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ההגבלה.דיפיא'יוםליל •סיווב'רביעי,יום

קודשבשיחתשליט"אאדמו"רכ"קפתחערביתתפילתלאחרבערב,

ומשמעותסתוכנסעלנסובהבתחילתהאשרהקרובהשבועותחגלקראתמיוחדת

החג.לקראתכהכנהההגבלהימישל

השנה,ההגבלה,לימימיוחדתמעלהכיהסבירשליט"אאדמו"רכ"ק

לתורהוהריקודשהשבתביוסוסיומסשבתאיימעלה-חמישיביוסשראשיתס

עלמאייכולאשכו,השבתיוסעסמיוחדתשייכותהתורה)למתו(וממילא

שבת.מיקריחכסתלמידיאשרשמצינוכפיוכןתורה"ניתנהשבשבתמודו

וללאלכלושייכיסקשוריסאלושעניניסשליט"אהרביביארעוד
ייותויוסבכלאומרמאלהאחדשכלוכפיוטףנשיסאנשיס,הכללמויוצא

ה.ושלבתורתואחדכלשלהפרטיחלקולאמורבתורתיך",חלקינו

אדמו"רלהוראת(בהתאסשליט"אאדמו"רכ"קהסבירהדבריסבהמשך

הנלמדתההוראהאתהשבוע)פרשתוהיינו,הזמןעסלחיותשישהזקו,

כוגסזולהוראה(אשרלוי,שבטמניובראשית ,בתורההיוסמפסוקי

ויובל)שמיטההלכות(בסוףהרמב"סדיווכפסקואחדאחדלכלשייכות

נתקדשזההרי ...ולשרתלעבוד ...רוחונדבהאשר ...ואישאישש"כל

רש"י,ופירשומשה"אהרוותולדותייאלה : ).גדו)ל"(ככהןקדשיסכקדשי

חבירובןאתהמלמדשכלמלמדתורה.שלימדולפימשה,תולדותייוקראו

ילדווכאילוהכתובעליומעלהתורה

עדהחינוךעניווחשובגדולכמהעדשליט"אאדמו"רכ"קהסיקמכאן

מיוחדעילוימוסיףהחינוך .מזוויתירההמחנךשללילדונחשבשהמחונך

 :הכתובלשוןוכדיוקילדו")ש"כאילוהמוזכרתלמעלה(בנוסףבמחנךגס
 .•.פעליושלובדרגהפעלהושהכתובוהיינו "עליוייפעלה

לעסוקוהחובההנחיצותעלשליט"אאדמו"רכ"קעוררהדבריסבסיוס

יהודילכלעדעימסולהגיעחוצההמעיינותבהפצתמיוחדתבהתמסרות

שלאיגרתוזה,תאריךשליוס"ייהיוסבלוחלמואבזאתבקשרוויהודי
מצריסבלינחלהקאי,אעיקראלאויראחוטראייזרוקנ"ע,הקודסהרבי

 " ...הקדושיסאבותינוהנחילו

בהפצתהפעילותיימפתייכלאתבדבריו,ייפרס"שליט"אאדמו"רכ"ק

ורקאךהדבריס,יועדובהסהראשוניס,הדורותמוהחלשנעשתההמעיינות

זייללהאר"יעדלפרסס",'יהתירושכברהבאיסבדורותוהמשךסגולהליחידי
לנחלתהחסידותתורתהפכהוכךהתורה"זאתלפרסספצוה "כישהודיע

להתגלותשהחלהמאזהחסידותקיבלהערוךבאיוועוצמהתוקףמשנההכלל.

אדמו"רכ"קסייס-ממשהאחרוולדורועדחב"דשלובשיטתהבצורתה

במימדיסהתורהפנימיותאתלהפיץהחלנ"עהקודסהרביכאשר-שליט"א

"לא(שהרידיומעלמאהסתלקותולאחרלגסממשיךוהדברלגמריחדשיס

מוטלתכוואסויותריותרמתפשטתזושתורהמרעיתו").צאןאתיעזוב

הוא.באשרויהודייהודילכללהביאההחובה

ד"ההמאמראתללמודומפורשת,מיוחדתהוראהגסהיתההדבריסביו

ב"תורהיתרושבפרשתהראשוןהמאמרכויישראל"בנילצאתהשלישיייבחודש
אור".
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ההיבגה.רימיב'ירםליל •סיוןג'חמישי,ירם

שארכהקודשבשיחתשליט"אאדמו"רכ"קבמפתיעפתחשובהלילה

השעה.כמחצית

בלוחלפרסמוהורהואףהקודשםהרבישסיפרבסיפורנפתחוהדברים
הדלקתקודםסיון.היבמדבר,פרשתשבתחלתקפ"ט:ייבשנתיום"ייהיום
שעל ..שאו.פייאבותםגויראשאתשאומאמרצדקהצמחאמרשבתשלנרות

שהיאכמוהנשמהועצםבראשעליהנעשהשבגוף,הנשמההארתעבודתידי

למעלה".

חלהבמדברשייפכןגםבהזו(בשנההמשיךשליט"אאדמויירכייקאף

 ...הזוהתורהבהסברתבסיון,בהי
בגוףוהתלבשההגשמיהזהלעולםלמטהירדהשהנשמהלמרותכיבבארו

עליה-עבודתהידיעלהיאפועלתכאןבהיותהשדווקאהריותחתוןנמוך

ראש".אתיישאווזהו,שלהוהשורשהראשלדרגתועדדרגותיהבכל

האדםנבראבובשבוע,שישייום-זהביוםלאמור,מיוחדתהדגשת

 ,האדםבריאתשלזהעניןשהריגשמיבגוףוהתלבשהננפחהונשמתוהראשון
בשבוע.שישילוםמידינמשך

בראשהתורה.קבלתחגלקראתכהכנהמעשיותהוראותגםהיו

השבועותחגבענייניהמדבריםהחסידותדרושיאתללמודובראשונה,

דנפשיה.אליבאאחדכלקצר,פתגםאוחלקםועל-כל-פנים,
לכלהחגצרכילסיפוקהדאגהעלשליט"אאדמו"רכייקעוררכןכמו

מישראל.ואחדאחד

לצדקהשטרותבחלוקתהקודששיחתהסתיימה-כרגיל-היוםאף

הסוערהאוירמזגאףעלשליט"אהרבילביתשנהרוהרביםלהמונים

בחוץ···

 .סיוןר'שישי,ירם

הקודמיםביומייםכאןששלטהגשםבסיוון.דיהשישייוםשלבוקרו

הימיםלשלושתמתכונןהיקוםשכלודומהמאירהלשמשמקומואתפינה

אלפירקלאהחג.ימיושניהשבועותחגערבקודששבת-הגדולים

שלמאורובמחיצתהחגאתלעשותשבאומוציייםשלרבותועשרותהחסידים

 " 770 "שלבפתחוהחג.לקראתערוךכולוהיקוםכאמוראלא,שליטייא,הדור
שתגיעואלההייטרייסייהאורחיםשלמזוודותיהםפינה,בכלכמעטמונחות,

יפרזידנטי,ברחובשליטייא,הרבישללביתומיהרועצמםהםהבוקר.אד

באוווירהמהרמשתלביםכולם .במחיצתושחריתבתפילתלהשתתףיזכואולי

בהםשניתנווההוראותהאחרוניםהימיםשלהקודששיחותלאחרכאןששוררת

 .מחדשהתורהקבלתלקראתלהיערךישבדיוקאיך
המזרחבכותלעליו.לבואשעתידיםלימיםנערךהגדולבית-הכנסתגם

והיאתשרי.חודששלזושליטייא,אדמויירלכייקהמיוחדתהבימהאתבנו

השביעיהחודששללזהדומההיאאףהאורחיםמספרישכןמאודנחוצהאכן

"להסתדריי.מאודקשהאמנםבימהאותהשבלעדיכדהצפיפות,גםוכן

משם ..הציוןעללהזכירהקדוש.לייאוהל"שליטייאהרבינסעבבוקר

השבתבמשךשההשם ," 770 "-למידוהגיעהשבתכניסתלפניכשעהרקחזר
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אנ"שמאותכמהשםהיוכברהניעשליט"אשהרבישעהבאותהוהחנ,

והמתינוהקטן,בביהמ"דשהצטופפויום-טובבנדילבושיםוהתמימים

בחצרגםהתכנסוורביםהקהל,שלמספרונדללרנעמרנעהמנחה.לתפילת

לזמןקרובהחלונות.דרךשמיעהאוראיהעמדתלתפוסמנסיםכשהםהבית

 ,לוהייחודיתהקדושהבנעימהוהחלשליט"אהרביהופיעהנרותהדלקת
 ...ביתך"יושביייאשרי

ביהמ"דבהיכלהעצום,הקהלכלהתכנסשבמהלכהנוספתשעהחלפה

בביהמ"דשליט"אהרביהופיעהקבוע,בזמןמלכתא.שבתפנילקבלתהנדול

זאלמשיחנאולה,דיזייןשויןייזאלשלאדירהשירהקידמהפניוואת

מניףכשהואהבימהעלשליט"אהרביעלותעםנואההשירה ...קומען"שויו

הקהללעברמסתובבאלאבכך,מסתפקאיננוכאשריותרועודבעוזידו

 ...ועודעודיותר,ולהנבירלחזקומורה
 ... '''הלנרננהב"לכובפוצחיםשכזובאווירה

עזהבשירהשליט"אהרבימלווההתפילה",בסיוםמביהמ"דבצאתונם

אותה.ולהבגירלעודדמרבההואהדר,ןכלבמשךושוב,

סיוו.הו'במדבר'פרשתקדוששבת

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

לעולם".ליייואשרתיךבפסוקפותחשנה,אותהזו,בשעהה"צמח-צדק"

איךומסבירההתוועדותאתשליט"אהרביפותחזהובעניןהשבת.מהפטרת

-וסיומווהקב"ה,כנסת-ישראלביןבקשרהראשוןהשלבהםהאירושין
ושלימותהבמתן-תורהשתחילתהאלקותלהכרתידיעת ,"ה'אתייוידעת

ה'בעבודתדרךלימודשהיהברמב"םהביאורבאאחר-כךלבוא.לעתיד

כוכבים,שלושהיציאתלאחרהתרומהאכילתמדיןלבו")אליתן(ייוהחי

דיניבמיוחדלמעשה.הלכהאדםכלמלמדיםהתורהדבריכלכיהואכשהדגש

ייממלכתרוחנית,מבחינהישראל,כלנעשומתן-תורהמאזשכןהכנהים,

הראשוןזהרש"יבפירושלביאורהוקדשההבאההשיחהקדוש".ונויכהנים

על-דרךלביאורונוסףמקראשלפשוטולפישאלותהוצנובמדבר.בפרשת

 '.הבעבודתהוראהכאןנםהיתההפשט

הראשונהבמשנהאבות,פרקישלהשישיבפרקמענייןהסברהיהבהמשך

עלדגששםשליט"אכשהרבי ,ובמשנתם"בהםשבחרייברוךהאומרת

חידושהמחדשהוותיקהתלמידשלמעלתונדולהכמהומסבירייובמשנתם"

 .בתורהאמיתי
אביוז"לרלוי"צשלהזוהרעלבהערותלהסברשהוקדשוהדבריםבין

התייחסוכאןהנבורות."ייהמתקתבנושאהדיבורנסביבדלחט"א,הרבי,של

ולנהונהתורהפנימיותהפצתאתלהגבילישכיהטועניםאלשליט"אהרבי
האבןמשלעלבהתלהבותחוזרכשהואוהצמצום.הנבורהבמידתזהבנושא

להנבירנמרצותועוררלחלוטיןזוגישהשליט"אהרבישללהמל,ןשבכתר

הימנו."חוצהשאיןב"חוצהגםהמעיינותהפצתאת

ייקפודת-יום"-מיוחדתבהוראהשליט"אהרבייוצאמכןלאחר
כהכנהכנסהנשיםתערוכנההשבת,צאתלפניהיום.עוד :למעשה-בפועל

 !קבלת-התורהליום

בשלמיוחדתבהתעוררות-והפעםשמח,נינוןשריםהדבריםבסיום
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וההתעוררות ...האווירהומפניהמקוםמפניבשיחות-הקודש,שניתןהשפע

שליט"אהרבישלהנמרץבעידודווגוברתשהולכתהשירהעוצמתעלמשפיעה
שליט"אהרביקםלפתע-דילאובכךעבר.לכלבעוזהק'ידיואתהמניף

להגבירממשיךעצומהובהתלהבותהק'קומתומלאוועומדמושבוממקום

 ...בהתאםכמובן,גוברות,וההתרגשותהשמחה ...השירהאתולחזק
שלושעתומקומועלויבנרגיוסףהרה"חהודיעמנחהתפילתלאחר

 ...האנשים"עלגםיישיפעל-הוסיףשליט"אוהרבילנשיםהכנס
מכןלאחרשנערךהמיוחדהכינוסאתשניהלזההיהגםוינברגהרב

 ." 770 "שלהנשיםבעזרת
היאשליט"א.הרביבמחיצתמתקיימתערביתתפילתהחג.התקדשליל

הש"ץכאשרבמהלכה,וגםבחגך"ייושמחתבשירתלביהכ"נכניסתועםמתחילה

והקהלשליט"אהרבישללעידודזוכההואחר,אוזהשמחניגוןמשלב

מצטרף.כולו

הציבוראתומברךהקהללעברשליט"אאדמו"רכ"קפונההתפילהלאחר

 .!וויום-טובייגוט :אחדכאישבקולעונהוהקהלבעוץ,הק'ידוהנפתתוך

ליללייתיקוןלבימ"דנוהריםושובהחג,לסעודתארוכהלאהפסקה

מכליהודים.ועודבעודומתמלאהמקוםהולךלשעהמשעהשבועות".

רקה"תיקון"·באמריתעוסקיםהכללבושיםשלשוניםבסוגיםהגילים.

תרי"גומניןה"תיקון"אמירתבחשיבותשליט"אהרביהפליאבצהרייםהיום

כשהואקאמר",מאיידעש"לאמיגםמישראלואחדאחדכלעל-ידיהמצוות

שעלוליםכפילאבהחלטשבועות,ליל "תיקון "ץהדווקאכימדגיש
כמונשגביםחסידותבדברילהעמיקאולי,כדאיכילחשובתורהיודעי

 ...תרע"במשנתהמפורסםהמאמריםייהמשך"
ממשהרחק,לאכיההרגשהקיימת,ההרגשהאבלבמלים,ץאתלבטאקשה

הנשגבההק'עבודתאתועובדשליט"אהרבינמצאבניין,באותוכאן

כלמלך,להדרתשמביאכ"י,העם,רובעלהמבטכ,ןעלהמחשבה ...שלו

להיותפשוט ...צריךאותהלחוששכדימיוחדת,אווירהכאןיוצריםאלו

כאן·

השבועות.דחגא'טוביוםסיון,ו'

היאלכךהסיבהכמה.פיכ"י.הנוכחים,מספרגדלשחריתלתפילת

כ"קהוראתאת,שמקיימיםאחדיםימיםמבניהחלהרביםהתינוקותכמובן,

 ...הדיברותעשרתלקריאתלהאזיןובאושליט"אאדמו"ר
הנוכחיםאלפיעלביהכנ"סבהיכלדממהמשתררתהמיוחלהרגעלקראת

הקריאהבימתלעברבמבטו,פונהמושבוממקוםקםשליט"אאדמו"רכ"ק .בו

 ...הרכיםהץאטוטיםעלהקהלאתסוקרהק'ובעיניו
ב"תהלוכה"לצעודיששכןיחסית,מוקדמתבשעהמתקיימתמנחהתפילת

ובחוריםצעיריםאברכיםהחסידים,המונישלהענקיתהשורהזוהמסורתית.

שםשמסביב,השכונותכללעברהצועדתהחסידם,זקניואפילומבוגריםלצד

ב'פלטבוש'רביםבתי-כנסתאליפנהקטנותובקבוצותהגדולהקהליתפזר

במידתהמקורית,החסידיתהחגמשמחתליושביהםויביאוב'בורו-פארק'

לחג-השבועותהחסידותשלהאינסופייםתיהממעיינולפחות,ומשהו,הצור,ן

מסירתעלהמבקריםישימומיוחדדגש .אליוהקשויםהנושאיםשללעל
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בנושא-בעיקר-הפעס,האחרונהבעתשליטייאאדמויירכייקשלהוראותיו

יייוס-הולדתיי.

שמשתתףמיבכלהתרגשותשמעוררמיוחדבאירועקשורהלדרדהיציאה

 ," 770 "שלהראשיהפתחמולשראשהייאינסופיתייבשורהנעמדהקהלבו.
הפקודהניתנתבפתח,מופיעהואכאשרשליטייא.הרבילאצתממתיניסוהכל

שליטייאוהרבילדרדיוצאהצבאהמפורסס.נפוליוויימארשבשירתופוצחיס

אומרתשלהותנועהשלכהקדושותובידיוהקיעיניובמבטאותומלווה
 ...ועידודחיזוק

כולהואתליבורו-אפרקימיקראוו-הייטסיההליכהנמשכתוחציכשעה

משוחחחיםאלהשמחה.מתוךהאוויר,מזגבתאגילהתחשבבליהולכיס

אישילמדהשדה,בעריהפעילסיישלוחיסייאחריס,תורה.בדבריבנעימות

סביבהולכתבחוריםשלקבוצהיותר,להצליחאיךועצותדרכיסמרעהו

כמעטהדרךחולפתוכךואמרותיו,מסיפוריוומתבשמתהחסידיסמזקניאחד

 ...הדרךבטורחשירגישובלי
עצוסקהלשוביצרויחדוכולו-770להקבוצותכלחזרולחצותסמוך
האות,ניתוחזרוכברניסהאחרוגסכי.כשהתבררהראשיהפתחלידשהתאסף

שליטייאאדמויירלכייקמגיעהשירה.שמעהאלפיסמפיותהימארשיפורץושוב

הנמרצותהעדודתנועותהפעסיייישר-כוח"הבעתמעיוהקהל.אליוצאוהוא

עםגס ...השירעוצמתוחיזוקבהגברתמגיבוהקהלייתודה"מעיומהוות

זוכרמיהריקוד,לאוגםנפסקתהשירהאיולחדרו,שליט"אהרבישלשובו

שהשעההעובדהמעניינתמיואתממושכתמצעדהשבודקותכמהלפנישרק

והשמחהחוצה,המעיינותהפצתשמחתהחג,שמחתכאו, ...חצותשעתהיא

הקובעותלהוהיוססדראתהקובעותהואלו,אמותבדלייתההימצאותבעצס

 ...לאאועייפותהגשמיותהרגלייסאס

השבועות.דחגביטוביום ,סיוודי

לסעודהידיהסנוטליסהכלההתוועדות,מתקיימתערב,לפנות
 .מקומםאתותופסיס

 .הקושבשיחותשליט"אאדמויירכ"קפתחבחרתנוייייאתהשירתלאחר
שליומסהואהשבועותשחגהעובדהעמדהמהשיחות,,בכמההדבריסבמרכז
-והבעש"טהמלךדודישראל,לעסומוסרהמהקבייההתורהמקבלרבנומשה
ובכולובחינותמכמהנידווהנושאהשבועות.בחגהואשלהסההילולאשיוס
ביוהיוס-יוס.בחייההדבריסאתמיישמיסאיךשליטייאהרביהדגיש

לאדסגסהשייכתכזוביותר.קלההתבווננותאיךמפתיעהסברהיההדבריס
לתורהלעוררכדיבהישהללו,הרועיסשלושתשלהמרכזיבעניינסיירחוק,
ומצוות.

 ,בהמשךתימצא,מאיוייהחכמהבעניוחסידותמאמרהיתההשניההשיחה
בפועלהעשייהאתלהדגישישהשבועותשבחגכךעלשליטייאהרביעמד

נוקביםביקורתדבריהושמעווכאונשמעיי.אחר-כד)ו(רקנעשהל"בהתאס

בתחומיעשייהחוסרעלהמעשה.בתחוסתפקידסאתממלאיסשאינסמיעל

יהדות.הפצת

לעניוהוקדשהואשגסדיווהפעסהיהתורהייבייכינוסכהשתתפות

הובאוהדבריסכשביושבהו,והמעשההמצותכוונתביוהיחסהמעשה.
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ובמחשבתהתפילהבכוונתצדקה,-בדינישוניסמענייניסדונמאות

הקרבנות.

בנינוו-וכנהונהבבות,ארבעבובנינווהסתיימההתתוועדות

מחוגיאחריו.כלאפצייי,זשוריציייניעהשמחהונינוולפניוהיהכנהי

מזמו,כשהואהמזוברכתבירךשליטייאהרביוכאשרבינתייסהתקדמוהשעוו

כאשרבביהמיי,ןהקהלנסנדלבינתייס,בערך. ll : 30השעההיתההכוס,על
לפחות,מעטולהתבשס,להספיקכדיהניעובחנאכוהיושלארביסנס

תפילתלאחרמידהחלהשחלוקתוברכהיישלייכוסלקבלולזכותמההתוועדות

ונותושעותמשךשליטייאהרביניצבבוייחודימעמדכידוע,זהו,ערבית.
 .האורחיסהרבניסהמוניבלטועובריסביו .מכוסוייומעטואחדאחדלכל
האורמפיציליישלוחיסיינסכךמשקה.קנקונסשליטייאהרבינתולהס

אתהמלוויםהחסידיסהמוניממולניצבושעותאותוכלשוניס,ועסקניס
ובזמרה.בשירההמעמד

תצאוייבשמחהייכיובשירתהחלוקהתמהבוקרלפנותשלושלשעהסמוך

לבית,נסעמכולאחרדקותכמה .מבית-המדרששליטייאאדמויירכייקיצא
 ...לקהלהקיבידונופףהמכוניתכשמחלוו
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ח'סיון.שלישי,יום

מהותולפיאחדכלחשוביס.אירועיסשלושההתקיימוהיוסבמשך

הבד"ץחבריהגאוניסהרבניסערכוהצהרייסלפניהייחודית.

אלוהאורחיס.הרבניסלכבודקבלת-פניסשליטייא,מסיבתד'קראוו-הייטס'

כנהוג.שליט"א.אדמויירכייקבמחיצתהחגאתלעשותשבאוהרבניסהמוני

שסידועיורבניסתורהגדוליבהשתתפותמפוארתחגיגהזוהיתה

בחוייל.שונותוממדינותמארץ-הקודש

אחדכללאחרהנערךהמסורתיה"כינוס-תורהייהתקייסהצהרייסאחר

ואףכידוע.רבה,חשיבותלומייחסשליט"אשהרביכינוסהרגליס.משלושת

לעיל.צוייןשכברכפימדיליהבוהשתתף

השבועותחגבמוצאיתורהבכנסנואסשפיראנחמןר'הרה"ח

שמביןהחינוךאנשילכלשיוחדהאסיפההמחנכיס"ייועדערךבערב

ועדב"חדריס",ממלמדיסהחלהרמות,בכללחינוךוהכוונההאורחיס,

ולהעלותלהוסיףאיךלדוןיחדהתכנסוכולס-ומשפיעיסלראשי-ישיבות
 ...שלהסבעבודת-הקודשבקודש

 .סיוןט'רביעי,יום

לכלהקודשליחידותשליטייאאדמויירכייקהגיעבערב 8 : 00בשעה

אחרילמקומותיהס.לחזורעתההעומדיסהעולסמכלהרביסהאורחיס

מצוההברולחתניוכלותלחתניסהיחידותגסהיתההכלליתהיחידות

כרגיל.

בביתשהתקיימהלאורחיסהכלליתהיחידותמונקודותכמהכאונציין

 .הבניןחלקישארלכלהגברהבמערכתוהועברההגדולהמדרש
 :בהולהוסיףלחזקשישהאחדותאודותעלהיוהדבריסעיקר

הרי,וכו'יחדומתפלליסיחדמסויימתתקופהשנמצאיסלאחרכרגיל,

שכלבזמןגסהאחדותאתלחזקכדי ...נוספתפעסנפגשיסהפרידהלפני

יתגעגעואףהזמןבאותושיזכרזהידיעלוסביבתו,במקומויהיהאחד

עזרידיעלממשפועללידילבואצריכהזוישראלאהבת .הימיסלאותס
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 ...וברוחניותבגשמיותכפשוטהלרעהואיששלוסיוע
שנתא. :שהיאזובשנהישראלואחדותישראללאהבתמיוחדתהדגשה

ותשמח(-בעצמך)תשמחשנתב.גויוהטףוהנשיםהאנשיםהעםאתיהקהלי

ושמחתהפרטיתששמחתובכךישראלאחדותיותרעודמודגשתכאו(-אחרים)

 ...אחת-תשמחבמלהרמוזותישראלכלל
עתהיחלקכישליט"אאדמו"רכ"קאמרהקודשיחידותשלבסיומה

 .מדיליהובתוספתלמקומובהגיעויתננההמקבליםמואחדשכלכדיצדקה
אדמו"רכ"קהתפללהיחידויות,שארכלשלבסיומויותר,מאוחר

לביתו.שבמכולאחרדקותכמהלמעלה.הקטובזאלערביתתפילתשליט"א

 .סיוןי"ב'נשא',פרשתקודששבת

 . 1 : 30בשעהקודש,השבתועדותהתו
אתהמהווההזההיוםמעלתאודותשליט"אאדמו"רכייקדיברבתחלה

ושלימותהשלמהמשמעתרתיותשלומיוהשבועותדחגהתשלומיוימיסיום

השנה,בקביעותמודגשוהדברהשבועות,בחגשלימותפועליםשהיוםכלומר

השבועעניניבכלושלימותעילויייויכולויישענינובשבתחלבסיוושי"ב

חגבעניניצ"לזה,לפילבויי,אליתוייוהחיהשבועות.חגובעניננו,

תכליתוהריחיינו-תורההואהשבועותחגשלשענינוולהעירהשבועות

והדבריםהמצוותבעניןהוראהגםשישמובןא"כהמצוותקיוםהואהלימוד

שתחלתההזמועםלחיותאדה"זשלהיסודעל-פיהפרשהמצדגםמודגשים

כמוהם,גם ..אתיינשאתחלתח,התומ"צ.אודותסובביםואמצעהסופה

-הארוןמשאהואדקהתוענינורש"י)(פירושקהת"בניעלשצויתיך
-תורה.העדותארוןסיומה,התורה.לימוד

לויבשבטוהריבמדברלוידשבטהמשאותאודותמדברהפרשהותוכו

-גרשוו .)ל"נכ(התורהעניו-קהתה'בעבודתהעבודהאופניכלרמוזים
-המשכואתשהעמידוהאדנים-מררי .התפלהעניו-מקיפים-יריעות

וביטו)למרירותמלשון-מרריבשמוגם(הרמוזביטולענינווהעבודה
 .האדםלעבודתויסודראששהוא

שלושתבכללהוסיףשישלבו",אליתןייוהחיההוראהגםזוהי

.בתחלהלהיפךהינוהנדר.ט·העבודהסדר.ברם,וגמייחעבודהתורה,הקוים,

הסדרובדוגמתהתורהלימודיותרלמעלהואח"כהתפלהעבודתאח"כביטול,

כן,ואחרתפלה-הכנסתביתאחייכביטול,-אני"יימודהבתחלההיומי,

 .המדרשלביתהכנסתמבית
'הקהל'שנתשהיאהשנהמצדביותרמודגשתישראלאהבת-נוסףדבר

שלגדולהכיה'הקהל'התקייםשבוהשבועותלחגהתשלומיןבימיובמיוחד
בהפצתלהוספההוראהגםמכאו ...התורהלקבלתהדורותמכלהנשמותכל

[וכידועילדו"ייכאילוהגמרא)(כמאמרשנעשהועדחוצה.המעיינות

שהמצבובפרטהולדתם.]יום-לרביבואםליוםקוראיםהיושחסידים

יאלייףאפילויודעיםלאובחו"לבארץילדיםאלפישמאותלאחרונהכמדובר

תלמידיםוהעמידו-אבותפרקיעםקשורוהדבראידישקייטשלבי"תי

מדוברבוברמב"ם,היומימהשיעורהוראהגםהיתהלזאתבקשרהרבה.

מצוההינהההפרשהשעצםהמפרשיםומסביריםמעשרותהפרשתעניןאודות
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איןכשבפועלגסביכוחיהמעינותלהפצתמוכןלהיותשישמכךוההוראה

 ...כרגעלהשפיעלמי
ישרחיילאשרבשטחיסהמצבאודות,בחריפותגסהוזכרהדבריסבהמשך

ערביס,רובהריששסכיוןיידמוקרטייהייבטענתלערביסלתתסהרוציס

ליהודיסנותנתלאשהממשלההיאשליטייאאדמויירכייקאומרלכךכשהסיבה

הראשוןברשיייהיאהתשובהלכךונוסף ...העתיקהבירושליסלהתיישב

ייכלהלאה,שממשיךכפיהריאתסיי."ליסטיסשלהטענהאודותהתורהבתחלת
כואביסדבריסגסהיולנויי.ונתנהמהסנטלהברצונו ...הקבייהשלהארץ

יהודי.'ימיהוחוקתיקוןאיעלונוקביס

מנחה.תפילתהתפללוההתוועדותבסיוס

סיין.י"ב'נשא',פרשתקידששבתמיצאי

פניסקבלתמסיבתהערבנערכהשליטייאאדמויירכייקהוראתעפייי

בחגשליטייאאדמויירכייקבצללהסתופףשבאולאורחיסמפוארת
השבועות,

מכייקואישיתמפורשתהוראהניתנההאחרוןהשישייוסשלבבוקרו

לערוךחביי,ךחסידיאגודתחברקרינסקייהודהלהרב-שליטייאאדמוייר

בהתוועדותלליובאויטש,החגלימישבאוהאורחיםלכלפניםקבלתמסיבת

במוצשייקלהיערךהאמורההמסיבהאתשליטייאהרביהזכירהשבתיום

 ..ישראל,כללשלכחייייבאיבעצםשהםוהאןרחיםהרבניםהשלוחיםלכל

אדמויירכייקמזכירותחברקרינסקייהודהריהרהייחהערבאתפתח

ייברוכיםבברכתהאורחיםפניאתשקיבלחביידחסידיאגודתוחברשליטייא

שם-אברהםריהרהייחדברים,ונשאוהשתתפובהתוועדותנרגשת,הבאיםיי

ניסןריהרבשליט"א,חדקובח,מ,א,ריהרבההתוועדות,כלאתשהנחהטוב

כהןיואלריהגה"חשליטייא,צקירודגובנימיןריהרה"חשליטייא,מינדל

שליטייא,אשכנזיהגריימשליט"א.מארלאןהגריייקדאתך'אהמראשליטייא,

ריהרהייחשליטייארסקיןדודריהרהייחשליטייא,ירוסלבסקיהגר"י

ועודשליט"א,גוטניקיצחקיוסףריהרה"חשליטייא,גוראריהזלמןשניאור

ההתוועדות,מהלךבכלחלקשנטלוחביידומשפיעימרבנירבים
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סיון.י"ד ,שנייום

אדמו"רכ"קהחלערביתתפלתלאחר-סיוןלט"ואור-בלילה

נאסרבויוםסיון.ט"ולרגלקודששיחתבאמירת )-(-במפתיעשליט"א

תמוזוביי'ב-י"גגאולתו,החלהתמוזשבגיעדמוהריי"ץאדמו"רכ"ק
אתשליט"אהרביפתחגם,אלובמיליםלחרות,ויצאגאולתוהושלמה

דבריו.

יוםבבואשנהבלכ-ושנה"שנהבכלונעשיםנזכריםהאלוו"הימים
ההיא.בשנהשהיוהעניניםשלההמשכותאותםאתישזה

ההיא,בשנהנשפעלמהעניןותוצאהנמשכתפעולהרקשאינםהמשכות
גם,מהוהזהשברההיא.בשנהשהיההעניןמעיןישנוושנהשנהבכלאלא

-היאהמאסרתכליתשהריחוצה,והמעיינותהיהדותלהפצתכחנתינת
נעלהלעילוילהגיעניתןהמאסרבאמצעותכלומר.עליה",צורךייירידה
גלותשהיתהמצריםבגלותגםשמצינווכפיהמאסר,תכליתוזוהיביותר

הבאההעליההיאמצריםלגלותהירידהשתכליתאלאפרך",ייעבודתעםקשה

אדמויירכ"קמאסרבעניננו,גםועדייזעלהיי.גםייאעלךככתובבעקבותי'ה,

ותכליתיותר),חריפהבמילהלהשתמש(בלירצויבלתיעניןהיהמוהרייייץ

גדולריבוי-יותרעודגדולהעליהתהיהשאחייכהיא,זובירידההמטרה
מוהרייייץ,אדמויירכ"קשלבהנהגתובפועלשראווכפיהחסידותבהפצת

 .ואורוהוסףוהולךהגבלותכלללאהמעינותהפצתהחלהגאולתושאחר
יוםבבואושנהשנהשבכלונעשיםיי,נזכריםהאלוייהימיםוזהו

ולהוסיףלהרבותיש-תכליתוכברנודעההגאולהלאחרשעתה,-המהאסר

לזה.כחנתינתהואזהויוםחוצה.המעיינותבהפצת

ייפסחאודותהמדברהיומיהחומשמשיעורהוראהגםלמדשליט"אהרבי

לאשיילעולםמלמדנושנישפסחהגאולה,בעלשלהידועהתורתועפייישנייי
יבקשאםוכיו"בייטמאייאורחוקה,ייבדרךהנמצאיהודיואפייאבודיי,

 .החסראתולהשליםלתקןיוכל-נגרע""למהויתבע
 .לצדקהאחדדולרשלשטרבחלוקתכרגילסייםשליט"אאדמו"רכ"ק

 .וטףנשיםאנשיםלכאו"א

 .סיוןי/ט'בהעלותך',פרשתקודששבת

התוועדות. 1 : 30שעה

שליטייאאדמו"רכ"קשוחחכמעט,התוועדותכלבמשךהקודשבשיחות

יהדותבהפצתובכלל(בפרטישראלילדיבחינוךעתההנחיצותגודלעל

שליט"אהרבימרבהזובתקופהבכללמישראל.)ואחדאחדכלאלוהבאתה

אלפימאותלהםמסתובביםכיבאמרו,החינוך,בעייתאודותעללעורר
המוטלתוהחובהיהדותשלזיקמכלהמנועריםובדעת)(בגילישראלילדי

לחנוכם.לדאוגהיא,הכלעלעתה

ההסברהומצדעצמומצדמפליאשהיההשבוע,בפרשתבביאורגם

המרכזיתהנקודהבעצםהיתהמקרא,שלפשוטועל-פיהכתוביםשלהמיוחדת

ייחינוךיי.-הדבריםשל

אתייבהעלותךהפסוקעלרש"יבדבריהביאורכלפיאמוריםהדברים
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אהרןשכשראהלפיהנשיאים,לפרשתהמנורהפרשתנסמכה"למה :הנרות"
הקב"הלואמר ...בחנוכהעמהםהיהכשלאדעתוחלשההנשיאים,חנוכת

I 

נשאלתכשכאוהנרותיי.אתומטיבמדליקשאתהמשלהם.גדולהשלךחייך

לשונותהכתובנקטלאומדועדוקאדעתוייייחלשההביטויפירושמהוהשאלה

וכדוי?נצטערכגוו,יותר,מקובליםאחרים

בעודעסקעצמוהואהרידעתויי,ייחלשהמדועלהביןצריךגםכן

וחשובים?זנוליםאחריםעניינים

מאהרוןכיההוראההופקה(ועוד),אלהלכלהמענייןהביאורבסוף

שומעיםאםהריביותר,הנעליםבדבריםועסוקיםעושיםאםשאףללמודיש

הדברצריךחלק.בהנטללאוהשומעבעולםשםאישנעשתהטובהפעולהעל

בהשגחהשזהוספקאיןלאזניוהגיעהדבראםשכןהדעתחלישותלולגרום

לעשיה.לעוררומנתעלפרטית,

ייעדגוי,ייבהעלותךייהמיליםעלרש"יבלשוןהבאבביאורגםכך

שלוהעמוקהפנימיההסברנכבדמקוםנטלמאליה"עולהשלהבתשתהא

הדלקתוהיינולהאיר"יינרותשלבאופןה"חוצה"עםהפעילותבדברהדברים

 ...מאליהייעולהשלהבתשתהאו"עדהיהודיתהנשמה
היהודיהחינוךבשדההשוררהמצבאתכינהשליט"אאדמו"רכ"ק

כדי ,דבריםאותםעלושובשובבחזרהשהמטרהואמרביותרייכ"מבהיל

אספותבקיוםיסתפקוושלאמתרדמתם-בנדוןלפעולהיכוליםאתלהקיץ

 ...בלבד
הזולתעלההשפעהשלזהנושאסביבביאוריםעודגםהיוכמו-כן

,שהשמשיותרועוד ...הארץעללהאירשענינההשמשעלהמדברבזוהרוכמו

עםהמעורבבמקוםאפילושמאירהוהיינובימערביושוקעתבימזרחיזורחת

להאירתפקידוהאדם,גםכךיאוריואינםרצוייםשאינםנוספיםעניינים

רצויים.בלתיענייניםעםהמעורביםמקומותבאותםואפילו

מנחה.תפילתהתפללוההתוועדותאחר

 .סיווכ"דחמישי,יום

שעת(אגבהקדושהאוהלמןשליטייאאדמו"רכייקשחזרלאחרבלילה,

ואף- ! 10 : 00השעהבסביבותהיאלאחרונהשליט"אאדמו"רכ"קשלהחזרה
מאזהמקובלמומאוחרזהוהעיתים,ליודעיוכידוע-יותרמאוחר

לכלבמינומיוחדהקהלכינוסתורהחובבישלבזאלהתקיים ,] ...דם Vומ
ונמרציממבוגריכמהעל-ידיאורגןהכינוס .שיחיוהתמימיםתלמידי

לקראתהרוחניותההכנותגםבונדונווחסידותתורהדבריולאחרהתמימים
והדרכהותי rשלירלימרכזהיציאהבישיבה,הלימודכוללובא,הקרבהקיץ

וראשיחהישיבחהנחלתחבריבהשתתפותהתקייםהכינוס .למיניהםביקמפיםי
הפתעתשיחיו.התמימיםמבוגריהםאףהמרכזייםכשהדובריםשליט"א
תשובחיצאחערבלקראתכאשר ...המארגניםכוללהמשתתפיםלכלהכינוס

שיחאייויח"ר :נוסחהוזההכינוס,לקראםשליט"אאדמו"רמכ"קמיוחדת

עח"צ".אזכירשתינובפרבלקו"תכהמבוארמאדומאודרבהבהצלחה
הרביםהתמימיםתלמידיבקרבובשמחהבהתרגשותהתקבלההתשובח

הערב.שלזחחלקבסיוםהתקבלוטובותהח(טותמספרהכינוס.משתתפי
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אירועיםקטעיוידיאומסךעל-גביהן-קרנוהתוכניתשלהשניבחלקה

שלספר-התורהכתיבתסיוםקטסגםובחסייבית-חיינו"בתולדותמרתקים

שליט"אאדמו"רכ"קעל-ידיהאלףמהדון-תהתניאחלוקתתש"ל,בשנתמשיח
 .ועודועודתשמ"ב,בשנת

ז"ללהרמב"םיזרעיםיספרבסיום-770בבערבהתקייםנוסףאירוע

מגידיהמצוה.בסעודתמשתתףרבשכקלהיעבודהיספרלימודוהתחלת

תורה.דבריבהנשאוואףבחגיגההשתתפואחריםנכבדיםואישיםהשיעור

תמוז.מבה"ח-סיווב"וישלחי,פרשתשבת-קדוש

שלוהשמחההמיוחדתהקודשהתוועדותנפתחהושלושיםאחתבשעה

לחזורוהצורךהמקוםכאןאין ...נשארעדייןוהמיוחדהטובוטעמההשבת.
אתכללייםקוויםבכמהלצייןרקיהיהמספיקבה,שנאמרכלעלבפרוטרוט

 ...ובסופןביניהםששררהוהאווירההשיחותתוכן
שעליהם-נושאיםלשניהשיחותשלהכלליהתוכןאתלחלקאוליאפשר

בזה.זהגם,הקשורים-לאחרונהולעוררלדברשליט"אאדמו"רכ"קמרבה

המהווהישלחי,פשרתנושלשמההיאלכךהמוצאכשנקודת-שליחות-חינוך

-יהודיכלשלתפקידוגםשזהו ,'!ישלח :ציוויבלשוןברורההוראהמיד
השבועלפרשת[בהמשךולהאירוביותרוהתחתוןהנמוךלמקוםולרדתלהישלח

נשמתהינרהנרות,בהדלקתהצורךעלגם-כןהמלמדתבהעלות,ןהקודמת

אדםכל(אצלההשפעהמפעולתמתחילהדברישרא]ל.נשמותעלשקאיאדם,

המחשבהאתולזכךלטהרהבהמיתהנפשעלהאלוקיתהנפששלבפרטיות)

בדרגהשהיו(אףהמרגליםשלחסרונםהיהבעצםזה-למעשהעדוהדיבור

מלשוןמהמדברלצאתרצושלאבליקוטי-תורה),כמבוארמאודגבוהה

שעניינהלארץ-ישראל,וללכתאחרת)דיעהלפיימחשבהידרגת(אוידיבורי

נצטוהלארבינומשהכילכאורהלומרשישגםנתבארבהמשךימעשה.י

כהדברשזהומשוםהארץ,אתלתורמרגליםלשלוחהקבייהעל-ידימפורשות

דוגמאותכמהלכךהובאוהטבע.דרךעל-פיבלעדיושאי-אפשרעדפשוט
שלמקומומהבמחלוקתהתפלפלותתוךהחינוך,מצוותהיאכשהבולטת

בלבד.מצוההכשראלאבחינוךשאיןלדיעהעדהמצוות,במערכתהחינוך

שלאלכךוהטעםהעניןחשיבותמגודלממעיטזהאיןזאתשלמרותאלא

כלהיהלאכךמשוםודווקאהרבהחשיבותומשוםהואהמצוותבמניןנימנה

להתקייםיכולותומצוותיההתורהכלאיןשכןכך,עללהזכירצורך

בלעדיו.

סופרכךכשאגבהשליחות,לעניןביחסמיוחדותהתבטאויותגםהיו

אלאמידביצעוולאמהדברלבצעשנשלחנייע,הקודםהרביבחסידהמעשה
וכאחדיחידכבןתתפנקאל :נייעהרבילואמרקושיות.שלאולהירבה

בפשטותהשליחותלמלאעליךאלאהימהי,והטילוניישאוניהאומר

 ...ומיד
בערכוחלילהלהמעיטהכוונהשאיןואמר,הוסיףשליטייאאדמויירכייק

שנולדיחידבןהינויהודיכלזיייעהבעשייטכדבריאדרבה,מישהו,של
ולהביןלחשובכדיבגוף,נשמההואשלכןאלא ...זיקנותםלעתלהוריו

 !עצמובכוחותולפעולרביי)לך(ייעשהברבולהתתייעץאולבד

וכעבורמתי",ייעד-נאויימשיחוואנטייווישרוהזוהשיחהלאחר
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-השירבתוכודביקותמתוךגברהוההתרגשותהתלהטהכשהשירה-דקותכמה
השירהאתממריץכשהואהקדושותבכפיולמהואשליט"אאדמו"רכ"קהחל

ראההנפלאותהקודששיחותפרטי(שארמהכלליוצאתבצורההכיווניםמכל

זה).בגליוןמלכות"יידברבמדוראבריכות

שלהבלתי-צפויבסיומהדווקאאירעהוהגדולההעיקריתההפתעה

 ...ההתוודעות
והוריהםחתניםלשנישליט"אאדמו"רכ"קלפתעפנההשיחהלאחר

אדמו"רכ"קפנההחתניםמשניאחד[לאביילחייםילומרלהםוהורה

 .מ.יריבהרה"גהוא(המדובר ...האולםלחללבשמוקוראכשהואשליט"א
הינושהדברמובובלונדון).דליובאוויטשגדולהראש-ישיבהשליט"א,הרץ

אגבאירעמענייומקרה .כולםאצלהתרגשותעוררוזהשיגרתיבלתימאוד

ענה ,אליומתכווניםאכןהאםוכששאלאליו,היאשהכוונהחשבכשאחדכך
לואףוהורהלמעשהי,מצרפההקב"הטובהימחשבה :שליט"אאדמו"רכ"קלו

תשמח"יישמחלשירשליט"אאדמו"רכייקציווהאחר-כך .] ..ילחיים.'לומר

שלאבופוהיהשליט"אאדמו"רכ"קבכלל,יותר.עודגדלהוההשתוממות
אדמו"רכ"קהחלהשירהבתחילת ...הכללאעודזהאך ...עילאהנהירו

לפתעמעלה.לכפיחזקותידיםבתנועותהשירההגברתאתלעודדשליט"א
עלרקדדקותכמהובמשךקומתומלואשליט"אאדמו"רכ"קהתרומםפתאום
רבהבשמחההכיווניםלכלרבהבהתלהבותהקיבידיומסמוכשהואמקומו

ועצומה.

לשירסימומקומועלחזרהשהתיישבלאחרכאשרהושלמהההפתעה

שהדברמבליבמפתיע,ההתוועדותהסתיימהובכך ..בית-המקדשי.'יישייבנה

הקצרהההתוועדותגדולה.והתרגשותשמחהומתוךכןלפנינראההיה

 . 4 : 00השעהלפנידקותכמההסתיימהבמיוחד
תפילתוהתלפלהגדוללזאלשליטייאאדמויירכ"קירדהשבתבצאת

לביתו.נסעהבדלהלאחרדקותכמהערבית.

 •סיייןז J1כראשון,יום

ד"המאמרובותשמ"ח"-סיוןכייחייקונטרסלאוריצאערבלפנות
בשבת-קודששליט"אאדמו"רכ"קעל-ידיבשעתושנאמרגוייהושעייייוישלח

בסיווןכ"חלקראתלהגיהוהואילועתהתשלייו,בשנתסיווןכ"חשלחפרשת
ללאמשהששלחהמרגליםביןהיבעובדתהחילוקבביאורעוסק;המאמרהשתא

ששלחאלולביןלדעתך",-לךיישלחלונאמראדרבהאלאהקב"המאתציווי
שהתורהלהידועבהתאם-בהסבירוהקב"ה,שלהמפורשציוויועל-פייהושע
לכיבושהמתאימההאדםעבודתכי-דורבכלתקפיםוציווייהנצחיתהיא
בנפש,המידותששבעעלושליטהכיבושהיתה-העמיםזיארצותאתמשה

ארץשליימנעולהיריחוכיבוש-יהושעשללזהבהתאםהנדרשתואילו

דיבורמחשבה,הנפש,לבושישלושתעםוהתעסקותעבודההיא-ישראל"

האורגילוילעצםנוסף(שכורבהוהתלהבותבשמחהנתקבלהמאמרומעשה.

גםזה).תאריךלקראתמוגהלמאמרשזכינוהראשונההפעםגםזוהיהחדש,

סיוןכ"חהבהיריום"לקראת :ומיוחדתמעניינתהקדמההובאההשערדףעל

מעמקנ"עהצדקניתוהרבניתשליט"אאדמו"רכ"קניצלובויום ,הבעלייט
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 ,)א l/ה'תשסיוון ,'ד(ביוםלארצות-הבריתצלחהוהגיעוהאירופאיהבכא

המעיינות,והפצתוהיהדותהתורהוהפצתבהחזקתחדשהתנופההתחילהשאז

חינוך'לענייניו'מרכז'מחנה-ישראל',המרכזייםהמוסדותהתייסדותי l/ע
 • I/ •••לאורמוציאיםהננו-א l/שליטר l/אדמוק l/כעמדשבראשם

קהלבהשתתפותומפוארתגדולהחסידיםהתוועדות-770בנערכהבלילה

זה)ביוםהמסיבות(יוזםהארליגמאירר'ח l/הרהשלובניהולומאודרב

סיוןח l/כבהתוועדותהגדו:והמדרשביתאתממלארבקהל

שעברהבשבתא l/שליטר l/אדמוכ"קמידיהמשקהבקבוקאתעבורהקיבלשגם

 • l/וחצלחחברכח I/ :חקודשברכתבחוספת

יואלרביחחסידחגאוןעל-ידיהחדשחמאמרבלימודנפתחהחחגיגה
כשזקניוחתעלותשמחחמתוךארוכותשעותעודונמשכהשליט"אכחן

א l/שליטר l/אדמוכ"קבחייעברומשניםורשמיםזיכרונותמעליםחחסידים

חבכא.עמקמתוךןחצלתול'בית-חיינו'בבואו

-'תשורח'חוברתמחמשתתפיםאחדכלקיבלחחגיגהסיוםלקראת
ומסמכיםמכתביםסיפורים,לקטחכוללת-הארליגחרבעל-ידישנערכה

שלאבארצות-הברית,חראשונותבשנותיוא l/שליטר l/אדמוכ"קשלתיעודיים

ק l/כשלחק'לתשובתוחאירועזכחמכןשלאחרבימיםעתה.עדחתפרסמו
דוקא.ובהוספההנ"ל,מכלנמשכתבפעולהטוביבשרייכןא l/שליטר l/אדמו

עה"צ".אזכיר

סיוון,כ"חהבהירהיוםשני,יום

הכבושהמאירופהנ"עוהרבניתשליט"אאדמו"רכ"קהצלתיום
התחתון".כדורייחצי-לארצות-הבריתובואם

ק l/וכ , l/ופרצת I/שרוא, l/שליטאדמו"רק l/כבביתחיוםחתפילותבסיום

כדיתוךהק'ידואתבחניפובחוזק,חשירחאתעודדא l/שליטר l/אדמו

חעליונה.הקומהאלבמדרגותעלייתן



 261ובפנימיות" nnסיו!ןייבשמ

לרגלכישליט"אאדמו"רכ"קבביתהגבאיהכריזערביתתפילתלאחר
ייאספומחר,בארץ-הקודש,יהודי"יימיהוחוקלתיקוןההצבעהעליית

ייהיחלצו"קונטרסללימוד 77ב-סוהתמימיםאנ"שכל 12 :ססבשעההלילה

בקשראזאףשעברה,בשנהשליט"אאדמו"רכ"קלהוראתבהתאם(זאתבצוותא

 :היהכךואכן .תהיליםפרקייאמרו 1 :ססבשעהמכןולאחרהחוק),לתיקון
דפיוהתמימים.אנ"שבציבורכולובית-המדרשהתמלאבלילח 12סס:בשעה
ברבים.לימדושליט"אקארףפנחסר'והרה"חחולקוהמאמרשלצילום

קריאתועל-פיהשבועמימותיוםאותושלהתהיליםפרקינאמרואחר-כך

הציבורעל-ידיצדקהנתינתגםלכךצורפהשליט"אהגאוניםהרבנים

 .כולו

 .סיוווט /1בשלישי,יום

הק',לציוןשליט"אאדמו"רכ"קנסעתמוזחודשראשערבהיום
 .)'קהלאוהלשליט"אאדמו"רכ"קנסעלאתמוזחודשראשחמישי(וביום




