישבית-דיו,שהםאנשים,שלשהבפנידוייחלמסירתמיוחדת

אחדהרישלושהכשהםע"זונוסף ,"ל-אבעדתניצבייאלוקיםככתובהי

לאמצענוטההשלישיואילוהשמאללצדנוטהןאחדהימיןלצדנוטה

אמת.דיןהואשדינםכךביניהם",ייןמכריע

וכיו"ב,שכונהבכלטובומה ,ומקוםמקוםשבכלההצעהבאהולכן

שהוסיףההוספותעלואחדאחדכליודיעשלהםאנשיםשלושהשלוועדימנו

למנותמוסדכלעלכמו"כלזמן.מזמןזה,בשטחמצבואתיבחנווהם

בסיום .שלוההוספותעללהםולדווחאנשיםשלשהשלוועדלעצמו

מלאןעמדהמקדש"ביתיישיבנהלנגןשליטייאאדמויירכ'יקציוהההתוועדןת,

ועצומה.רבהבשמחהזמומשךורקדקומתו

ניקאווא"ניעטייניעטלנגושליטייאהרביהחלזהניגוולאחר

הקדושה.בידובחוזקמעודדשליטייאוהרבילשירה,מצטרףכשהקהל




