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'שבת-החדוש'.ניסור"ח'ויקרא',פרשתקדוששבת

להתוועדות.הגדוללבית-המדשרשליט"אאדמו"רכ"קירד 1 : 30בשעה

אודותבגמראהמובאאתשליט"אאדמו"רכ"קביארהראשונותהשיחותבמשך

שלמות,עלמורהבכלליעשרי :עטרות"עשרנטלהיוסש"אותוניסןר"ח

כןכמולראש,מעלהינוהעטרה-כתרמקוסשכןבעטרה.גופאובזה

.ומעלהומוגבליסהמדודיסדבריסאותסלכלמעלהואשהכתרהריברוחניות

והגבלהמדידההמסמלתייוס'שלהנמוכהלדרגהעדיורדתמופלאה,הכיזו

והמשכהנתינהעל(המראהוכדומהיקיבליבלשוןמשתמשיסאיןגסובזאת

ינטליאלאלמעלה)מלמטהעבודהשמבטאתלשוןלאוגסלמטה,מלמעלה

בחסידותכמבוארבייוסי,הואהכתרשלמקומוהרישבפשטותוהיינו

(שחלבשבתמיוחדבאופןבולטוהדברלמטהדווקאמתגליתומהותשעצמות

הגבוההלדרגהמתעליסהעולמותהשבתביוסשכןניסן)ראש-חודשבה

נמשכתלאידךאךעליה,על-ידיכליון-ייויכולו"הכתובכלשוןביותר,

ושתייהבאכילההשבתאתלענגשישההלכהכפסקמטהלמטהעדהשבתקדושת

כפשוטן·

נסזאתביאר-האחרונההתקופהבכלכמושליט"אאדמו"רכ"ק

מציאותשאסליבו",אליתןייוהחישלבאופןואחדאחדכלשלהיבעבודת

כלעלוכמהכמהאחתשעלהריעטרות, 10נטלהנברא)בגדר(שהואה"יוס"

כאן(ונסהעטרות.ייאתליטולממש"ממעלאלוקהייחלקנמצאשבויהודי

הואשניפירושואילוממש,אלוקותאחדפירוש :הקצוותשניקיימיס

הנשמהנמצאתממשות,בדרגתלמטהשדווקאוהיינוממשות,מלשוןיממשי

האלוקית).

 ...מטהלמטהעדהקדושיסדבריואתהורידאכןשליט"אאדמו"רוכ"ק
משכןלעשותישכיפעמיסכמההמדוברעלשובמעוררכשהואבפועל,במעשה

היוסשנטלהעטרותמןשאחתלכך(ובהתאסאחדכלשלהרשותמדברילהשס,

המשכן).לחנוכתקרבנותשהקריבולנשיאיסראשוןהוא

במסגרתנפלאותהוראותשליט"אאדמו"רכ"קלימדוברמב"סברש"יגס

לבו".אליתןייוהחי

תתקייסשהערבמכיווןכישליט"אאדמו"רכ"קאמרההתוועדותבסיוס

כךעלשהכריזשזההראוישמןהריתומכי-תמימיסישיבתלטובתמלוה-מלכה

ריהרה"חממקומוקסואזלמעשה.בסמיכותעתהכךעליכריזשעברהבשבת

בה.להשתתףהקהלכלאתבהזמינוהמסיבהעלשובוהכריזוינברגיוסף

בבית-המדרשהתפילהעמודהוכן-קודששבתמוצאישלערביתלתפילת

התיבהלפניוהתפלללמטהשליט"אאדמו"רכ"קירדהשבתובצאתהגדול,
I 

תפילתואתלשמועמנתעלסביב,מצטופפיסומתמימיסמאנ"שכשרביס

 .לביתושליט"אאדמו"רכ"קנסעמכןלאחרהקדושה.

נ"ע.מיהרש"בדאמו"רכ"קשלההילולאיוםניסן,ב'ראשוןיום

לכס"הזהייהחודשד"המאמר :ניסןיבייקונטרסלאוריצאהיוס

על-ידיאלהבימיסוהוגהאשתקדויקהל-פקודיפרשתשבתבהתוועדותשנאמר



ZOZ ןחקחלtתשמ"ח-יומ

בעלשלזהמאמרועלמבוססהמאמרניסן.בילקראתשליטייאאדמויירכייק

האלוקיהגילוימעלת :הןהעיקריותונקודותיואעתיירבשנתההילולא
מןיותרהרבההנעליםשבתורההגילוייםומעלתלהחיותםבעולמותהמתלבש

יאראנו-ניסןחודששלהראשוןתגילויאיפואזהו .הראשונים
 ...נפלאותי

מנחהתפילתוהתפללוהקדושהציוןמןשליטייאאדמויירכייקחזרבערב

עוררבשיחהדקות. 4Sכשנמשכהשיחהבאמירתפתחהתפילהלאחרוערבית,

עניןגודלעלגםנלהביםבדבריםהשאר,ביןשליטייא,אדמויירכייק
גםשליטייאאדמויירכייקמתייי.ייעדיהודיםשלותביעתםלגאולההציפייה

ההולדתביוםלערודלאחרונהמתפשטשהחלהמנהגעלשובועוררחזר

הוגההבמלואה(תשיחה ',הבעבודתוהגברהעוררותלתתמיוחדתהתוועדות

לכלרבתלהתרגשותגרמוהקודש[דברישליטייא).אדמויירכייקידיעל
עתבאותהשהיואלהשלגם-כלמפיפרץספונטאניתובצורההשומעים

שליטייאאדמויירכייקתיכףתחלמכןלאחרמתיי].יעדהשיר-הביתבתוד
מיוח.דבאופןהקדושותפניוממשנהרוהחלוקהבמשדלצדקה.שטרותלחלק

יותרמאוחרשיחיוותתמימיםאניישישבומיוחדתהתעוררותבאותה

בתי-המדרשובשארמסביבבישיבות ,-770בהחסידיותלהתוועדויות
הייטס.'ביקראון

 .ניסוג'שני,יום

מאישיםהמורכבליובאוויטש,'ידידייחוגשנוסדשניםכמהזה

ארהייבברחביהיהודיותהקהילותבכלבכירותעמדותהתופסיםאילי-הון

הפצתשלהגדולהלפעילותייזבולוניתיישכםלהטותעצמםעלשלקחו
היהדות.

הםראש-השנהלקראתאדמויירשליטייא-לכייקמגיעיםהםבשנהפעמיים

אתלהביעמגיעיםהםניסןיייאולקראתקדשומפילהתברדלזכותמגיעים
שליטייא.אדמויירלכייקהלבבייםאיחוליהם
תגיעשליטייאאדמויירכייקמהם.-70כהגיעושני,ביוםהשבועגם

פנהכדואחרהקילחדרונכנסהואבצהרים, 1Z : 00השעהבסביבות-770ל
הועמדהצפוניהקירלידהנכבדים,כלהמתינוכברשםהקטן,היזאליאל

I 
אחדכלעברבתחילהשליטייא.אדמויירכייקעמדלידםוהמיקרופון,הסטנדר

מעניקשליטייאאדמויירכייקאכשרוכויאיחוליואתוהביעבנפרדמהנכבדים

לפניהםאמרלעבור,הכלכשסיימואחר-כדהטהורות.מברכןתיואחדלכל

קצרהיחידותהיתהמכןלאחרדקןת.כמהבתשיחהשליטייאאדמויירכייק

עבןדתבעבןדתםהצלחהלהםבאחלןבירכםשליטייאאדמןיירכייק .לשלןחים

 .לביתןנסעשליטייאאדמןיירוכייק 1 : 00בשעהבערדהסתייםזהכל .הקןדש
עצמם).בפנילאןריצאןהקןדש(דברי

שליטייאאדמןיירכייקשןבתגיעחמה,דמדומיבשעתהצהריים,אחר

עוד :בקןדשנהדרהןאכןלןהמחזהשלנן.'ימיםשאיבתלשםוהפעם-770ל

 770שלהראשיתלדלתבסמןדהוכנן ,-770לשליטייאאדמןיירכייקהגיעבטרם
המחןברברזהןתקןהצדמן .גדןליםזכןכיתכליכמהועליושןלחן

 .-770להסמןכהמיםלבארצינןרבאמצעןת
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מסביברבקהלהתאסףשליטייאאדמויירכייקבואלפניספורותדקות

אתקיבלהקהל .המיםשאיבתמלאכתבעתקדשופניאתלראותכדילבניין

בתחילהנכנסשליטייאאדמויירכייקאדירה.בשירהשליטייאאדמויירכייקפני

פנההראשית,הדלתדרדהחוצהיצאספורותדקותכעבורומידהק'לחדרו
שלושהפתוחבברזושטפהנקיהזכוכיתכוסגביומעלנטלהשולחן,לעבר

אתהיי,ייא-ליהניגוןאתובהתרגשותבדביקותשרכולוכשהקהל-פעמים

הגדולהכלילתודושפדבמיםהכוסאתשליטייאהרבימילאכדאחרכנהוג.
כשהוא-כדאחרפעמיים,עודחזרזהדברעלפעמים,בשלושתכולתהאת

דקותכמההק.'לחדרופנימהנכנס-השירהלהגברתהק'ידואתמניף

 .לביתושבמכןלאחר

 .ניסןד' ,שלישייום

אביישמחנותלכלשולחשליטייאאדמויירשכייקהמצותנאפותומחרהיום

תהלידכלעלרבה.ובחומרהיתירהבהקפדהנאפותשהןמובןכולו.בעולם

שליטייאהבדייץחבריהגאוניםהרבניםבחרדת-קודשמשגיחיםהאפייה
בגורלשזכוהתמימיםגםעוזריםידםעלהישיבה,וראשיהייטס'ן'קראון
 ·זובאפייהלהשתתף

ניסן.ה'רביעי,יום

לרחבישליטייאאדמויירכייקששולחהמצותאפייתהסתיימהבצהריים

תבל.

 :העולםלכלהמיוחדיםהשלוחיםעל-ידיהמצותנשלחובלילה
התחתוןבגן-עדן .-770לשליטייאאדמויירכייקהגיעבערד 8 : 00בשעה

ולמנצ'סטר,ללונדוןלאיטליה,(לונצואלה,השלוחיםכלעמדו

הי~המצותחבילותולארץ-הקודש).שבאוסטרליהלסידנילדרום-אפריקה,

לידיהחבילותאתומסרמהמצותחלההפריששליט"אאדמויירכייקמכוסות,

הרבהמצותאתקלחלאהייקושמח.כשרפסחמהםאחדללכאבחלושחלוחים

שטרותחבילתגםנתןשליטייאהרביערב.באותושנסעאהרונובי.י.

רבניועדועבורכפר-חביידשלהרוחניהוועדעבורשזהבאמרוישראליים

אחדלכלשנה).מדיהשטרותאתלחלקהנהוג(כפיבארץ-הקודשליובאוויטש

רייחלקראתשיצאהכלליהמכתבאתשליטייאאדמויירכ"קנתןשםמהעומדים

 ·דולרשלושטרניסן
המשלוחעלהאחראי(שהואראפיקותיאלהרבאתשאלהחלוקהבסיום

הבטחתהאם-(אווירון?"דימיטבאווארנטאלץייהאסט :בשדה-התעופה)

במנועו,בקלקוללקההמצותאתשנשאהמטוס[אגב,האווירון?).עםהכל

כ"ק .] ...בשלוםלנחותהצליחובנסבארץ-הקודש,שלוהנחיתהלשעתקרוב

ונשיאתןלארץ-הקודשהחבילותשלאריזתןתהלידעלהביטשליטייאאדמוייר

אחייכלילה).באותולאהייקהוטסוהללו(המצותבחוץשהמתינההמכוניתאל

לביתו.נסע

 ·ניסןו' ,מישי nיום

ב'וידיאו'הוקרנהשבמסגרתהחסידיתהתוועדות-770בהתקיימהבערב
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מכל-הנינוניםעשרתכלגםהושמעוערבבאותוניסו.מב'הקודששיחת

ישבהמיוחדבחדרכאשרניסו,י"אהבהירהיוםלקראתשחוברו-העולם

הרה"חשלבניגונוובחרההנינוניםביושהכריעהמנננים''בעליועדת

 .ב-ה )ז"פ(הפסוקיםעלשחובר'קראון-הייטס',תושבבלוסופסקיאהרון
ומידובשמחהבהתלהבותשיחיווהתמימיםאנ"שבקרבהתקבלהנינוו

הגדילההחדש.הנינוואתהקהלאתלימדבלוסופסקיוהרבתזמורתהתארננה

דד Oל-זולשבתנםשליט"אאדמו"רכ"קבואעלהמשמחתהידיעההשמחהאת

שעותבמשךאחר-כךהושרהנינווההתוועדות.שלבעיצומהשהניעה-

רבות.

ניסן.ח'צו,פרשתשבת-קודש

ללשווהתרנוםמ-אידישהיהשבת-קודשלקראתשהופיעהשבועיהליקוט

לחג-הפסח.הכלליהמכתבש-להקודש

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

המבוארכפידגולנסנעשהבואשרהגדול''שבתשלעניינועלבשיחההקי

הואעצמודמצריםשהתוקףוהיינו ,וIבבכוריהםמצרים"למכה :הכתובעל

המתחילדיבורשניעלבארוכהדיברההתוועדותבהמשךבמצרים.שהיכהזה

 .נפלאיםבהסבריםודלורות"מידזירוז"לשוןייצו"הפרשהבתחילתברש"י
השמיניביוםעדייומדוברשכאושכיווכךעלנםעמדשליט"אהרבי

עלהזדמנותבאותהלעוררביותרחשובכואםהעבודה,ובתחילתלמילואים

אדמו"רוכדבריוהמצוותהתורהבקיוםנדוליסודשהואהזריזותעניו

לנו.שעמדההיאאברהםשלשזריזותוע"ה,אבינואברהםלנביהזקו

ומפרשובניו"אהרוןכוייויעשוהפרשהשבסוףד"העלדיברכוכמו

בהסברנפלאביאורהיהשםנםושמאל".ימיוהיטושלאשבחו"להגידרש"י

שלאיימלמדלמנורהביחסהכהובאהרווהכתובלביוכאוהאנמרביוהחילוק

ביחסדוקאאמורזהשכלליבו",אליתןייוהחימצדמכךוההוראהשינה".

הריכשלנו,ירודבדורובפרטלדרנתםהגיעשלאמיכלאבלאהרוןלבני

הדיו,משורתל-פניםימיוושמאל.ימיולהטותהחובהכומוטלתעליו

התורה.דליניוסייגיםנדריםלעשותושמאל-

בידיוהשירהאת'~ליט"אאדמו"רכ"קעודדהשיחותביופעמיםכמה

הקדושות.

העולמיתייצעירי-אנודת-חב"ד"ראשילקחוהמשקה,בקנוקיבחלוקת

הרנניתלע"נעתהזה(שנתרםהחדשהטנקשלהניתחנוכתעבורמשקהבקבוק

הבהירניוםשתתקייםטנקים 39שלתהלוכהעלגםוהכריזונ"ע)הצדקנית

משמעותמהייודעיםהםאםאותםשאלשליט"אאדמו"רכ"קניסו.י"א

נלייטקייםזהשמספרשליט"אאדמו"רכ"קהסבירהשיבו,כשלא . 39המספר

לקדושהזהמספרלהפוךישכוועלבשנתבעשייהאסורותשהומלאכותאבות

 ...מצוות)טנקי 39 (

 ,ניסןי'שני,יוס
שליט"א,אדפו"רכ"קשל-86היוס-הודלתוניסןי"אהבהירהיוסליל

טובות.ושניסיפיסלאורך
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לתפילתהעליונההקומהמןבביתושליט"אאדמו"רכ"קכשירדבערב,

נוראריהשניאור-זלמןריהרה"חובראשסאנ"שמזקניכמהנינשוערבית,

אדמו"רלכ"קהקשוריסהחסידיסכלבשסשליט"אאדמו"רכ"קאתשבירד
- ...מזהיותרועודלאביהסבניסאהבתשלאהבהבעבותותשליט"א
הקדושהומערכותענייניובכלוינצחויצליחהנפשומנוחתהנוףבבריאות

 .ממשבמהרההשלימהלנאולהעדשלו

שתקוייס :היהשתוכנסקצריסברכהבדבריהשיבשליט"אאדמו"רכ"ק

עלמרובההקנ"השלותוספתומתברד"המנרדייכלשהריהקנ"ה,שלברכתו

החודשמצדהןנרמאשהזמןובפרטהנאולהשזוהעיקריתלברכהעדהעיקר,

שזהוהשבועמצדהןלהינאל",עתידיןובניסןננאלוייבניסןניסןחודש-

מצדוהןלבריות",וטובלשמייסייטוביכי-טובי,בושהוכפלשלישייוס

בברכתהרבניסאחדבירדמכןלאחרתשמ"ח.ושנתתשמ"חשנתשזו-השנה

אתישמעווהשלימההאמיתיתשבנאולההוסיףשליט"אאדמו"רוכ"קכהניס

 .עצמוהכהןאהרוןמפיהזוהברכה
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שיחה.אבמירתשליטייאאדמויירכייקהחלמעריבתפילתלאחר

ביותרהבגוההמהדרגהאלוקותלהורידשישאיךהיתההשיחהנקודת

 .ותחתוונמוךהכילמקוםודעהעולםלתוך
ההולדתיוםעניועלשליטייאאדמויירכייקדיברהדבריםבראשית

אחרבמקוםהאנמרעםסותרזהשאיופעמיםכמהוכמבוארגוברשמזלו

ייאיוייבדרגתהואישראלשלשמזלםהכוונהששםמשוםלישראל",מזלשייאיו

אתלהמשיךשישוהיינומלבנוויי,יייזלהכתובדרךועלפתוחה),כ-אלף

שיינתאווהמשוםוזאתיייזל".-ללמטהכ-איו)המזלשלהגבוהההדרגה

דווקא.-בתחתוניםיידירהלולהיותהקבייה

כמו .רביםוענייניםבפרטיםשליטייאאדמויירכייקהסבירזונקודה

זוהבדלהידישעלהחול",וביוהקודשביו"להבדילהיומיהחומשבשיעור
יוםשלבתהיליםהמזמוראתגםכמ-טה).בחולגםגדולהעליהפועלים

קורחבניעלהנאמראתמביאכשהואזה,אבורחהסבירפייזפרקההולדת

בתהיליםלפסוקזאתומקשרתשובהעשוהםושםבגהינוםיילהםנתבצריימקום

התשובהשדרגתשוב,והיינוקודשייבהררייסודתושירמזמורקורח"לבני

 .בגיהנום-שפלהכילמקוםעדנמשכהקורחבנישל
שעהלצדקה,שטרותשליטייאאדמויירכייקחילקהקודשדברילאחר

בביתו.העצום,הקהללכלארוכה,

הסמוךלחדרשליטייאאדמויירכייקנכנסהחלוקה,שנסתיימהלאחר

החלוקהבגמרמצות.קיבלוטרםשמקומותיהםשלוחיםלכמהמצותשםוחילק

אתמעודדוכשהוא " ...ברכהלכםייוהריקותילשירשליטייאאדמויירכייקהחל

העליונה.לקומהחזרהעלההשירה

החדש.המבצעיםטנקשלהביתחנוכתהיוםהתקיימהבערב 9 : 30בשעה

שניאורסאהומושקאחיההצדקניתהרבנית"לעיינכתובובושלטישהטנקעל

בחלוקתשעברראשווביוםעברהטנקנרכששמכספוהיהודי[אגב,זייל"

אתלפניוחזרהשארכשביולווהודהבירכושליטייאאדמויירוכייקהדולרים
 .] ...לייטהמספראודותבשבתהקודשבהתוועדותאמראשר

ניסו.י"אהבהירהיוםייכי-טוב",בושהוכפלשלישייום

שליט"אאדמו"רכ"קשללביתובסמוךפרזידנטמרחוביצאהבצהריים
ואופנעיככשמכוניותבשיירהנסעוהיטנקיםייטנקיםי. 39שלשיירה

תחנות-39להתפזרוושםלימנהטויהתנועה)אתלהםמפניםלפניהםמשטרה

כוכמו .הקדושיםהמבצעיםושארתפיליובהנחתיהודיםאלפיזיכובהו

ומבצעיושליט"אהרביעלמהודרמיוחדעלווזהיוםלקראתלאוריצא

ושב.עובריהודילכלהואאףשחולקהקדושים

ניסוי"אלקראתשליט"אאדמו"רמכ"קכלליהמכתבלאוריצאהיוס
 .ניסומר"חלמכתבהמשךהואמהווהבתוכנואשר

שיחת-קודששליט"אאדמו"רכ"קשובהיוםאמרמעריבתפילתלאחר
היומיים,מהשיעוריםוההוראותהדבריםביושעה.רבעישכלושתשארכה

שעשואלהוכמהכמהאחתועלאותוהמברכיםלכלשליטייאאדמו"רכ"קהודה
התניאהדפסתאתהרביהזכירזהבהקשרזה.ליוםבקשרמיוחדטובמעשה

 87ניו-יורקברחביהודפסוניסוי"אכלקראתבניסוי"אלקראתשנעשתה
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קדישאהתניאשבהדפסתהעניןגודלעלשובועוררחדשות)תניאמהדורות

 .ומקוסמקוסבכל

שניבפניאנושעומדיסמכיווןכיהזכירגסשליטייאאדמויירכייק
זיייע,הצמח-צדקאדמויירכייקשלההילולאיוסבניסןיייג-חשוביסימיס

בימיסמיוחדותהתוועדויותלערוךישזייל,הרמבייסהודלתיוסניסןויייד
אלה.

ההתייעצותבדברהאחרוןבזמןההוראותעלחזרהדבריסבסיוס

ידידיסאצל-פרנסהבענייני ,ידידיסרופאיסאצל-רפואהבענייני

רביי,לךייעשה-הרבאצלוכדומה,שמייסיראתובעניינימביניס,

משיחביאתלקראתובעבודהבהכנותמאודעסוקיסועתהשהיותבהוסיפו

בפרטיותאחדלכלזהמסוגשאלותעללענותכשרההשעהשאיןהריצדקנו,

שטרותבחלוקתהשיחהאתסייסשליטייאאדמויירכנייל.כייקלנהוגישכןועל
לצדקה.

ועצומה,גדולהשמחהמתוךחסידיסהתוועדויות-770בנערכובלילה
האילאוייאישלהתחושה-היהאלהשבכלוהמשותףהכלליכשהקו
 ...יומאיי

 ,ניסןי"גליל-ניסןי"כ ,רכיעייום
זי"ע.הצמח-צדקאדמו'''כ"קשלההילולאיום

אדמויירכייקשלהמצותלאפייתהמיס 770בחצרנשאבוהצהרייסאחר
פסח.בערבמחרהיבעזרתשתיערךשליטייא,

דייהמאמרבאמירתשליטייאאדמויירכייקהחלהיוסערביתתפילתלאחר
להרגשהגרמהמאמרשלבדייההזוהפתיחהעצסנוייי.לכסהזהייהחודש
ומרובהעמוק ,ארוךשהיהעצמולמאמרבנוסףזאת ,במינהמיוחדת

המליסעלנשיאינורבותינובמאמריידועדיוקהיאכשתחילתובפרטיס,
הואוהמשכוהימיס!כשבעתנאמרלאומדועהימיסיישבעתאתיאכליימצות
אדמויירכייקהורהבסיוסה.יבעבודתהכתוב,פרטיכלשלמפורטביאור

זה.ביוסבצדקהולהוסיףההילולאבעלשלמתורתוללמודשליטייא
אדמויירמכייקשיחהלשמועאנוזוכיסבו )!(השלישיהיוסכברזהו

 ...שליטייא

חג-הפסח.ערכניסו,שישי,י"דיום

כייקלפתעפנהשליטייאאדמויירכייקבביתשחריתתפילתלאחרבבוקר

התמימיסאחדמסכת.סיוסישלמישהואסושאלהקהללעברשליטייאאדמוייר
אותהאתהעליונהמהקומהלהביאהלכוואזסיוסיששלוחרישיתהשיב

תשייס,עלסיוסלערוךבמפתיעשליטייאאדמויירכייקהחלבינתייסמסכת.
קצרותבנקודות-כשהואבלב,דדקות-10כשנמשךלהפליא,ומורכבעמוק

תתורהתחילתעסוסיומהשבכתבהתורתתחילתביןהקשראתמסביר-

הידספרלהתחלתקשורותיחדנסאלהשתיוכיצדוסיומהבשייסשבעל-פה

ושבעל-פה.שבכתבהתורהכלאתהכוללוסיומולהרמבייסהחזקה

ןשלחהעליונהלקומהשליטייאאדמןיירכייקעלההסיוסעריכתאחרי
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דקותכמהסעידת-המצוה.עריכתעבורדולרוח"יייובקבוקישנימשם

הדלתדרךהבית,צר rואלויצאשובשליט"אאדמו"רכ"קירדמכולאחר

מעשה.בשעתביותררציניותהיוהקדושותפניוחמץ.לשריפתהאחורית,
אתמכןולאחרפתקיםשניגדולה)חביתבתוך(שדלקהלאשהשליךבתחילה

ה"כלנוסחאתהסידורמתוךואמרהעץכףידיתבלטהממנההחמץשקית

שם,שעמדהרבהקהלכלפיכשפניומיוחדתתבנועהרצון".וה"יהיחמירא"

 .לביתושליט"אאדמו"רכ"קנכנס
למעלהפשוטהואזובתקופההמאירהגדולשהשפעהוא,כאושקורהמה

אורלגילויהזדמנותבכלשמתכונניםהואוהמצבוהשגההבנהגדרמכל

הקודששיחתשאתביתרחיזקההזוההרגשהאת ...מאמרשיחה,-נוסף

המנחה.תפילתלאחרהיוםשליט"אאדמו"רכ"קשאמרהמפתיעה
כברכשהכליום,בערובהפסחחגבערבכאשרזהמרומםמצבלתארנקל

קודשיימקראחירותנו",לייזמוומזומניםמוכניםההכנות,כללאחרנמצאים
- "!!!היוםחצותלאחרניסןבי"דאנויינמצאיםהקולנשמעבאהבה",

מהירבקצבנאמרווהדבריםותקיףעזהיהשליט"אאדמו"רכ"קשלקולו
שלםעניןשליט"אאדמו"רכ"קביארהמופלאיםהדבריםביומהרגיל.יותר
 :השאלהעלמשיבכשהואהמנחה)תפילתלאחר(הנאמרפסחקרבןבסדר

שהואתוךלכאורה,רצויבלתיבעניןיסתייםפסחקרבןשסדרהייתכן

 .'הבעבודתהדרכותשבסיומהנפלאה,בהסברהמעמיק

וכיפסח)ערב-(נמצאיםבוהזמןעלבמינםמיוחדיםדבריםגםהיו

לירושליםהעלייהלקראתממשלהתכונןהואאלהברגעיםלעשותשישמה
אחריהכלאתשאפפהההרגשהאתבמליםלתארקשההפסח.קרבווהקרבת

שלהשתתפותעללתודיעגםשיחהבאותה(אגב,בה.שנאמרווהדבריםהשיחה

 .)'וגלאלף"יהיהייהאחדהפסוקאתע"זבהביאושליח,לכלדולראלף
הגיעמכןלאחרתיכףנילהתמהמהזמןואיןאירוערודףאירועאך

לחלקשנהמידירגילשליט"אאדמו"רכ"ק .-770לשליט"אאדמו"רכ"ק
על-מנתהכולללחבריביום)בו(שנאפומצותהצהרייםאחרפסחבערב

ולחבריציבורייםפסחסדריהעורכיםלאלהכןכמוהקהל.לכלשיחלקום

התחתוו''בגו-עדןשהתנהלה-החלוקהשליט"א.אדמו"רכ"קשלהמזכירות
אברכיחילקוממשהחגלכניסתעדמכןולאחרבערךשעהכרבענמשכה-

הרב.ימים '.Yוה:נראנ"שקהללכלמצהחלקיהכולל

בחדרושליט"אאדמו"רכ"קישהההחגימיכלבמשךכינודעבינתיים

 . 77שב-סהק'
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הפסחחג

פסחהמועדחול
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 tנשתנהמה-הפסחחגימי
עולחעתח,זחשחסתיימוחפסחחגימיאתלאחורבמבטלשחזרחנסיון

חעצוסחריבויאתלעכלקשחחיחמעשחבשעתאסשכן, ...מעטיסלאבקשייס

מימותיוסכלבמשךשליטייאאדמויירכייקשחשפיעחרבחאלוקיחשפעשל

רבמאמץלעשותשצריךחרי-חחגלאחרעתח,וכמחכמחאחתעלחחג,
הכתב.עלהמאורעותסדראתלהעלותמנתעלבמחשבחסדרקצתולחכניס

אלוקישפעגדושבשבועחתרחשלאשרכללייסתיאורקויכמחרק,זחלפני
 ...ביבית-חיינויזח

זכינוחשתא,חפסחלחגשקדמובימיסשכברחריחוזכרשכברכפי

ושיחחשיחחכלכאשרברציפותימיסכמחבמשךנפלאותשיחות-קודשלשמוע

כולס-בתורחרביסבענייניסחסבריסחכוללשבח,הרוחניבתוכןמרובח

 .ממשבפולעלמעשחרבותוהוראותחשסבעבודתבהוראותרצופיס
חחגלימיוהכנחחקדמח-יכביכולי-רקהיתחשזומסתבראך

בשיחתשליטייאאדמויירכייקאותנוזיכחולילהלילהבכלכאשר ...עצמס

כלשלחמרכזיתנקודהכשחשיחח)כלשעחכחציבממוצעושארכוקודש

אדמו"רכ"קביארבוחראשוןמחלילחחחלנשתנח",יימההיתחהשיחות
חיוסאבותוואגב,שבחדגחנשתנהיייימחמחקטעחלקיסמיוחדבאורחשליטייא

גסכןכמו .) ...שליט"אאדמויירכייקשאמרהשלישית!חשיחהזוהיתה

והמיוחדנשתנחייחיימחאתלמצואשישחקדושיסבדבריוצייןחבאיסבלילות

גדולחלחתרגשותהכלאתחכניסכברזחחחג.ימימשארויוסיוסשבכל

חפעסזוכאשרחמיוחדתחכלליתהחרגשחראשית, ...יימסחרריירוחולמצב

מדישיחות-קודששליטייאאדמו"רכייקמפילשמועאנוזוכיסבחחראשונח

ועמוק,רבבתוכןחמשופעותוכנועצמוחשיחותשנית,חפסח.בחגלילח

מדי-חראשונותבשעותחחג.בעניינימחודשתוחיותלהתלהבותחמביאות

למעיןשב-סןןחגדולבית-חמדרשחופךשיחח,לכלאחר-לילח
כלאתממלאיסוחתמימיסאנ"ששלגדודיס-גדודיסכאשר ...יישדה-קרביי

בחבעתסיסמתווכחדברי-חקודש,עליחזרחייחדיוועורכיסחיזאליפינות

חמושלס.לליבונסעדחרב,לשיןעלבחזרחחדבריס,לש
 ...לעבעדיקסאיזובכו

הפסח.וחגשבתעיבבניסו,ס"וליל

אדמויירכייקשלמקומועלחבמחיוסמבעודבננתהחגדולחמדרשבבית
ייושמחתשלאדירחשירחקידמחשליטייאאדמויירכייקפניאתשליטייא.

השירחאתשליטייאאדמויירכייקעודדעזותידייסבתנועות ...בחגך"
שמחחשלבתנועחשליטייאאדמויירכייקחיחהחגימילכבמשךכובכלל
נתמךשכחואחקלהלעברשליטייאאדמויירכייקפנחהתפילחבסיוסגדולה].

השיבחקחלטוביי.יוסגוטשבת,ייגוטהקחללעברוקראבסטנדרהקיבידיו
שלושחדברונשנחחזרכךשליטייא.אדמויירלכייקברכחבאותחגדולבקול

 ...חגדולחהחפתעחבאחלזח,חיכחלאאחדכשאף-ואזפעמיס,
נוצרחחראשונותבשניותשיחח.באמירתהחלשליטייאאדמויירכייק

עדאבללשמוע,כדיקדימחבמחירותמתקרביסחחלוכשהכלחמולחאמנס
חנקודח .רסבקולנישאוחקדושיסוהדבריסמוחלטתדומיחחשתררחמחרח
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 :הכלשביוהשוההצדעלמונחהדגשזהשבלילההיתההשיחהשלהכללית
אדמו"רכ"קמצרים,ביציאתלספרעלינושמצוההריוכוי,בנוניםחכמים,

הלילותיישבכלנשתנה"שב"מהוהאחרונההראשונההקושיהאתביארשליט"א

המהותיההבדלמשמעותעלנפלאביאורהיהבזהוכו.ימטביליו"אנואיו

שבלילזולביוהשנה,כלהנעשית-ייביטול"אותיות-ההטבלהשביו
במציאות'!ו"ביטול l/הישייביטולשלהדרגותאתלבארמאריך,כשהואהסדר

התבטאהשארביוכאשרנשתנה"שב"מההאחרונההשאלהעלבהרחבהעמדכו

הואכאשרדווקאהיא-וביו"יימס-יהודישלהאמיתיתהחירותכיגם
במציאות.ביטול-יימטביליו"שלבדרגה

ואחרהכלבלבמזהויותרשמחההשרתהשהשיחההריהוזכר,שכברכפי

בקבוצותהכלהסתדרובבדבד ..בחגיךי.יייושמחתארוכהשעהושרורקדוכך

לפהמפההמלאהמדרשבביתהמחזההיהנהדרמההשיחה.אתולשנולחזור

ומתעמקוחוזרקבוצותקבוצותהאלפיםקהלעומדארוכותשעותבמשךכאשר

 .הקודשבשיחות

פסח.שלראשוןטובדיוםביניסן,טייזלילקודששבתמוצאי

 ,מקומולעברופנהערביתלתפילתא l/שליטאדמו"רכ"קהיוםכשנכנס
הפעםהשירה.אתנמרצותועודדרבבעוזידיווהניףהקהללעברהסתובב

שלערביתתפילתלאחרואכו ...השיחחלקראתהשניהסטנדראתהכינוכבר

הק'ידועידודובתנועתהסטנדרלעברשליט"אר l/אדמוכ"קצעדטוביום

לומשיבכשהקהלטוב"יוםייגוטבברכתפעמיםשלושהקהלאתבירך
כשחוא ...בחניך"ושמחת IIלשירוהחלוהק'בידיוסימוכ l/אחבחתרגשות.

רבמספרחוזכרשאגבהסוכות,חגאתמאודמזכיר(המעמדהשירחאתמעודד

הקודש).בשיחותפעמיםשל

הלילחשלנשתנח"כשה"מהחשיחהבאמירתא IIשליטחרביפתחכךאחר

שכפיקודש,שבתמוצאישלהמיוחד[ובעיתויהעומרספירתהתחלתחוא

ואםושכניא"לישעיחסמוךשאבותבזמוהו,תמימותייאימתיבגמראהמובא

 .] ...כשלימותותמימות"שבתותה"שבעזובשנחכו

משעוריםהעומרלחקרבתהסיבהאתנרחבבהסבריבארחדבריםבחמשך

ואםלחוי''',חלבייכלמחפסוקלתינוק)גם(הקשחהקושיחולמרות-דוקא

בתורתהמבוארפיעל- ?שעורים-ביותרהנחותהמיואתבחרומדועכו
הםששעוריםלבהמחהדומההגוףאתלזכךכדיהיאהעומרשעבודתחחסידות,

מחשואלהבוייאכופסחשלאבגדההמואבאתהוסיףגםלכךמאכלח.
ח'בהמח'ענייניחהתורה)(בפנימיותכמבוארחיינו-יבןי(נשתנח)"

שאבדם.חיאדם'ענייניעלקאי-ימה'ימבקש',מלשוו-ישואלישבאדם,

אתהביאחשיחחבהמשך .האדםידיעללהתבררמבקשתשחבחמחוחיינו

נפלאבחסברוביאראיגראישיפקעעדיהללישאמרואלחעלבנמראהסיפור
שכך,ואמרבלבדבסדקהשהתקרחוהיינואיגראייפקעבמליםשישהדיוקאת

שיחיח-בירושליםיהבאחילשנחמכריזיםכאשרזהבלילהנםלהיותצריך

 !אינראייפקעשלבאופו
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פסח.המועדדחולא'ניסו,י"זב'יוםליל

אלהבימיסהתפילותלשארשליט"אאדמו"רכייקבכניסתגס[אגב,
נמרצות].בתנועותהשירהאתולחץקהקהללעברלהסתובבהואנוהג

לקהלאיחלהכוס)עלהבדילשהש"ץ(לאחרהערבהשיחהתחילתלפני

פסקפישעלאמרכ,ןאזור .פעסבכלהשיבוהקהלמועדייגוטפעמיסגי

ימיעלגסחלטוביוסשמחתשדיןשלוערודבשולחןהץקןאדמו"רדין

 ." ...חנגידייושמחתרבבחוזקשרוואץהיוסגסלשירשישהריהמועדחול
החלכדאחרוקרהקדושותבידיוהשירהאתחיץקשליט"אאדמו"רכ"ק

יחלויהואשמחדהמודעשחנולהמיוחדאתביארבהשהיחה,באמירת

החול.בתודהמודעענייניאתלהחדירשישוהיינוימועדיגסומאידן

התורהקריאתהואיוסשבאותוהמיוחדכיגסאמרהקידבריושארבתוד

קביעתהיאהרחספטירתעניןשבכלל ,גוי"רחסכלפטרבכורכלליייקדש

חומתאתיקבעישראל"בכורישה"בניממשבקרובגסיהיהשכןמחיצה,

שהואחמור,ה(טפר)אתלקדששישהיא,בפועלבמעשהמכדוההוראההגלות.

הבלע-שס-טוב,הסברוכפי ...ניסייובלבייבחומר-יחומריותימלשון

הואוהפירשועמו",תעץובעץובשונא,ןחמורתראהייכיהפסוקעלהידוע,

ישואנדיבדגרהיאהעבודה,לפנישבתחילה,הגוףחומריותאתלקחתשצריד
תעזוב".ייעזוב-לטובולהפכה
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המועדדחולב'ניסן,י"חג'יוםליל
נ"ע,שניאורסאהןרלוי"צוהמקובלהחסידהגאוןשל 110ה-הודלתויום

שליט"א.אדמו"רכ"ק-יבדלחט"א-של'אביו

התלמידיםשלתורהכינוס 770ב-הקטןבזאלהתקייםהצהרייםאחר

כייקשלמיסודוחינופסחהמועדבחולשנהמדיזחתורהכינוסהתמימים.

שליטייא.אדמוייר

הונחגשכברשכיוןבמלים,שליטייאאדמויירכייקהחלהערבהשיחחאת

כ"ק [מליםכמהיאמרחיוםשגםהרידברים,כומררצופותפעמיםשלוש

בדווקאזחאיןמלים''כמחאומריםשכאשרואמרחייךשליטייאאדמוייר

גדלותמלים'שח'כמחאלאשתים,רביםמיעוטשלבאופןלאואפילו'כמה'

 . ] ...מכךליותרונהיות
התורחקריאתהינוזחליוםהמיוחדכינםהזכירהדבריםשארבין

האביב','חגחרגליםשלושת-חחגימותמכלהיחידהבפעם-מוזכריםבה

בתבואחחואשחמדוברהואאלחלכלשחמשותףהאסיףי,ו'חגחקציר''חג

המתמידים,והגידולחצמיחחענין-חיבעבודתחחוראחנםוזוחיחצומחת,

-חיחידרשותלתוךחכלאתאוספיםבוהאסיףייחגישדברשלכשבסופו
 .עולםשליחדיו

שחואבחודשי"ץחיחאתמולכישליט"אאדמו"רכייקחזכירבחמשך

חפשוטחשחחוראחחי,-יייחשחואזחליוםחכנחחמחוחיטוביבגימטריא

ליבו".אליתןייוהחיהיאמכך

לאביוועשרהמאהההולדתיוםשזהוגםשליט"אאדמויירכייקהזכירכאן

בעניינינפשמסירותעלבגולהנפטראשרנייע)יצחקלוירבי(הגהייק

הירעשילאורובפרט-כןועלגופו),נשארנםשם(מקוםומצוותתורה

זהיוםגםלנצליש-הולדתבימיהתוועדויותמעריכתלאחרונה

הגאביהכריץחשיחהבסיוםתיכףואכןטובות.החלטותוקבלתלהתוועדות

מכןלאחררבותשעותבמשך .המדרשבביתשתיערךחסידיםועדותהתועל

שליטייא.אדמויירכייקהוראתלאורהמיוחדתבהתוועדותיחדיוהכלנועדו

מהשיחה.הקודשדבריעללחזרהנםנוצלהההתוועדות

 770ל-הגיעשחריתתפילתלאחרניסן)יייחשלישי(יוםבבוקר
מפילדלפיהשליט"איאלעסאלעזראפריםרביהפוסקיםזקןהגדולהגאון

מצדשזהובנמקושליטייאאדמו"רלכייקהפסחבחגשנהמדילבוא[הנוהג

ידיעלחובהידישיוצאיםבגמראהמוזכרהגלותבזמןלרגלעליהדין

הואונכדיו.בניובלוויתהגיעשליט"אהישישהגאוןרבו].פניראיית

המדשרמביתשליטייאאדמויירכייקכשעלה .התחתוןעדןגןבפתחהמתין

אדמו"רכ"קנכנסוכךואחררבהבחמימותידואתלחץבו,והבחיןהגדול

יצאוזמןכעבורהתחתוןיעדןל'נןמשפחתוובנייאלעסוהגר"אשליט"א

ביחידות.יאלעסחנר"אעםשוחחשליטייאאדמויירוכ"קהמשפחהבנישאר

שליט"א,אדמו"רמכ"קנפרדיאלעסכשהגרייאחשעה.כמחציתנמשך.הביקור

בןתומכיםנכדיושניבעודללוותואחריןשליט"אאדמו"רכ"קיצא

אדמו"רלכייקבגואתלהפנותרוצחשאינומשוםלאחוריולהלךלוועוזרים
שקיחנןלרכב(חמתיןיאלעסוהגר"אכיסאחובאהיציאהאלבדרךשליט"א,
יייראההמליםאתלןאמרשליטייאאדמויירכ"קכסא.עלהתיישבובינתיים)
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שמחה.שירשינגנוטוביוםהואשעתהשכיווהוסיףכדואחרבציון"כהו

עודדשליט"אאדמו"רוכ"ק " ...בחגיךייושמחתבשירפצחמסביבשעמדהקה'

ובכליאלעסבהגר"אפניםבמאורמביטכשהואהקדושותבידיוהשירהאת

שםוהמתיןליציאהעדשליט"אאדמו"רכ"קאותוליוהכךאחר .הסובבים

חזראחר,מהמקום.נסעהיאלעסהגר"אנסעבהשמהכוניתעדארוכותדקות

הק"לחדרו
אדמו"רכ"קילדים.כינוס 770ב-התקיים Z : 00בשעהבצהריים

והקראתהתפילהלאחר(והמדריכים).הילדיםעםמנחהלתפילתירדשליט"א

חכט(כשהרבקצרותשיחותשלושבפניהםשליט"אאדמו"רכייקאמרהפסוקים

עלשליט"אאדמויירכ"קשוחחהראשונהבשיחההשיחות).ביומתרגם

פירורממנולהשאירולאולשרוףלבערישאותו-החמץשביוההשוואה

 ...מעצותיולילדלהשיאהבאהרעהיצרלביו-בפסח
מהילדיםאחדכלשלהזכותעלדיברהשנייה)בשיחה-(בהמשך

ועודמצוהעודבעשייתהיאכדעלושהתודההשם,צאבעללהמנותהנוכחים

ואחתאחדלכלכחשישבהכרחוכיהצדקהמצותעלמיוחדתובהדגשהמצוה

כחלפיאלאתובעלאשהקב"המכיוןעליהםהמוטליםהתפקידיםאתלבצע

בצבאותחייליםאלהילדיםשללהיותםוגרםשהביאזהעצמווהואהאדם

בשיחהלסיום, .מיוחדיםתפקידיםמוטליםזהצבאחייליעלאשרהשם,

המדריכיםבאמצעותלילדיםעתהשיחלקהצדקהמטבעותעלדיברהשלישית

 3לחלקישהאםוהתדייןהיטנקיסטיםי)ידיעלהמבוגריםקהללכל(וגם
דיכנגדמטבעות 4לחלקיששמאאופסחשלהמצותגיכנגדמטבעות

לאחר ...מטבעות 4לחלקהיתההמסקנאוטעמיםהסבריםכשלאחרהכוסות

ילדיהמוניבשםהכטי.י.הרבבירך(לאנגלית)האחרונההשיחהתרגום

שלההולדתיוםאתבדבריובהזכירושליט"אאדמו"רכ"קאתהיצבאות

אדמו"רכ"קהורהלסיוםניסו.יייחזהביוםהחלז"ליצחקלוירביאביו
אחדמאףלפחדשאיוהאומרהניגוןואת ...בחגיך"ייושמחתלנגןשליט"א

 ....ניעטיייניעטבלב,דמהשםרקאלא
אודותהשמועהכילצייוישאגב,(דרךזהבערבהקודשבשיחת

והמוניכנפיים,להעשתהערב,מדישליט"אאדמו"רכ"קשאומרהשיחות
מנתעל 770ל-יוםבכלנהרויניו-יורקישלהשכונותמכלחרדיםיהודים

יוםשלהמיוחדכדברשליט"אאדמו"רכ"קצייוהשיחה}אתלשמועלזכות

מאברשליט"אאדמו"רכשכ"קלךי,יפסלהפסוקהתורהבקריאתהמובאאתזה

אתהצדיקים,עבודתגםשעניינוהפסח,בחגלקרואמתאיםכיצדבארוכה

לצדיקים!לכאורהמתאיםשאינושליליאירועאודותהמספרזה,עניו
התשובהעבודתעםהצדיקיםעבודתשלהשילובהיתה,הארוךהביאורנקודת

חוזרותשאינוהרחמיםמדותיייגפרשהאותהבהמשךגםשמובאות[וכפי

ותפילתועבודתודייעלבספרים)(כמבואררבינומשהזכהלהוריקס,
לךי].יפסלבעניולזאתשקדמו

פסח.המועדדחולג'ניסו,י"טרביעי,יום

מחדשפעםבלכשאחזהההתרגשותאתושובשובלהזכירשלאאשפראי

הדרךכללאורך :אלובימיםהמדרשלביתנכנסשליטייאאדמויירשכ"קשעה
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אבותיהםידיעלשהוחזקוותינוקותרביםילדיםעמדותפילתולמקוםעד
ככלהזעירות.ידיהםלתוךצדקהמטבעותלהםחילקשליטייאאדמויירוכייק

לבית-הכנסתבכניסתולילדיםצדקהמחלקשליט"אהרבי

וכשהניעונברה,השירההלכהכךמקומולעברשליטייאאדמויירכייקשהתקרב

ובזריזותהסטנדרעלסידורואתהניחהבימה,נביעלעלהלמקומו,

הקדושותידיובשתיהשמחהנינוואתוחיזקהקהלאלהסתובבמפליאה

אדמויירכייקבפניתוכרזשחריתתפילתלאחר .ביותרנמרצותבתנועות

בביתזהביוםשיתקיימווטףנשיםלאנשיםיהקהליכנסיעלשליטייא
המדרש.

כינוסהתקייםשליטייאאדמויירכייקעםמנחהתפילתלאחרבצהריים

כמובו).(בנפרדוטףנשיםאנשים,בהשתתפותלעי)לשהוזכר-(יהקהלי

רסקיו,דודוהרבבוטמושמואלהרבשליטייא,מארלאוהנרייקנאמובכנס

אדמויירמכייקנמסרהעתהשזההמיוחדתהתשובהעםהקהלאתנםשהפתיע

כוי,ניסיםניסי •ניסוהומזקיוםולזוזהפייבכלחיייויהא :שליטייא

ממש".בפשטותמהגאולהמתחיל

שקיבלהתשובהנוסחאתרסקיוהריידנםהשמיעהזדמנות(באותה

שיצאהקריאהמכתבעלשליטייאאדמויירמכייקחביידאנודתצעיריארנוו

שליטייא).אדמויירכייקבמבצעיכלליתלהתחזקותהפסחחגלקראתמטעמם

הקהלכינוסאתשליטייאאדמויירכייקהזכירבלילההקודשבשיחותאגב,

זה.

הקודשבשיחתכאשרדווקא,זהבערבהניעהחגשמחתששיאדומה

מקריאתהיומיתההוראהעלשליטייאאדמויירכייקדיברבמינהמיוחדתהמאוד

נישטאייאזנייעהרייייץאדמויירכייקכדברישניייייפסחעלתמדברתהתורה

לגאולההציפייהעניועלנסבהדיבוראבוד).(-איופארפאלוייקייו
לאשדבריהודיםאותםאת ...רבהבציוריותתארשליטייאאדמויירכשכייק

ההיפךברוחניותלאוגם ) ...ניטייהרעעיו(ייקייןבגשמיותלאלהםחסר
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חסדשלמלכותשהיאהממשלהובסיועהדתצרכיוכלישיבותישהנכון,הוא
שאמנםואמרמתי"ייעדיהודיםשלהתביעהעלדיברבהמשךוכו.'וכוי

הספיקוכבראלהשאותםכךכדיועדזאתלצעוקליהודיםהמפריעיםישנם
פיעלאףאבל !האמונהעיקריבי"גחלישותמסויימיםיהודיםאצללפעול

ואדרבה ...שוותדיעותיהןשאיןטבעידברשזתמשוםמכ,ןלהתפעלאיןכן

 ...משתלםשתדברמובןאזגלות",יידלאיצועקיםשידליםאיךרואיםכאשר
וכמהכמהאחתועלאבותיהםאצלאלתדבריםראולאיהודיםשאותםואף

 ..מתי.'יעדויכריזוהמדרשבביתשיקומו-סביתםאצל
וגםאביואצלזאתראהלאהואשגםואמרצחקשליט"אאדמו"רכ"ק

ייאבל ...זהבעניןתתחילבדיוקאיךיודעלאעצמותואואףסבואצללא

כולםהדברים ...טובותתוצאותכמהמכךשיצאווראההמעשה"הואכך

שליט"אאדמו"רכ"קהאריךהדבריםסוףלקראתבמינת.מיוחדתברוחנאמרו

הראוימןהיתפוסקיםכמתלדעתאשרהפסחבחגהשמחתעניןעלהדיבוראת

גםתריכמותםתלכתנפסקתשלאואףשמחתנו",ייזמןתפסחבחגגםלומר

תדעותלכלאופןובכלחיים"אלוקיםדבריואלוו"אלוהם,תורהדבריהם

עלהקודמיםלדבריםהתייחסשליט"אאדמו"רכ"קלשמחה.מועדיםזההרי

לשמוחגםישלאידךאךתגלות,עללהצטעריששאמנםואמרתגלות,אודות

באת.תיכףשהאגולהאמיתייםובטחוןתקוהמתוך

הפךותשיר ..מתיי.'ייעדלשירהקהלהחלהקודששיחתסיוםעם

שתוךעדגדולתכתהיתתתשמחתהרחוב.אלהחוצתשהמשיךהמונילריקוד

המשטרהעםסוכםהדברליפסקר,אלירישלתזמורתואורגנההריקודיםכדי

יקינגסטוןי ...המפורסםהרחובותלצומתנעכולוהקהל ...ו

הפסחחגשלבעיצומותרוקדעצוםקהלאותואתלתארקשה .ימונטגומריי

השמחההתחלתלפנייחימוםיכשדבריהתזמורתצלילילקולהכבישיםבצומת

קודםשליט"אאדמו"רכ"קשלהקודשדבריעלברמקולתחזרההיובמקום

למרות ...ניסן?בחודשהסוכותחגנפלאיך :שאלמהרוקדיםמישהולכן.

מןהתחממו.הכלהשחרעלותעדוהריקודיםהשמחההמשיכובחוץששררהקור

 .לחייםלאמירתששימשוהרביםהייןומבקבוקיהריקודים

פסח.שלשביעיערבניסו,כ'חמישי,יום

עליוייונחהד"המאמרלאוריצאהפסחחגשלהאחרוניםהימיםלקראת

כ"קעל-ידימוגה-תשי"דשנתהפסחבחגשנאמר-גויהויי"רוח
שליט"א.אדמו"ר

פעמיםשלוששליט"אאדמו"רכ"קהכריזערבית,תפילתבסיוםבערב,
השיחהבאמירתפתחמכן.לאחרפעםבכלחזרההשיבוהקהליום-טוב"ייגוט

(וממנותדיןמןרשותשהואפסחשללשביעיביחסהידועאתצייןבה

אתוהסבירכמובן),הראשוןהיוםמןחוץהחג,ימותשארעלגםלמדים

שלשביעיענייניכלגםוממילאומוגבלתמדודהשאינתירשותישלתמעלת
והבגלה.מדידהמכלולמעלההקודמיםמבימיםיותרהינםהשמחהכוללפסח

בנגלהתיאשהאחתוהוסיףשאלותשתישליט"אאדמו"רכ"קשאלבהמשך
הכתובאודותעלהראשונההתורה.פנימיותפיעלהשנייהואילושבתורה
התאמהאיעלוהשנייהפסח,שלבשביעיומשתהמאכליהיהלאלבואשלעתיד



 • 1 2דינפלאות"ייאראנו (Iניס

סיףיםקריעתבסיפורנ"עהזקןאדמו"רביאוריבין-לכאורה-

האלוקותנילויאודותעלבמאמריוהאמצעיאדמו"רוביאור(-ברוחניות)

ולבסוףאלובדבריםהאריךשליט"אאדמו"רכ"קסוף.יםקריעתבעתשהיה

 ...עוד"ויחכםלחכםב"תוסיים
אורעדשלמדוחסידותשייוהתמימיםבאנ"שבית-המדרשהתמלאבלילה

ליובאוויטש).(כ-מנהגהבוקר

במכתבימרזובשלוםריהרה"חמאתשיעורנמסר'הקטןבזאללמעלה

בית-המדרששלהמזרחיבחלקלמטה ;חג-הפסחלקראתשליט"אאדמו"רכייק

ואניישהתמימיםמאותבפני-שיעורכהןיואלרביהגה"חמסרהגדול,

ולאחרגוי),עליו"ייונחהדייה (לאורהיוםשיצאהיטרייבמאמר-שיחיי

כשסיפוריםארוכותשעותהתמימיםעםרסקיןדודריהרה"חהתוועדמכן

מיוחדת.הדגשהבפיו-שליט"אאדמו"רכייקשלהנשיאותשלבימכל-רבים

כייקלכךשמיחסהמרובהוהחשיבותמחרלתהלוכהההליכהעניןעלהיתה

שליט"א.אדמו"ר

פסח.שלשביעיניסן,כ"א Jשישייום

לבתי-הכנסתלתהלוכההעצוםהקהלכליצאמנחהתפילתלאחרבצהריים

בשמחתולשמחםבפניהםתורהדברילומרכדיהסמוכותהיהודיותששבכונות

המיליםדלותאשררגיללאבמחזהמלווהלתהלוכההיציאההחנ.

הקי·לחדרושליט"אאדמו"רכ"קנכנסהתפילהכשהסתיימה : ...מלתארו
כעבןר .-770להסמןכההמדרכהלאורךבחוץההמוניםהסתדרןבינתיים

 770שלהפתחלעברןפנההקימחדרושליט"אאדמו"רכ"קיצאאחדןתדקות
הקהלכלפצחאזהחיצוניות.למדרגותבסמןךועומדממנונםיןצאכשהוא
הדרןבמלןאעמדשליט"אאדמן"רכ"קנאפןליןןיימארששלאדירהבמננינה

אחדכלאתהקיבעיניוסקרהוא ...פניועלחלפווהכלעליוןכמצביא

 ...העינייםבוכשנפגשוהחודרבמבטממשלחושהיהוניתןמהעובריםואחד
השירהוהמרצתעידודלאותבתנופהמידיואחתאתהריםלפעםמפעם

קצתלהתרחקוהחלוהקיפניועללעבורנמרושהכללאחררק ...והרוח

 .הקודשאלחזרהנכנס
יאיסט-פלטבושיילפטבושי,לשכונותהתחלקהגדולהציבןר

ויקנרסיי.וליסטרט-סיטיי,

אתלקבליןצאןהןאמנהגשליט"אאדמן"רכייקחידשהאחרןנןתבשנים

 :מבתי-הכנסתחזןרבדרכהגםהתהלןכהפני
האןתניתןמהתהלןכההקבוציתכלכשחזרןבערדעשרהאחתבשעה

אדמן"רכ"קשלהקיחדרומול ,-770למחןץשוב,לשירהחלווכןלם

ממש,האירופניןשליט"א,אדמן"רכ"קיצאאחדותדקןתכעבןרשליט"א.
 " ...גאולהדיזייןשויןייזאלהחזקהבשירההאיץהקיובמחיאות-כפין

לחדרו.חזרהנכנסמספרדקותכעבורמקודמו.פחותלאנלפאהזהוהמחזה

לשמןעכדי 770-שבהגדולבבית-המדשרלתהלןכהההולכיםכלהתאספואזרק

קהל(בפניהערבשליט"אאדמו"רכ"קאמראותההקודששיחתעליחזרהי
החזרהאתערדקרסיקיןסףהתיהסמוכים).לבתי-הכנסתשהןלקטן

בטןב-טעם.
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החגנקראשבוהשס :שליטייאאדמויירכייקדיברעליהומהנקודות

הרבכתורתהקודשייבלשוולויקראואשרמיישמווההוראהפסח',של'אחרזן

המניד.
דלגליס''אחרוו-זהבשסשנקראאחרדברפיעלהיההביאור

I 
ביןהמהותיההבדלאתביארכאןגסהמחנות.לכלמאסף :היהיישתקפידו

שנייי.שבפסחפארפאלןקייןייניטאשללמעלהזומעלה

השסכגוןרביס,בענייניסוארוכיסנלפאיסדבריסגסהיו

שלבהפטרהביאוריסוכןהמצותיי,ייחגולאכלבפיהשנורייחג-הפסחיי

ועו.דועודפסח,שלאחרוו

משיח".ייסעדות •פסחשלאחרזןניסן,כ"בקדוש,השבתיזם

6: lS נערכה,חיאזה.גדולביוסמנחהלתפילתשנקבעההשעההיא
במהלכה.ונסלפניחעזחבשירחשהתבטאהשמחהמתוךהחנ,תפילותכלכמו

כ"קנכנסמכולאחרכשעהחמשיחיי.לייסעודתכולסחסבוכךאחרמיד

 .חחלהוההתוועדותלסעודחחק'ידיואתנטלהמדרש,לביתשליטייאאדמוייר
חנחריי.עלידוייוחניףבפסוקשפתחחסידותמאמרונסבחהיוקודששיחות

ובדרושכברמזבפשטוחסידות,תורהדברישלאדירשפעכללואלוכל

כאופרטיחס.כלעלבדפוס,הדבריסלחופעתאיפוא,מצפיס,והכלכבסוד,
 :שנאמר)מחכללפרט(בלידובראודותסמחנושאיסחלקבציוונסתפק

רברוחניתוכוחדורחחמשיחסעודתכיצדמאודמענייןביאורהיח

חדשלחסברזכינווכךסיומח,עסלחשפעתחועדאליחמחחכנותחחלמשמעות

אחרתשיחחועו.דח'ייאתוברכוקודשידיכסיישאו-ידיסנטילתבענין

וייסעודתפסחשלבאחרוןחמשיחייייסעודתשביובחבדלנרחבלביאורחוקדשח

זושלמעלתחעלחואכשחדנששבתמוצאישבכלמשיחאיימלכאדדוד

חלפסחשלכשאחרווחחסבר,בסיוסשליטייאחרביאמרזו,בשנחחראשונח.

קודששיחתואסזו.אחרבזוחשיבותו,עלחסעודות,לשתיזוכיסבשבת,

-חשנחעלדובראחריחחבאחבזוחריבשבועחיוסשלבקביעותודנחזו
שבעמחכיסשליטייא,חרביאמרלייחקחל",ותשמח.תשמחושנת'הקחל'שנת

לחתייחסישאיךלעצמואחדכליתארועתח ;שנחאלף-לייתשמחייאךשניס,

עסלשמוחישכמחאלף! ...שניסמאח ...שנתייס ...שנחלושחמתינודלבר
ייתשמחיימאזשניסאלףעברושכברלאחרמתייי,'ייעדלזעוקישוכמהבואו

 !הזחחיוסועדחקודמתבפעס
הקודששיחתסיוסועסמיוחדתוהתעוררותבהתרגשותנשמעוחדבריס

אדירחלשירחשהפךוחוךלמתבגרבקצבמתיייייעדולזעוקלקרואחלבהחלו

הלכחשעוצמתח(באנגלית),עכשיויימשיחרוציסאנולחכות?מתיייעד-

 ,רגליועלהק'הקהלכלקסבספונטניות,אשרעד ....לרגעמרגעוהתחזקה
זמןהמחזהנמשךכך"לחייסיי.בענייתממשיךשליטייאאדמויירכייקבעוד

ממושבושליטייאאדמו"רכייקהתרומסלפתע,ואז,אולי,דקות ZOכ-רב,

מעודדחק'ידיוובכפותמקומועלרוקדכשהואהק'קומתומלואועמד

איךלתאר,מאודשקשהמחזה ...השחקיסמרקיעתוהזעקחהשירהאתומבגיר

הדורצדיקובראשסמתיייייעדומתחנניסמבקשיסוזועקיס,שריסהאלפיס

מהזמןכשחלקומתפלל,מבקשובעצמוומגבירשעומדשליטייא,ונשיאו,

צומות. vהס'עיניו
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המקדשבית:יישייבנהזההתוכןבעלהשירהיההבאההשיחהבסיוסגס

מודגשותמתי"ייעדחמליסכאשרמתי",עדשרייטאידעלאךבימינו,במהרה

בקצבהשירההיתהכאןאףלב.מקרבהפורצתכקריאהונשמעותבמיוחד

אנותהאיךבבירורלהבחיןאפשרשהיהבמיוחדמהרגיל,יותרהרבהמונגר

אדמו"רכ"קשלהקישפתותיוגסהיומתי"ייעדוהריעזעקשהקהלשעה
 ...מתי"ייעד-בדביקותמרחשותא l/שליט

הקינשיאינורבותינולמנהגמופלאביאורהשאר,ביןהיה,בהמשך

ביוסואילוהחגימישבעתבמשךשרויהממצההזהירותבתכליתלהזהר

מאלפותהוראותרצוףשהיהביאורשרויה,מצהבאכילתדוקאלהדרהאחרון,

השבועלפרשתמיוחדתשיחההוקדשהכןואיש.אישכלשלהיבעבודת

כפתגסהשנהבמיוחדהדבר,מעלתעלההסבריסלצדכאןואףיישמיני"

שנהזוהריפעמיס,שמונהשמיניבפיקוריס(כאשר l/שמנהשמינייישמונה

/I שמנה/l (ואחת.אחדלכלהוראותהיו-ומשופעת

מנהגעלאחת,מפעסיותרא, l/שליטהרביהזכירההתוועדותבמהלך
חסשגסילידסלקבוצתהקי,בידוסימן,ואףזובסעודהכוסותדישתיית

 .כןיעשו

 l/חגאסרו l/בלהתקייסשעתידתורחבכנסהשתתףשליט"אר l/אדמוק l/כ

ר l/אדמוכייקתינוק.בלידתשהחיינוברכתבעניןעניניסורבעמוקבפלפול

 ;נולדשלאלוטובאושנולדלאדסלוטובחאסהדיעותאתחביאשליט"א
אלעזרריבנוהיכנסביוסמשתהשעשהי l/ברשבהסיפוראתהביאבהמשך

ייאניהפסוקאתי l/רשבאמראז,שכןללידתושייכתשחשמחהואמרלמצוות

לומר,ישמאיד,ךוכו.'נפלשחיהחמלךדודעלשקאי '''וגילדיתיךהיוס

בניראיתי I/אמררשב"ישכןראיה,איןמשסכיא, l/שליטר l/אדמוכייקביאר

סיבתחיאזוכןואס , l/ובניאני-חסשנייסואס ...מועטיןוהןעליה

לנושארבהבעמקותא l/שליטר l/אדמוכייקנכנסכאןלידתו.ביוסהשמחה

זודרךעללמשנהו.סתירהמחוההאחדאיןמדועוביאר l/ובחירהייידיעה

אלעזר,רבישלבצעירותו I/כו'עליבניראיתיי l/רשבדבריאתביארגס

-ראייהשלאנופןזהחיהששסכיוןהבחירח,נתונהשלכאורחלמרות
ולאעברלא l/שהייבינוניייעלבתניאהנאמרלהסברעברמכאןייראיתיי.'

נתונח.הבחירהוהרייעבור"שיילאמניןורה >lOולכמימיויי,עבירהיעבור

בהקשריחטא.לאשיהיהמהיהיחכיהואהנוכחישמצבוהואהביאוראלא

התשובהכיתשובהבהלכותהרמבייסלדברישליטייאאדמויירכייקצייןזה

במהלךלחטאויי.עודישובשלאתעלומותיודעעליושיעידייעדהיאחנכונח

החשיבותעלרבהבהתעוררותשליטייאאדמויירכייקדיברשובזושיחה

שכברואמרטובות,החלטותוקבלתההולדתבימיההתוועדויותשלהעצומה
 .זותקנהשחביאההמרובההתועלתאתבמוחשראו

בהתוועדותההוראותאתהמעשה,בתחוסלהדגיש,כדאיסיוס,לפני

שניתנוהמצוותשבעקיוסאתנחבניעללפעולבהשתדלותלהוסיף :זו
טובותהחלטותוקבלתהתוועדויותעריכתשלהתקנהופירסוסחיזוקלהס,

בימיישראלילדילכלהקודשטהרתעללחינוךלדאוגההולדת,ביוס

הקיץ·

בבותהדיניגוואתלנגןשליטייאאדמויירכייקהורהההתוועדותבסוף

התפללמכן.לאחרהכוסעלשליטייאאדמויירכייקזימןואחייכהזקןלאדמוייר
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ערבית.תפילתהעמודלפני

החלמכןלאחרותיכףהכוסעלשליט"אאדמו"רכ"קהבדילסיומה,עם

בשעהונסתיימהשעות-3מלמעלהנמשכההחלוקהברכה.שלהכוסבחלוקת

הרבילפניעברושבמהלכןרבהשמחהשלשעותשלוש-בערךבלילה 3 : 3ס

מכלאורחים,שלרבותמאותועודבהתוועדותהמשתתפיםאלפישליט"א

מזגמאלוואחדאחדלכלהחג.צאתלאחרשהגיעוהסוגים,ומכלהחוגים

-וברכהמבטהעניקאחדלכלברכה",שלמ"כוסשליט"אאדמו"רכ"ק
רבנים,ה"שלוחים",מאותוכדומה.והצלחה"ייברכהולברכה","לחיים

ברכתבתוספתיין,בקבוקיגםקיבלוציבורבצורכיועוסקיםמשפיעים

וכדו.'רבה"ייהצלחה
I 

והאווירהבידיוהשירהאתרבותפעמיםעודדשליט"אאדמו"רכ"ק
כמהושרהמפורסםהרוסיהחזןהגיעכאשרבייחודמאו,דשמחההיתה

מתוךשליט"אאדמו"רכ"קאמרהחלוקהבסוףברוסית.חסידייםניגונים

 ...תצאו"בשמחהייכירםבקוללשירהחלכךואחרלך",ייויתןהסידור,
 .חזקהשירהבליווימביהמ"דויצא

כשהקהללביתוחזרהשליט"אאדמו"רכ"קנסעמכןלאחרדקותכמה
ובזמרה.בשירהאותומלווההדגול

 .ניסןכ"גראשוו,יום

ימיעלשליט"אאדמו"רלכ"קשהודיעוהיוהבוקרהדולריםבחלוקת

עבורנוסףדילרלהםנתןשליט"אאדמו"רוכ"קאלה,בימיםהחליםהודלתם

זאת.לרגלמיוחדותהתוועדויותעריכת

ליייחידותל-סןן,שליט"אאדמו"רכ"קהגיע , 8 :ססבשעהבערב,

(שהועברהלאנ"שהכלליתביחידותהפסח.חגלכבודשבאולאורחיםהכללית"

-השארבין-שליט"אאדמו"רכ"קדיברהגדו)ללביהמ"דמחוץברמקולים
וכפידו"ח,כךעלושלחוהמעיינותבהפצתמיוחדאבופןשפעלואלהבשבח

כל-כ,ךהצלחההיתהשלא(ובמקוםמאודגדולההיתהאלההצלחתהריהנראה

הברכה).להשראתייכלי"היהשלאכךמספיק,עשושלאמשוםזההרי

ספירתבנוסחהאנמראתשליט"אאדמו"רכ"קביארהדבריםבהמשך

יהודישגםכלומרהעולמות",בכלרבשפעיושפעייועל-ידי-זההעומר

העולמות,בלכאלוקותממשיךהעומ,רספירתוסופרשמםבמדברהנמצא

סופריםקטניםוילדהילדכאשרגםנפעלזהודבר .ביותרהנעליםאפילו

אורבאכשראפילולאלתר,נראיתהתוצאהשם(ואדרבה,העומרספירת

התרגשותלוגורםזהברכה,מברכיםאותםרואהלבן"זקןייעםמשפיע

 .הנהגתו)עלומשפיע
פיעלאףכיואמרייהקהל"עלשליט"אאדמו"רכ"קדיברבהמשך

ישנושכאשרבני-אדם,דרךאבלבשנה,אחתפעםהיאכפשוטההקהלשמצות

השנהכלפניעלאותותיואתנותןזההריאחת,פעםבמינומיוחדאירוע

 .האחריםהעניניםבכלותענוגחיותומוסיף
בהשפעההצורךעלשליט"אאדמו"רכ"קשובעוררהדבריםסיוםלקראת

והוסיףבתורה!),רבינומשהשציווה(כפימצוותיהםלקיוםנחעל-בני

אלהבדבריםחופשית.בחירהלהםשאיןמכיוןלהשפיעיותרסלשעליהם
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במקוםזאת ,)ו"ח(ישראלביתהעמיםככלשלהרעיוןנגדבחריפותהתבטא

ועליהםהעמיםמכלישראלבעםשבחרהקבייהשלרצונוהיפךזהכילהבין

להם.שניתנוהמצוותדאתלקייםהיגוייתיסביבתםעללהשפיעלנסות

וכלות.חתניםולקבוצתהבר-מצווהלנעריהיחידותהתקיימהמכןלאחר

אדמו"רכ"קעלההיחידויות,כלשהסתיימולאחרבער,ן 10 : 00בשעה
 .הקטןביזאליערביתתפילתהתפללמכןלאחרדקותוכמהלחדרושליטייא
 .לביתונסעאח"כ

 .ניסןכ"השלישי,יום

כנסהמרכזיתהישיבהשלתומכי-תמימיםהנהלתקיימההצהרייםאחר

התקייםהכנס .הקיץיזמןיהתחלתלרנלשיחיו,לתמימיםמיוחדהתעוררות

למעלה.הקטן,ביזאלי

 •ניסוכ"זחמישי,יום

שייערךהגדולהייפאראד"לקראתכלליתהכנה.אסיפתדד Oבנערכהבערב

סיפרהדבריםביןהכט.י.י.הרבניהלחאסיפחאתבעומר.בליינחיבעזרת

חלחשנחבעומרשיסינאףאםשליטייא,אדמו"רכייקאתשאלוכיחכט,הרב

כייקותשמייח.ייחק~ל"שנתשזוכיווןייפאראדיי,לקייםחמישי,ישביום

חדבראיןבינתיים ...שיעשובדבר,ספקיששאםהשיבשליטייא,אדמוייר

כאשרלצאתשמנחגומכיוןלייפאראדיי,יצאשליטייאאדמויירכייקאםברור

 .ראשוןביוםחלבעומרלייג
אדמויירכייקשלשיחותשתיחכוללהשבועיחייליקוטייחופיעכברהיום

חכותרתאתנושאתוחשנייחיישמינייי,חשבועפרשתעלחאחתשליטייא.

פיעלרופאך"חיייאניאיירשלחתיבותראשיעלמדברתוחיאייאייריי

 .חענייניםפנימיות

אייר.החודשמברכיםשבת-קדוש,ערבניסן,כווחשישייום

שליטייאאדמויירכייקיתעכבעליוהרשייינודעבצחרייםחיום

אדמויירוכייקבלבדאחתשאלחכתובחחיתהההערותבקובץבשבת-קודש.

בפירשייי,נוספתשאלהעודהוא:האחדחלקיםשניעודעליההוסיףשליטייא

ליבויי.אליתןייוהחי-והשני

כשנכנס.בערב,דד Oלשליטייאאדמויירכייקהגיעשבת-קודשלפניכשעה

לנגנושמרביםהניגוןאתושווקבלת-שבתלתפילתשליטייאאדמויירכייק

לעברשליטייאאדמויירכייקהסתובבגאולהיי,דיזייןשויןייזאללאחרונה

 .) ...הפסחחג(כבימיהקדושותבידיובחוזקהנגינהאתוהמריץהקהל

 .איירהחודשמברכים'שמיני',פרשתקודששבת

בציבור.התהליםלאמירתשליטייאאדמויירכייקנכנס 8 : 30בשעה

שחרית.לתפילתנכנס-10,30ובלחדרוחזרמכןלאחר
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שיחה IIמיוחדת",שמחה IIמיוחדת",התוועדות IIבמליםלהשתמשכברקשה

הכלובעצםכאן,קוריםמיוחדיםדבריםמאודהרבהשכןוכדוי, IIמיוחדת

 ...מיוח.ד
ההתוועדותהייתההזושיגרתיתיי,בלתי IIהבשרשרתחוליהעוד

א IIשליטר IIאדמוכ"קדיברפסח)של(-אחרוןהקודמתבשבתכבר ....השבת

בהנקראתשמינישפשרתמכיוןיישמינהיישנהנקראתחזושחשנחכדעל
 .מכדחנלמדותחיבעבודתובחוראותזחבעניןוחארידפעמיםשמונח

מדגישא IIשליטחרביכאשרושמחחחיותמלאחחיתחחשבתחחתוועדות

חפרשחשל "ח"-חשמיניתחפעםאתקוראיםבחחשבתזוחיכי

חישחאותחוא,מפורסםחכישחדבראמרא IIשליטאדמויירכ"קח"שמינית".

שישחראשוןחדברואם-כו,וייחייםיי.חיחיי IIחייי, IIשלחתיבחראשחיא

וחחלהשם,עבודתענייניבכליתרח IIחיות IIחעניןהואזומאותללמוד

לחתוועדכיצדאפשרויותכמחישנןגופאשבחזו,מחתוועדות

אופארבריינגעןיאישלאפנדיקעראו ..פארבריינגען.יאיפארשלאפנדיקער

גם IIחשובים II(ש ...חשוביםבעלי-בתיםכמנחגאפילואו .פארבריינגעןסתם

לעבעדיק IIלועדאפרבריינגעןייאלעבדיקער IIאו ,) ...חי.' IIאבותמתחילח

חשיחחשלאחרובניגוןחקחלאת"חישמלוייכמוחאלחחדברים ..שבלעבדיקי.'

קםאחדותדקותכעבורדגאולחי.'זייןשוין"זאלניגוןאלעבעדיקערשרו
רבבעוזכףומחאמקומועלרקדעומדו,עלשליטייאאדמויירכייקלפתע
ארוכחשעחלשירחמשיכומקומועלהתיישבשכברלאחרגם .העבריםלכל

רבח.בהתעוררות

עניועלהקדושיםהדבריםנסבושלאחריהובמאמרהבאהבשיחהגם

עודדהאחרות,השיחותכלביןכמושביניהם,בניגוניםוגםחי.י IIוה IIחי IIה

 .הניגוניםאתמיוחדתבהתעוררותשליטייאאדמויירכייק
שבתמדישליטייאאדמויירכייקלבארםשנוהגהקבועיםהלימודיםעל

המשנהעלהדבריםנסבוהפעםאבות.בפרקיהביאורגםזומשבתהחלנוסף

כוי,הבאיילעולםחלקלהםישישראלייכלייחלק",פרקסנהדריןממסכת

ייחלקייהלשוןאתהמשנחבחרחמדועהטעםבביאורפרק,כללפניהנאמרת
יימזומןחבאיי,חעולםבן IIהבאלעולםביחסהמוזכריםהלשונותכלמתוך

התניאבספרבכתובהיתחנעוצהחביאורנקודתוכוי.הבאייהעולםלחיי

זושיחחבהמשךממשי.'ממעלאלוקחחלקהיאבישראלהשניתייונפשקדישא

אחדכלשלהפרטיתהעבודהעלרבהבהתעוררותשליטייאאדמויירק IIכדיבר

היאשהכוונההוסיףא IIשליטאדמו"רכ"קהתפילה.מעבודתהחלעצמו,עם

יייששכר"לשבטהשייכיםלאותםוהוהייזבולוניםיימסוגדאורייתאלתמכיהו

לשאולאחדכלעלכיואמרהתלמידים,בהדרכתעסוקיםשהםשטועניםאלא

אואחתשעההתפילה,לפניבחסידותהתבונןהאחרונהבפעםמתיעצמו,את

 ...שעה?חציהפחותלכל
שכלההשתדלותאודותשליט"אאדמויירכייקעוררההתוועדותבסיום

טהרתעלחינוךובאים,הקרביםהקיץ,בימייקבלוישראלובנותבני

הקודש.

ר IIאדמוכ"קישבהתפילחלאחרמנחה.תפילתהתפללוהחתוועדותאחרי

אבות.בפרקיהראשוןהפרקאתואמרההתוועדותשולחןלידא IIשליט




