
מר-חשןו
בתחתונים"'יידירה

 *מר-חשוןא'-התורהספרסיום
ייכנסת *מר-חשוןד'-'הקהל'אסיפת
הרבניםכינוס *מר-חשוןט'-ישראל"
ברכת *מר-חשוןי'-שליט"א

 *מר-חשוןי"א-השלוחיםהתמימים
מר-י"ט-חשון"כ'הצלחה'דיקערייא

כ'-החלצו"ייקונטרסחלוקת *חשון
מר-כ"הנצח"יידידן *מר-חשון

מר-כ"ט-הודיהסעודת *חשון

 *חשון
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מו·חשווחדושרואשאו •תשוילושישי,יום

(עכבלהיוסנדחהריבקיןזושארבישלהתורהספרכתיבתסיוס

אתמו)ל.שהתקיימהחתונה

בימתגביעלשהתנהלהאחרונותהאותיותכתיבתהטקסהחל 9 : 00בשעה

חבריהגאוניסהרבניסשלבהשתתפותסא IIשליטר IIאדמוכ"קשלההתוועדויות

שליט"אאשכנזימרדכירביהגה"חהייטס'דיקראוןשליט"אהבדייץ

 .נכבדיסואישיסרבניסועודמכפר-חבייד

הקהלהחלהתורהלקריאתשליטייאאדמויירכייקשלכניסתולקראת
שליטייאהרבישלהמיוחדתהתייחסותובעקבותזהבסיוס(שהשתתףהגדול
התזמורת)צלילי(לקולהתורהספרעסלרקודלעי)לכמסופרזהתורהלספר
שליטייא.ר IIאדמוכייקבואעדהכנסתועסוהמתינוהקודשארוןבכיוון

זושארביהלבישלמקומו,והגיעהכנסתלביתא IIשליטהרביכשנכנס

לתודהספרלהכנסתעדבנעשההביטא IIשליטוהרביהתורהספרעלהכתראת
הקודש.ארון

וכ"ק ... IIתורהבשמחתושימחושישולשירהחלוהקריאהבסיוס

הקודש,לארוןקרובהתורהספרכשהגיעבידיו.קלותמחאא IIשליטאדמוייר
שהוכנסולאחרבידונשקוהתורה,לספרקרבהבימה,מןשליט"אהרביירד

מוחאכשהואהמדשרמביתשליטייאהרבייצאהקודש,ארוןלתודפנימההספר
 .הדרןאורדלכלרבבמרץכפייס

סעודתעבורייןבקבוקשליטייאאדמויירכייקשלחמכןלאחרדקותכמה
שלהכוסמןמעורבבייןכילמסורוביקשוהדר)פארברוב(שנערכההמצוה

תורה.שמחתומוצאיהשנהראשמוצאישלברכה
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מר·חשוו_חדושרראשבי •ינחיפרשתקורששבת

להתוועדות.שליט"אאדמו"רכ"קנכנס 1 : 30בשעת

ההתוועדותעימהשהביאההמיוחדתההרגשתאתבמיליםלתארקשת

שהיההמאורעאודותעלנסבהסופתועדמתחילתתכולהכמעטכשזוהמיוחדת

התורה.ספרכתיבתסיוםהאחרוןשישיביום

שבתייתהיהבייחידותיזושארביהספרלבעלשנאמרוהדבריםואכן

 .מילואםעלבאושמחה"
הענייניםריבויעל:בהוספהבערךהיתההראשונההשיחהפתיחתכבר

סיום-כפשוטובזמןהקודםבעניןלפתוחיש(כדלקמן)זוקודששבשבת

גםהיאזה,בעניןהפתיחהאשרזה.קודששבתבערבשבתבערבתורהכתיבת

ביבאותהיאתתורהשהתחלתכידועבברכה"ייפותחיןלהכללבהתאם

 ...ייברכה"ראשי-תיבות(בראשית)
הכלהכליהקהליוכוישנתינחי,שבתחודש.ראשהדבריםבהמשךגם

 ...עימווקשורהתורהספרלנושאסביב
בישראלודוגמתוהלבנהחידוש-הואחודשראששל:ענינוחודשראש
להתחדשעתידיםיישהם-ללבנה"ש)יידומיו(מכיןללבנה,יישמונין

חדשהייתורהכאשרלבוא,לעתיד-והעיקריהאמיתילחידושועדכמותה"

 ...תצא"מאתי
 :הפסוקעלואילוהמבול.אודותמדוברהשבועבפרשת :ינחיפרשת

וארובותרבהתהוםמעיינותכלנבקעווגוינחלחיישנהמאותששייבשנת

תרעייתפתחוןלשתיתאהשניןמאהייובשית :בזוהראיתא-נפתחו"השמים

נחלחיישנהמאותששבשנתוסימנךלתתאדחכמתאומבועלעילאדחכמתא

 ...התורהפנימיותגילוילהתחלתרומזהמבולשהתחלתהיינו "'.וג
אלוקיכם"היאתליראה "היאיתקהלידמצוותהתכלית :יהקהלי

החוקיםכלאתלעשותהיייויצונו-כולההתורהדכלהתכליתגםוזוהי

 ..אלוקינוי.'היאתליראההאלה
הניגוניםבכלכאשרנפשמרוממתהיתההאוירההקודששיחותביןגם

כפיובמחיאתהשירהאתשליט"אאדמו"רכ"קעודדהכללמןיוצאללאממש
הקדושות.

זושארביהרה"חאתשליט"אהרביחיפשהשיחותאחתשלבסיומה

זאתבכלגדולה.כוסעללחייםלומררחבבחיוךלוהורהוכשמצאוריבקיו

 ...הגדולההשמחהאתלכולםשהביאזההוא
בניגוןשליט"אהרביהחל-כרגילשלאהרי-המשקהחלוקתאחריגם

לכםייוהריקותיבניגוןפתחמכןלאחרורקז"ללוי"צרבילאביוההקפות
 ..דיי.'בליעדברכה

 .בערךלחמשרבעבשעתהסתיימהההתוועדות

מר·חשוו_ביראשוו,יום

תרת"חשעברבעתוחציכשעתשארכתתבוקרלצדקתתדולרים(בחלוקת
אדמויירכייקלואיחלתקודשבארץרוסיתעוליומנתיגימראשיקוגויצחק

שליטייאתרבי ...עליתםותואמעלתמעלתיעלותלמידיווכלשיזכתשליטייא
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(בעתאליךדיברתיפעמיםכמחזכור :קוגןלחרבבאמרוחוסיף

 !ייחקחל"בעניןחשונות)חחתוועדויות

חיוםלנסועעומדחואכיוחודיעריבקיןזושאחרח"חכשעברכןכמו

שליט"אאדמו"רכ"קבירכוייחמפורסם",חתורחספרעםיחדחקודשלארץ

בארץלחלקםמנתעלשטרותחבילתחמזכירותמןלטוללוחורחואף
חקודש.]

חוראותניתנושליט"אאדמו"רכ"קשלחמזכירותמןכינודע
ארצח,ריבקין,זושאחרח"חשלחתורח,ספרללקיחתביחסמפורטות

לשדחחתורחספראתללוותמנתעללפחותאנשיםמניןשיסעו :ביניחם
כןכמוייחקחל".עלחנוכחיםבפניוידברושםוישמחושירקדוחתעופח

חאירוע.אתשיצלמו

וריקודיםבשירח , 770חמדרשמביתחתורחספרנלקחחערבבשעות

שנערךחיקידושלמסעשחצטרפורביםאנשיםבלווייתיקנדייחתעופתלשדח

חנ"ל.חמזכירותלחוראותבחתאםחתעופחשדחבתוככי

וקבלתח"חקחל"מסיבתתורח",ייחובביבאולםנערכחחצחריים(אחר
 .חקודשמארץחחדשיםח"קבוצח"לתלמידיפנים

פעיל,חלקאףבושנטלוחישיבחחנחלתחבריידיעלנערךחכינוס
ראפ.)וחר"ילפקובסקיחרש"זזרחי,חר"שמרוזוב,חר"שרסקין,חר"ד

ונכנסבערך) 6 : 30(בשעחחקימחאוחלשליטייאאדמו"רכ"קכשחזר
פניו.אתשקיבלחחשירחאתרבחבשמחחוהלחיבחקהללעברפנחלתפילה,

כמעט,חשבועימיכלבמשךשליט"אאדמו"רכ"קנחגגםכךכייצויין,
התפלות.לכלבהכנסו

חסידיםקבוצתעםקוגןיצחקהרח"חחקטןב"זאל"חתוועדובלילח
מרוסיח.לאחרונהשעלו

ערבבאותועודשחזרחלקבוצחפרידחמסיבתגס(שהיוותחבהתוועדות
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בכללהיהודיםמחייומאלפיםמפליאיםנפשמסירותסיפורינשמעוארצה)
הברזל,למסךמעברבפרטוהחסידים

מר-חשון.ד'שלישי,יום

משתתפיםרבתייהקהל"אסיפת-770שבהגדולבאולםהתקיימהבלילה
ומרשימה,

דבריובפתיחתשהכריזבוטמאןשמואלהרה"חבכישרוןניהלהכנסאת

כיבציינו ..ייהקהל",כמסיבתולאייהקהל"פעיליכאסיפתזהכנסעל
הינהשליט"אהרבישלהקדושהשתביעתוהרי-כבאחריםשלא-זהבמבצע

ייחובתבבחינתבנושאשיפעלואחדאחדמכלגם,אלאהתוצאהעלרקלא
גברא"!,

אדמו"רכ"קשלהקדושיםדבריועלטעםבטובחזרקרסיקיוסףהתמים
האחרונה,בשבתשליט"א

בדבריווזירזעוררהייטסידיקראוןהבד"ץחברמארלאווהגר"ק
ההוראהבמסגרתזאתדורשת,שהשעהעניניםעלהקהלאתוהקולעיםהקצרים

ה,ו"אתליראה-ייהקהל"שנתשלהכללית

הקודשלדבריבהמשךכאשרבסופורקבאהכינוסשלהמפתיעהחלקאך

שיעסוקמיוחדאדםבמינויהצורךעלתשריי"גבהתוועדותשנאמרו
שנבחרהאדםכיבוטמןהרבהודיעייהקהל",מבצעבהפעלתמלאהב'משרהי

רבתהציבוריתבפעילותוכברשנודעמי ,האקנריונתןהרה"חהינוכךלשם
שלתשובתויצאהעתהזהכיבוטמןהרבגילהכךאגבאחרים,בשטחיםהמרץ

המבצעמנהללבחירתהקדושהברכתואתהואנותןבהשליט"אאדמו"רכ"ק
הפעילשלהקבועהמשכורתובמחציתהמזכירותהשתתפותאתמבטיחואף

 ..הנ"ל,

מר-חשון.ה'רביעי,יום

נחוםב"ראשרר'הרה"תהרה"חשלהלווייתוהתקיימהבצהריים

ת,נ,צ,ב,ה, , 770המדרשבביתרבותשניםבקודשששימשמיע"ה,ששונקין

מר-חשון.ו'חמישי,יום

כ"קהיוםחזרמר-חשון,שלהראשוןוחלקותשריחודשכללאחר

 ,הקטןלייזאל"התורהוקריאתלתפלון!להכנסשליט"אאדמו"ר
החומשלתוךזעירפתקבגורלהזוכההכניסהבוקר,התורה[בקריאת

הקריאהבמקוםשליט"אהרביכשפתחשליט"א,אדמו"רכ"קעבורשהונח
 ,מעילושלהפנימילכיסוהכניסוואחר,קלותבועייןבפתקוהבחין
בתוךשעמדהפיתקהכותבלעברמבטהעיףהתורהמספרכךאחרכשחזר
 ] ..הקהל,

שנערךהסיוםז"ל,להרמב"םינזיקיןיספרסיוםבסןןנערךבערב

עלרבבןתהונחהגרליצקימנחםהרבידיעלזקנים''תפארתכוללמטעם
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פלפוליסמשמיעיסרביסתורהוגדוליכשרבניםראפיקותיאלהרבידי
הספר.לסיוסשוניםוהדרניםעיוניים

I 
מר-חשוו.ח'לך','לךפרשתשבת-קודש

הקודשהתוועדות

הימיםככלהיאשאףלהתוועדותליט"א II (אדמו"רכ"קנכנס 1 : 30בשעה
אדמו"רכ"קבהשרוישהיהחרבהחשמחחבתנועתחתאפיינחלחשקדמו

שליט"א:
עמחשמעלחקודשחשבתיוםלמעלתשליטייאחרביחתייחסדבריובפתח

פרתבנחרלביתושבבומר-חשוןזיביניחם,חחולף,חשבועימיכלאת

פרקוחושלםחסתייםזושבשבתוהריחסוכות.לחגלרגלחעוליםאחרון
שאדרבחחרי-שליטייאחרביביאר-זאתעלנוסףהחג,ימותשלהשמחח

:ייישמחקדישאחתניאבספרכמובאוזאתחאמיתיתחשמחחמתחילחעתחדווקא

חשםבשמחתלשמוחלוישישראלמזרעשחואמישכלפירושבעושיו",ישראל
בתחתוניםחדירחאמיתותאתואילו ...בתחתוניםבדירתוושמחששאשר
ותחתנפנותחתנמצאאחדוכללבתיחםהכלשבוכאשרדווקאלעשותניתו

-ובפרט ...עתחרקמתחילחחאמיתיתשחשמחחחריכועלאשרתאינתו
עלבפרשתינואנושקוראיםכפי-חעניואת"לשזוריישליטייאחרביהמשיך
חיציוויוקיוםחפעולחמודגשתכאואשרעייח,אבינואברהםשלמילתו

בתחתוניםיי.יידירח-חגשמיבבשרדוקא

פעםשנכנסע"חחמלךדודעלחגמראלסיפורצייואףשליטייאחרבי
ונתיישבהשבבשרומילתושראחעדחמצוות,מוערוםעצמוומצאלמרחץ

אחבחכאמונה,אחריםמצוותענינילושהיודאףחוא,והחסברדעתו,

המילחבמצורתשהואכפיבתחתוניםיייידירחאינםאלוכלמקוםמכלוכדוי
 .וחתחתווהגשמיבגוף

שהשמחחהרי ,חאמורכלולפי-שליטייאאדמו"רכייקסיים-כועל

בלבאושבמחשבחבשמחחלחסתפקאיובחגםאךמאוד,גדולההינחזובשבת

 ...ממשברגלייםלריקודעדמטחלמטהלחורידחישאלא
שהואתוךקומתומלואשליטייאאדמויירכייקהתרומםפתאוסלפתע

ולמחואלרקודחחלזייליצחקלוירילאביוחתקפותבניגוןבעוזפותח

השמחהמעצמתונפעםנרגשכולוכשהקהלזמומשךועצומחרבהבשמחחכפיים

מקוםעלעזיםוריקודבשירחשליטייאהרביאחריהואאףמחזיקמריע
עומדו.

המשיךמקומועלשליטייאאדמויירכייקהתיישבכשכברכךאחרגם

נמרצות.כפייםבמחיאותחשמחחבהלחבת

הניילבנושאשליטייאהרביחמשיךהראשונח,זושלאחריבשיחחנם
בבשרבהיותחרקלא-זומצורהשליחודיותחאתבהפלאחמבארכשחוא
שלאנימולשחבשרורגערגעבכלמקויימתשהמצוחבכך-גםאלאהגשמי,
ודיי.אחתפעםשנעשותאחרותכמצוות

 ...זובחתוועדותנפקדלאייחקחל"מבצעשלמקומוגם
שזכחחורחספרכתיבתסיוםלאירועבדבריושליטייאהרביפנהבחמשך

רבח.לבלתשומתלאחרונח

כיאמרשליטייאחרביריבקיו.זושארבישלחתורהבספרחואחמדובר
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כתיבתוסיוםואילוהקודשמארץתורהספרלאחרונההובאפרטיתבהשגחה

ובשנתאלואמותת IIבדלכאולעשותובכדיעתהעדמשוניםמטעמיםנדחה
II הקהלII , בבחינתוהדברישראללארץשובתורהספרחזרעתהואילוII ואת

מדרשביתלבנייתהכוונהששםאלאגושנה"לפניולהורות ...שלחיהודה
לפניו".להורות IIעצמותורהספרנשלחכאוואילו

אינםעתהעדשהתקבלוהמכתביםכלכישליט"אהרביהודיעהיתרביו
עלויקראםשליחותושעושהשליחעלשחזקהשכוחוזר,לאישורזקוקים

 ...הקדושציוו
מבוסס '''וגלךלך IIה IIדעלמאמרשליט"אאדמו"רכ"קאמרכךאחר

 .תרכ"זמשנתע IIנמור"שהרבישלזהד"המאמרועל
בחומשהנלמדיםהיומייםבשיעוריםביאוריםגםהיוההתועדותבסיום

הזוהר".עלב"הערותוביאורוברמב"ם

אדמו"רכ"קדיברכאשר ...מענייוביטויכאויצוייןלסיום

עשולחינםלאכיהוסיף,ייהקהל",מבצעחשיבותגודלעלשליט"א
עירשלברחובההסוכות)בחג-(הקהל"כינוסישיקיימו(-רעש)יישטורעם"

ייטורי-(רביםרשותאתלהפוךבמטרהנעשההדברהרבים,וברשות

המשטרהשאנשיידיעלשכועולם)של(יחידוהיחידלרשותדפרודא")

להיותהפךהמקוםהלכהפישעלהרימחסומיםההתכנסות,שטחסביבהציבו

 ! ...הרבים"רשותייאויס

לרשותכולוהעולםבקרובשיהפךשליט"א,הרביסייםרצון,יהי
ובגלוי.עולםשליחידושלהיחיד

שליט"אאדמו"רכ"קיצאערביתתפלתלאחרמהזמוקודששבתבמוצאי
סביבוהעומדיםלכלאיחלבסיומה , 770שלידהכבישעללבנה,לקידוש

טוב.).חודשטוב,(-שבועחודש"גוטאוואךגוטייאברכת

 .לביתושליט"אאדמו"רכ"קנסעמכולאחרתיכף

מר-חשוו.ט'ראשוו,יום

האלפיםביוהגיע,ורבעכשעהשארכהבבוקרלצדקהדולריםבחלוקת
שליט"א,אדמו"רכ"קשלהטהורותמברכותיולהתברךמנתעלשבאוהרבים

 .קולסאלימרהכנסתחברגםנחשון)דודח IIהרה(באמצעות
עלשליט"אר IIאדמוכ"קלביובינומיליםחילופיהתנהלובינתיים

מרשלהציבוריתעבודתובמסגרתהקשוריםר iבעיוורחביםשוניםנושאים

קולס.אלי

 :שםשנאמרוהדבריםמומעטלנולמסורהואילבצאתו
כ"קיהודי".יימיהוחוקתיקוונושאסביבנסבההשיחהתחילת

באצבעו(והראהויחידמאחדורקאךוהתפעלישכיאמרשליט"אאדמו"ר

ישאדרבה,לחשוש.איוהכנסת)(החברי 119מכלואילומעלח.)כלפי
 .אחדמאותויתפעלוהםשגםולפעוללחשתדל

אתמלהפוךלחשושאיוכיהדברים,בהמשךשליט"אהרביהוסיףעוד
כךאכושהדברגם,מההשכינחתשרהבולמקוםישראל"ייכנסתהקרויהמקום

 ...לגלותורקשישאלאהוא
קיבלשכבר(עלנוסףדולרשליט"אאדמו"רכ"קלונתןכךאחר

הזכירכךאגבציבורי.במקוםשתוצבלקופהלהכניסווביקשותחילח)
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שנתשחיאזובשנחבמיוחדבולטתחשיבותורי i:צילמקוםכישליט"אחרבי
וגרך ...וטףנשיםייאנשיםבכתובכנאמררחבציבורלכנסישבח'חקחל'
כח';כח).גיורעלגם(חרומזבשעריך"אשר

 ...זאגר"יימוסרחואאיןכישליט"אאדמו"רכ"קאמרחשיחחבסיום
חרביצייןכאן ...לזאתגםצריךלפעםשמפעםאלא ..חסי.דשחואכיון

לאברחםשרקכךעלבכחילדשבחיותוח"צמח-צדק"ברבימעשחשליט"א
 .לכךזכחלאחואואילוחקב"חחתגלחאבינו

בגלוישיחיחטובדברכללחביאשיששליט"א,חרביחסיקמכאן
ממש.ובפועלדווקא

מר-חשוון.י'שני,יום

מטעםקורא"ייקולמודעותחיוםחופצוהייטס''קראוןבחוצות

שלמיוחדלכנסהייטס'ד'קראוןשליט"אהבד"ץחבריחגאוניםחרבנים

בחתאם ,"ח'אתב"ליראחולהתחזקלהוסיףמנתעלוטףנשיםאנשים
לאחרונח.שליט"אחרבישלחק'לחוראותיו

לפח.מפחמלאשבסןןחמדרשביתאכןחיחבערב 9 : 3סבשעח

לקחלנרגשתבפניחשקראשליט"אמארלאוחגרי"קחיחחדובריםראשון

שיעורעלדבריואתבבססוחסדים"ייגמילותנושאאתולחרחיבלחזקהקדוש

אדםשביןוחסדויושרצדקבענייניחדןיימכירח"בחלכותחיומיחרמב"ם
לחבירו.

-'עבודתנושאעלועוררשחיזקשליט"אאזדבאהגר"אהיהלושני
חשיבותגודלעלנשיאינורבותינוומדבריחז"לממאמריבחביאוחתפלח'
שבתפילח.חחלכחפרטיבכלוחזהירותחחקפדח

שליט"אחלרחגר"יחתעוררותדברינשא'תורח',חשלישיחעמודעל
תורחבשיעורילחרבותכיצדמקוריותמעשיותחצעותכמחלציבורבחביאו
פרטי.באופןובלמוד

חגאוניםחרבניםידיעלכולושנוחלבמינומיוחדכנסזחחיח

באיוכלעלועמוקרברושםיצרובמחלכושנאמרווחדבריםמרי-דאתרא

 '.''חאת"ליראחבשטחטובותבחחלטותמחוזקיםשיצאו

מר-חשון.י"אשלישי,יום

חתמימיםחבחוריםחתחתין'עדןל'גןנכנסוערביתתפילתלאחרבערב
שערחמשח-ו'לונדון''פאריז'ב'יוחנסבורג',קודשלשליחותחנוסעים
 .לדרךצאתםבטרםקצרותבירכםשליט"אאדמו"רוכ"ק-במספר

 :חקדושחברכתואתמוגח)(בלתיחפשיבתרגוםכאןלחביאחרינו
אשרחארץאלגו'וממולדתךמארצךלך"לךושיקוייםטובחיינסיעח

ואברכך",גו'אראך

חדבריםאתקיבלמכםואחדאחדכלחקהל".יישנתזובשנחבמיוחד

בחםשתעיינומנתעלמקומות"יימראיבתוספתייחקחל"אודותשנאמרו
לחאיר"יינרותשתחיועצמכםלכםובנוגעפועל,אלזאתלחביאותיראו

בסביבתכם.
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ברכתשישנתתריתורת",למקוםנולתייתווישלבאופןשזתובפרט
 .בדברמיותדת

לייתקתל".ביחסשנאמרכפיתימים,כלתמידטובותבשורותשיתיו
מתתמימיםאחזלכלשליט"אאדמו"רכ"קחילקתקדושתברכתובסיום

נחופרשת )ב-א(בראשיתשבתתשרי,י"נשיחת :כוללייקונטרס"שיחיו

ייתקתל").(-בענין

אדמו"רכ"ק .תברכתאתשתקליטתאקנרר"יבמקוםנכחתחלוקתבעת
תדברים)(בתקלטתטירחתועבורשזתבתוסיפוייקונטרס"לואףנתןשליט"א

תאקנר(ר"י ...תצלחתתתיתבכדושנםיתקתליבמבצעטירחתועבורוכן

יתקתל.')מבצעעלתאחראיכידועתינו
I 

 .מר·חשווט"ויויראי,פרשתקודששבת

תמזכירבאמצעותתודיע-770לשליט"אאדמו"רכ"קתבוקרכשתניע
תשבת.בתתוועדותישוחחעליותרש"יאתנרונרתרי"ל

איןרבותשניםשכברמשוםזאתמת,בתפתעתתתקבלתתתודעתאנב,

 .זובשבתשליט"אאדמו"רכ"קמתוועד
נםשתייתתתקודשלתתוועדותשליט"אאדמו"ר·כ"קירד 1 : 30בשעת

ומיוחדת.שמחתתשבת

תחלומעלתתתשבתתוכןאתשליט"אאדמו"רכ"קביארתדבריםבראשית
באשלימותא"סיתראייקיימאשאזבחודשעשרחמשתחלת,בומהתאריד
נםהינתשהשלימותהרילה,ודומיןללבנהמוניןשישראלומיכיוון
משלימותהמשתלשלת-בנשמיותזוושלימותבלבנה),רק(-ולאבישראל
נורמתתלבנהכידוע,שכןנעלית,תינה-ברוחניותהמלכותספירת
ישכיצדנםהרומזדברוהדומם,לצומחועדהבריאהבכללותשינויים

שאיןוהתחתוןהנמודלמקוםעדביותרוהנעלותהנבוהותהדרנותאתלהביא

מימנו.למטה

לחודשבמועדיםהמשופעתשרימחודשבאיםכאשרבמיוחדבולטהדבר
הימיםבתודבמקומוולהביאוהרוחניהמטעןכלאתלפרוקישאזחשון,

הרנילים.
וכןהנשיםהאנשיםבהקהלתתוכןאותואתמדנישהיהקהלישנתנם

 .קטניםלקטניעדהטף
למקוםעדלהביאהישהשמחה,בענין-שליט"אהרביסיכם-נםכד
שלבאופןהשמחהמספיקהלאולכןשברנל,העכבשהואבנוףביותרהתחתון
אתולהנביהלרקודישאלאמקומן,עלנשארותהרגלייםשאזישיבה

 ...דווקאהרגליים
שליט"אאדמו"רכ"קלפתעקםשהיותללאהקדושיםהדבריםסיוםעם
ז"ללוי"צרבילאביוההקפותבניגוןוהחלהקיקומתומלאבכלממקומו
העבריםלכלבפנותוהשירתאתמלהיבשהואתודמקומועלברוקדו

עצומה.ובהתלהבות
המברכתקודשהשבתביוםנוספתמעלהשליט"אהרביביארהבאהבשיחה

שנה 127ימלאוגםשהשנהחשוןמרכיביניהם,הבא.השבועימיכלאת
-הבאהשבועבפרשתשרתשלשנותיהכמניןנ"עהרש"בהרבישללהולדתו

שקאישרתשלשנותיהתוכןאת(עצמו)נ"עהרבישמסבירוכפישרה"ייחיי
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וכולםהבניןימיושבעתובינהייחכמהורצוןי,יתענוגיכתרי,על

בשלימות.

אברהםלנבינםהנאמרלביאורא l/שליטר l/אדמוק l/כנכנסזהבהקשר

כלביןלהשוותאפשראידוכי l/מלאיםימיו"שהיו- l/בימיםבא I/אבינו

הכירלאעדייןבהןהראשונותהשניםלשלושתאבינואברהםשלחייושנות

 l/בקולישמעאשרעקב I/בכתובהדברנרמזשאכןוכפיבוראואתאברהם

אברהם?חיישנות 175מתודשנים-172לביחסהאמוריעקבי

אברהםעסקהראשונותשנותיושלושתבמשדגםכיהיתהההסברנקודת

העולם.בבוראלהכרהדברשלבסופואותושהביאההתבוננותבאותהאבינו

-הנפשיותבהכנותלהתחיללראשלכל :מעשיותהוראותגםהיו
החלהקרב.מר-חשוןכיהבהירהיוםלקראת-טובותהחלטותבהחלטת
גוי. l/שרהחייויהיו IIהכתובעלהשמחה,בעלשלל IIהנבתורתומלימוד

ישראלאחדותהתוועדויותואתראתרבכלזהביוםלארגןכן,כמו
ט) l/(תרנ l/החלצו IIביקונטרסויולעוררלבארע, IIנהרבישהרבהוכפי

בראשהעומדחלוץמלשוןיהחלצוי,אנשים",מאתכםהחלצו I/של[ובאופן
יאנשיםי,כקטן.הנדולואחדאחדלכלהשיידדברימאתכםי,לקרב.ומוכן

ובגבורה.]בתוקף

המשיחלביאתהציפיהאודותעלונוקביםברוריםדבריםגםהיו
רבינומשהשלתביעתובכתובלמובאזאתבקשרולזירוזה,ה IIמהקבוהדרישה

/I תשלחבידנאשלח/l הפירוש(כידועהגאולהבואאתותבעביקשאזשכבר

בפסוק·)

בקולא l/שליטר l/אדמוק l/כהכריזוהנוקביםהכואביםהדבריםבסיום

 ! ! l/מתיעד I/ובתחינהבבקשהלקרואהרבהקהלנםהחלותיכף l/מתיעד I/רם

מתודשיצעקוהכוונהאיןכיא l/שליטר l/אדמוק l/כהעירפעמיםכמהלאחר

עד I/המיליםשלובוטחתעזהשירהנהייתהמהזעקהואזבשמחהאלאעצבות,

(באנגלית). ... l/עכשיומשיחרוצימלחכות,צריכיםאנומתי

על l/יצחקלוילקוטי l/בי, l/ברשjרקבועיםהביאוריםכלשלמקומםגם

הזכירל l/הנבעניניםהקדושיםהדבריםכדיתודנעדר.לאם l/וברמבהזוהר

ובירד l/סטריטוואל l/בהגדולההנפילהאתאנבכבדרדא l/שליטר l/אדמוק l/כ

יגיעואדרבהממנהניזוקיצאלאאחדואףעליהצורדירידהרקזושתהיה

האמיתירצונוגילויבעצםשזהו l/צדקההמחלקתיד I/שלאחדכלאצלהמצב
 ...יהודיכלשל

שיבנה I/לננןטלישבסקימ l/רח l/הרהלחזןא l/שליטהרביהורהלסיום

מ l/ראורחים)(המכניסח l/להרההמזונותשייריאתונתן ... l/המקדשבית

אחרונה.ברכהאודות-המנחהלתפילתקומולפני-בהזכירוירסלבסקי

מר·חשון. tJlטראשון,יום

רוןמרשבשומרוןאריאלהעירראשהגיעהבוקרהדולריםבחלוקת
קצרהשיחהנםהתפתחהזובהזדמנותא l/שליטר l/אדמוק l/מכדולרלקבלנחמן
נחמןמר,כשסיפרהעירמפתחאתא l/שליטר l/אדמוק l/לכמסרנחמןמרכאשר

וישבכדלהסתפקאיןכיא l/שליטהרביהעירילדים 3000לומדיםבעירכי

 .מתאיםיהודיחינודלהםולהעניקלפחותהילדיםמספראתלהכפיללשאוף
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בתראייייבבאבמסכתתנמראפיעלכישליטייאאדמויירכייקאמרכךאחר

ידועלשנפתחיםתדבריםשארכלאתנםעימומקניםמפתח,כשנותניםתרי

ענינישארכלעלתבעלותנםשנמסרתתריתעירמפתחנתינתעםוממילא
בעירתתורתבשיעורילתרבותביקשושליטייאאדמויירכייק ...תעיר

עלמכברלו-ידועשליטייאתרביתוסיף-כיאףלתושיתיי,בייכפליים
לתוסיףוישבתםלתסתפקאיןבעיר,תחסידותבתורתשיעוריםשלקיומם

ועוד.עוד

תנדולתכנסתביתבבנייתבתצלחתשליטייאאדמויירכייקבירכוכךאחר
תדברכיבציינובקרוב,לתתקייםתאמורתפינתאבןתנחתובטקסבעיר

ונירךותטףתנשיםתאנשים,תעםאתייתקתל :זושנתעלתכתובעםנםקשור

כתלכת.)ניורעלנם(-תרומזבשעריךייאשר

פעילותעלשסיפר-נחמןלמרשליטייאאדמויירכייקנתןתשיחתבסיום
ספריתתקמתעומדתשבמרכזתעומרשמואלתרבשלבראשותובעירחבייד

תשניאריאל,תעירעבורתאחדדולריםשלושת-לילדיםחינוכיתיתודית
תילדיםבספריתצדקתקופתליסדמנתעלותשלישייורקיביניולתת

כלשלתנבוכיםיימורתשתואתרמבייםכיתוסיףשליטייאתרבי .שםולתניחו

ועלבפועלמעשתתינוביותרותחשובתנדולשתדברבסיפרו,כותבתדורות,

בספרילקריאתםסמוךבמקוםבפועלצדקתלנתינתתילדיםאתלחנךחשובכן
תקודש.

יצחקלתרתייחנוספיםדולריםמעמד,באותושליטייאתרבינתןכןכמו

שתואתוךומארחיונחמןרוןמרשלמלויוראפיקותיאלותרתייחשפריננר

עלשכרממארחיולדרושיוכלכיבחיוךומצייןתעירלראששובפונת

פנימתקבלתיותרתנדולתאורחיםתכנסתמצוותבקיוםאותםשזיכת
 ...תשכינת

נשמעושםואףתדולריםלחלוקתקצבמשתתשראףתניעתחלוקתבתמשך

ומאלפים.מדריכיםדבריםשליטייאאדמויירכייקמפי

מר-חשוו.י"טרביעי,יום

 ...תפתעתיינחתתייתמנחתתפילתלאחרתיום
תמזכיריצאתקטןתכנסתבביתתתפילתשתסתיימתאחרדקותכמת

 .אתרעלשתתקייםדולריםחלוקתעלותודיענרונרתריייל
תתרנשותתבשורת,קבלתשלרנעיםבאותםתתרחשאשראתלתביןנקל

עדןיגןמפתחשליטייאאדמויירכייקיצאתיכףתכל.נחלתתיתתושמחת

אדמויירוכייקתשולחןתועמדראשוןיוםכלשלתחלוקתובמקוםתתחתוןי

ייא :פניועלעובריםמתאחדלכלמאחלכשתואבחלוקתתחלשליטייא

 ...חשוןייכיתצלחתידיקער
אך ,מראשתתתארננותואיתתפתעתבשלרבסדראיתיתאמנםבתחילת

 .ומסודרארודתורנוצרמתרתעד
חיששפשטתתשמועתדבראשר-אנשיםלראותניתןתיתתעבריםמכל

חנותםאתעזבועיסוקיתםבאמצעאנשים , 770לעבררצים-אליתםתניעת

מישכויותר,רחוקיםממקומותבריכביתםשתניעותיודולר.לקבלורצו
 ...מוצלחחשוןלכיוברכתתשפעתסונמןכזתעליוותר

מחציתשבאותתתיתתתמציאותאךמתרכתתתפרסםתדבראיךנודעלא
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כמתרקתשתתפותמנתתשבתפילתולאתרמושלגתורפייוםאותו(שלתשעת

 ...יותרלאואםרבותמאותבמקוםתלפוספורים,)מנינים

נ"ע.מוהרש"בהרביהולדתיוםמ--רחשון,ב'חמישי,יום

שתתלתדןלריםבתלוקתשליט"אתרביתמשיךתבוקרתתורתקריאתלאחר
דולרלקבללזכותמנתעלבתורעומדים !ממשאלפיםכברכשתפעםאתמול

כולםאתשתביאתחשון".כיתצלחתידיקערייאבברכתקדשןמפתולתתברך
רבת.לתתרגשות

 ...בערברקבאתיותרתגדולתתתפתעתאבל
בוששתתלאחרחקדושמתציוןשליט"אאדמו"רכ"קכשחזרזתתית

נמסרתוהנתלחדרו.חזרשליט"אותרביתסתיימתערביתתפילתמתצתריים.
של(רנ"ט)ייתחלצו"יקונטרסיאתעתתלחלקעומדשליט"ארבי jך :תתודעת

לתארמכדיתעטדל . 11מגילולנשים 12מגיללנברים ...חתולדתיוםבעל
אתתיציוותייכאןתייטסייקראוןשכונתאתשאפפתתמיוחדתתתרגשתאת

ועמדו . 770לעברנתרותשכונתתושביכלחלוקת.שלשעתבאותתתברכת",

ותסמוכיםפארקוןיייאיסטרןרחובשללאורכםסופיים"ייאיןבתורות
 ...אליו

יתחלצויקונטרסחלוקתבעתשליט"אאדמו"רכ"ק

הצלחתיייקערייאשליט"אחרבימאחלאחדכשלכלכשעתשכת Yננה jלו( Iהן
תקונטרסיםכמותאילולירבזמןעודנמשכת,כנראת,ותיתת ...לערנעו"
 ...נגמרתתיתת

 .מחרגםינמשיךלוקת rח,כינמסרתמזכירותמן
עמלו ] ...פתעעבודותמינילכלרגיליםכבר[שט-770לשמעלבדפוס

יקונטרסים.'אלפיכמתעוישלתדפסתםעלתלילתכלבמשךסשות
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הקונטרסללימוד-770בהגדולהמדרשבביתרבקהלהתרכזבינתיים

שליט"א.כהןיואלרביהחסידהגאוןידיעלשנמסרבשיעורבמשותף,

יהחלצויקונטרסאתמלמדכהןיואלרביהחסידהגאון

מר-חשון.כ"אששי,יום

פתחיעלצבאוכבר-770לשליט"אאדמו"רכ"סהגיעבטרםעודבבוקר

לחלוקה.שהמתינורביםהמוניםהבנין

האלפיםלכללחלקשובהחלשליט"אאדמו"רכ"קשהגיעלאחרמיד

להומחוצהיורקייניומכלהנ"ל.הברכהבתוספתהיקונטרסיאתהרבים

 .הצהרייםעדנמשכהומיוחדתחריגהחrנאודוהחלוקהחסידיםהמוניהגיעו
עמםנושאיםאנשיםופינהמקוםבכללראותהיהנחמדומהנעיםמה

המדרשביתבפניםיושביםאובומעלעליםקיבלו,עתהשזההיקונטרסיאת
בו.ולומדים

בכללהחסידותבלימודהתעוררותשלחדשגלעמההביאההחלוקה
להקבעהחלוחלוקהאותהומיני .במיוחדהיקונטרסי--תוכןישראלובאהבת

היקונטרסילימודשלהשבוע,ימותבמשךרבים,שיעוריםובכלל,-770ב

בקבוצות.

מר-חשון.כ"בשרה','חייפרשתקודששבת

הקודש.להתוועדותשליטייאאדמויירכייקירד 1 : 30בשעה

חיישנותשלמשמועתןאתשליטייאאדמו"רכייקביארהדבריםבפתח

מרחשוןבכיההולדתיוםבעלשלמאמרופיעלזאת,ברוחניות.-127-שרה

ורצון,תענוגעלסאי(-שנה)ימאהיכיהמסבירנ"ע,הרש"בהרבי-
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כלומרתמידות.עקאי(-שנים)וישבעיתמוחיןעלקאי ,)תנש-(יעשריםי

 .תנפ\!!וכוחותבכלתעבודתשלימותעלמורתתזתשתמספר
ובכלאחדלכלפרטיתתוראתמתות-שליט"אתרביתסביר-תזתתדבר

תדרנותמןחחלנפשו,כוחותפירטיבכללחדורעבודתועלכיעת
בפועל.במעתמתן,ולמטתימידותיבוכלתורצוןיכיתענונתעליונות

כלאצלשייכתזועבודשלכאורתאףכישליט"אתרביתסבירבהמשך

שלחייתבשנותדווקנרמזשתדברתריאבינו)אברתםאצל(נםתצדיקים

ותפקידתיינוקבא"ענינתששרתהריהתורהבפנימיותשכמבוארמשוםשרה

כתמספרתתינושפרהסיבתנםזוהיהעולם.גדריבתוךולהשפיעלהחדיר

משוםפטירתה,רשלאהמאורעותהשתלשלותועלשרתשלפטירתתעלרבות
במיוחדמודגשותדרתעולםבגדריפעולותיתתואשרתשלחידושתשעיקר

עבודתתעניניכלנמשכיםדין,מעלמאהסתלקותהלאחרשנםנראתכאשר
כמקודם.

אליעזרשלהש::ייחותעלשליט"אאדמו"רכ"קדיברהשיחותבהמשך

אדמו"רכ"קכךהסיקדברשלשבסופוכשההוראהורבקה,יצחקבנישואי

מנתעלשליחותלהאחד,כלעלהמוטליםוהחובההצורךהיתה,שליט"א

מודגשתתנ"להתהורכיהוסיףאףשליט"אהרבייהודי".עוד"לעשות

 :הכוחותכלחודואחיבורבדברלעילהאמורשכןיהקהליבשנתבמיוחד
תוכןהואובה"לשוויןש"כולןעדורצוןי,יתענוגימוחיןי,'ימדותי,
 ..יהקתלשלתענין

בתלכותברמב"םזIוכמותיומייםבשיעוריםנפלאיםביאוריםגםתיו
עלמבוססכשתביאורבינתיים",ותירקזוגבעלזוגינותיישתי :שכנים

עדןייגןעל-העניניtכברוחניות-שקאיזתבדיןבחסידותתמוסבר
אדמו"רכ"קשר .כתזותרעלבתערותתתסברגםכמו ...ותתחתוןתעליון

יעדדברעלונתלאחונשניתתחוזרתלתביעתבתמשךכימצייןשליט"א
ייבשעתא :גאולתתעוסקתזותרעלבתערותקטעעללהתעכביש ....מתי

בקדמיתאקדשאבייבנידקב"תעד ...עמייעללמפקדקב"תדזמין

בונתהת"דפרא,מלתיוקיםולבתרדירושליםקרתאויבניתיכלאויתקין

 ..כוירושלים"
תמקדשבונה ...המשי,ייתמלך :משיחבהלכותתרמב"םפוסקנםכך

ישראל".נדחיומקבץ
עדנבניתירושליםייאין :תפוךסדרמצינותנחומאשבמדרשאלא

אלודעותשתים ,Jבעכיצדתסבירשליט"אאדמו"רכ"קגלויות"!שיתכנסו
בעבודתמכךלימודשישתתוראותתןמתואףהשניתמןאחתחלוקותאינם
תשם.

נצח".רירו JJ Jמר·חשווה JJכהבהיריום JJJטובכי JJבושהוכפלשלישייום

נצח".יידידןכיתמשמחת,תתודעתליימזכירות"תגיעתתיוםבצתרי

כאןתייטסי,יקראוןשכונתבכלתמרעישתתידיעתפשטתתבזקבמתירות

תברכת.אתתיציות

 . 770לכיווןנחפזיםוטף,נשיםאנשיםניראותעבריםמכו
שכןלשיעור.ניתנתולאעצומת,תיתתתבשורתנתקבלתבתתשמחת

שדבר,תרישתבואשלימתבאמונתותאמינוזו,לבשורתייחלושהכללמרות
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הבשורחמשמעותאתלעכלעדייוקשחחיחולקחלבחפתעחחניעההודעח
הנדולה,

המדרכהעלנוצרוענקייםשמחתומענליחלבבות,מתוךפרצחחשמחח

מחוץנםלהניעשהספיקומהמוניםלרנעמרנענדליםכשחם , 770שליד
לשכונח,

שלתשניהעברמועמדוליבם,שמחתלבטאותחםאףשבאווהטףחנשים
השמחח,בריקודיוצפוהכביש

השמחה,נדלחנםועמחללבות,לחדורהבשורהמשמעןתחחלחאטאט

ידעןעןד !השןפטיםשלןשתכלחתןמיםהדיופסקעלכיבהמשינרדע

אחדכלידיעל(שנכתבחדיולפסקבנימןקםהשןפטים,שלןשתכלכילספר

הרבישלחמוחלטתןהתמסרןתועבןדתןנןדלאתמאןדהפליאןבנפרד)מהם

ישראל,עםלכללהקןדם,

אתהנבירהיחןדים,שאינםים tשןפישלןשחשלדבריםהםשאלןהמחשבה

ןתןרתןאמתן"משחתכל"הןאש"חנשיאכל,לעיוןנילתחהתחןשח,

 ..אמת",
ליט"א VJאדמן"רכ"קשרןיהבשןרה,דבן'הניעמאזהשמןעה,פיעל
נדולח,בשמחח

למטה,המדרשלביתשליט"אהרבייירדמנחהשלתפלך(נמסרבינתייס

עלבזריזןת-נבנתהתשרי,בחןדששליט"אהן'בימתפללעליחןהבמה

מקומה,

ביהמ"דנתמלאלמנחח,שליט"אאדמו"ר:כייקשלהכנסןלפנידקותכמה
גדןלח,רגשןת 1בהןכולםהמתינןכל,בפינצח"יידידווכששירתפה,אלמפה

שליט"א,הרנישללבואןרבח,וציפיח

אחדכלהשתדלןןכולםתשירההונברהשליט"אאדמו"רכ"קבהיכנס
עת,באןתההקיפניאתלראןתממקןמן,

!~דרכןשליט"א,אדמו"רכ"קפניעלנסןכההיתהמיןחדתרצינןת

להםחילקשליט"אןתרביהדר,ךאון'ךלכלרביםילדיםעמדולמקןמן
רב,דיזמומשךלצדקה,מטבעות

במיוחד,רציניןתהקיפניןהיןמהתפלהבצאתונם

שלןשיםמלאותלך'גלמראששתוכננתהתןןעדות-770בהתקיימחבערב

חרה"נ-המרכזיתוזמימים"יייזומ:ריישיבתראששהיהמי-שללפטיו-תןיןם

למסיימיךזתעןדןתחלןקתנםזתןבהקשרז"ל,מענטליקמרדכיריהרה"ת

הישיבהראשידיעלונןהלאןרנוזהג/'מןדשאףהזביחה,אןמנותלימןד

ןהניענןוקוימנןשחחיינןעלןן>אשןנח,ןבראש-זאתעלונןסףז"ל,

נצח",ש"דידוזחבשןרהליום

נןדלעלעמדדבריושבפתיחתרסקיו,חר"דהיחההתןועדןתמנחח
הישיבחראששלןחתקשרןתןמסירותןנודלאתבציינןבן,ןהשמחחהיןם

ןעניניו,שליט"אאדמן"רלכ"קז"ל,

שלאחיינן-יבלחט"א-גםשהןא , 770ביחמ"דמנבאיכ"ץהר"ז
אתח(זריאכולפני l'כינשמו'ון,לעילןיחש"ססיןםאתערךז"ל,הישיבחראש

בקריאתדבן-וואןזפעםבכל rלפתןןז"ל,דןדולמנהגכזכרה"היןס-יןם",

חיום),אותן(שליןם"ייחיןם

חבד"ץחבריז Jזגאוני Iתן'בניםחשכונה,רבנישלושתדיברןמכולאחר

שלבןאגבז"ל,הישי,כהו'אשש'ליו Iבמי~לוןמפליאמחםא'כשכלשליט"א,
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יצאהיום(אגב,זה.גדולשמחהביוםהלברגשילביטוינסיוןבדברים

בהתוועדויותלהרבותיקראון-הייטסי,לתושבישליטייאהרבניםמאתכרוז

 ).אלושמחהבימיישראלאהבת
אתהמסבירהשליטייאאדמויירכייקשלשיחהלימדמאראזובשלוםהרהייח

ה.יבעבודת-השחיטהענין

בהביאוהייטסי,ביקראוןהוותיקהשוחטקלמנסון,הרבדיברולסיום

נפש,מסירותצריךשמיםיראשוחטשעבורכךעלהקודם,הרביממכתבי

הכשרה.תעודותאתהחדשיםלשוחטיםחילקמכןלאחר

מרחשון.ז IJכחמישי,יום

ייאגודתלבקשתנענהאכןהמשפטשביתכשנודעהשמחהרבתהבצהריים

אלה.בימיםכברחזרההספריםלהחזרתרבותהשתדלהאשרחביידיי,חסידי
וחזרלאוהל,הרבינסעזה)בזמןמהרגילמאוד(מאוחר 3 : 50בשעה

 . 6:00בשעה
באיםאשרהעולםמכלחדשותפנים-770בלראותזוכיםליוםמיום

כייקשלבצילוהאורמקורלידכאןאלוושמחיםגדוליםימיםלחוות

שליטייא.אדמוייר

אדמויירכייקשלהראשון(מאמרוכסליורייחיקונטרסיייילבערב

ייושבתידייההקי)חדרומתוךבשעתושנאמרתשלייחכסלורייחאחרישליטייא

השנה.כסליורייחלכבודשליטייאאדמויירכייקעייימוגתגוי,בשלוםיי
כסליוי.ימברהייחייעשייק :המאמרגבישעלהתאריך

I 

מר-חשון.ח IJכשישי,יום

מכלשלוחיםהמוניהגיעוהיום,ובמשךהלילהובעיקר)(אתמול,
והמשכןהבעלייט,קודשהשבתביוםשיחלהעולמי,השלוחיםלכנסתבלרחבי
 .שלאחריוושניראשוןבימים

במיוחד,חגיגיותפנים 770-המדרשביתלבשקודששבתלקראת
נפגשיםוחלקםמה,דברלומדים,חלקםהמלךשלוחיאתרואיםעברכשבכל

 ...הימיםמשכברידידיםעםבהתרגשות
רייחשלהימארשיאתהכלניגנושבתלקבלתשליטייאהרביכשנכנס

לחיזוקידיוהניףובדרכומיוחדת,שמחחניכרחשליטייאחרביעלכסליו.
חקיבידןלחכותחמשיךחקיר,אלופנחלמקומןשהגיעלאחרגםכךחשירח,

השירח.להמשכתכאותחסטנדר,גביעל

כסליו.החודשמברכיםמר-חשון,ט IJכתולדות,פ'קודששבתיום

הבחיןלמקומן(בדרכו .תהליםלאמירתשליטייאהרביירד 8 : 30בשעח

וחסירורמבייםספרגביעלמונחשחיחהערותבקובץשליטייא,הרבי
מעלין.)

התוועדות. 1 : 30

הפסוקעלבהתבססשליטייאאדמויירכייקפתחהראשונחחקודששיחתאת

בהשגחחחינודברשכלחבעשייטחוראתפיועליעקבי.יאתיצחקייוישלח
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בבניחשליחותעניואתבתורחחראשונחבפעםכאןאנומוצאיםחנחפרטית,

אדם.

אליעזרלגבישנאמרחשליחותכאותחזחשאיןחסבירשליט"אחרבי

לעצמו,מציאותשאינובאופןשליחחינוש"עבד"משוםאברחם,עבד
מח-שאין-כואנוכי",אברחםייעבדעצמואליעזרשלדבריווכפתיחת

חריביטו)לחואבעיקר(שענינחנפשמסירותממנושנדרשתאףחריבשליח,

שמושללודאי(א"כמציאותשלבאופוחואוהרישלו",ייקבשלחעניוקיים
 .) ...ידי"ועוצםייכוחישלחעניןלגמרי

אלובימיםמתקייםפרטיתשבחשנחהשליט"אאדמו"רכ"קצייןכאן
חמשלחיצחקשלכשמויצחק,חואאףששמודורנונשיא-שלהשלוחיםכינוס

ייחרון-"לחרן"ללכתשישואחדאחדלכלההוראחמכאובתורח,חראשון

אחר"בןליה'יייוסףשלבאופןהרחוקיםולקרבבעולם",מקוםשלאף

ועדייבן",-מה"אחר"לעשותוחיינודורנו),נשיאשלהראשוו(כשמו
 .ימיןבן-בנימיןשללדרנא

יצחקהריבפרשתינושרואיםשכפישליט"אהרביהדנישהשניהבשיחה

אריבער",יימלכתחילהשלובאופןברכותעליוהרעיףיעקב,אתששלחלפני

במצבהתעסקותושטרםהתגלותו,לפניהבעש"טחנחגתהיתחגםזחוכעין

 .גשמימצבםלהטבתלכןקודםדאנישראל,עםשלהרוחני
דורינו,שבכולםנשיאבשלוחי-שליט"אחרביהכריז-רואיםגםכך

בגשמיותחמשלחשלחקדושותברכותיונתקיימומחכלליוצאללא
וברוחניות!

שמדמייניםידיעלזחאםדאגות,בכוחעצמםעלחמביאיםאנשיםעל
בכלשמונחיםאנשים,שלאחרסוגאוטובים,לאדבריםמיניכללעצמם

ומזיקיםעצמם,מבלבליםובכךהתיקשורת,אמצעיכלכוללחעולםעניני
גוטייטראכטצדק'ה'צמחהרבישלאמרתוישנחאלחכלעלבניהם,לחינוך
טוב).יחיחטוב,תחשוב-(גוט"זייןוועט

שליט"אאדמו"רכ"קכאשר ...חגדולחחחפתעחנפלחהשלישיתבשיחה
 ...בפועלבמעשחעתחחואיחלחרילעיל,למדוברבחמשךכיהודיע

בעזרתמדוקדקחשבוויערכוכספיים,בחובותחנמצאיםחשלוחים,כל

למחלקחוישלחוחוחבעלייט,כסליו riר"עדחובותיחםמכל ...חשבוורואח
ישולמואחוזיםעשרח :מתוכםחשלוחים".ב"ועדכךלשםשתיועדמיוחדת

יקבלוחאחוזים,תשעיםמשארמחציתואילוציבורית),(מקרןמידלחם
חדבריםשכלבחוסיפושנים.חמשבמשךלהחזירחמנתעלחחלוואח,בתור
כאשרובפרטבשבת",ציבורצרכיעלש"מפקחיןחחלכחעפינאמרוחנ"ל

 .החודשכלפניעלחברכותנמשכותשאזיחודשראשבערבנמצאים
חודש"מחריחונתוייויאמרד"חמאמרשליט"אאדמו"רכ"קאמראח"כ

גו'.

זחהיחחקודשוועדותחתבמשךחשניחההפתעחשלתורהחגיעכאן
כסליו,חודשראשמחרלחלקבכוונתוכיחודיעשליט"אאדמו"רכ"קכאשר
 ...חסידותמאמרשל'קונטרס'לנשותיהם,וכןחשלוחיםלכל

הנלמדיםהשיעוריםאתשליט"אחרביביארחחתוועדותסיוםלקראת
החוראותאתמהםמסיקכשחואחזוהרעללוי"צובליקוטיברמב"םברש"י

ואחת.אחדלכלח'בעבודת

החלקמנחח,תפלתהתפללומכןלאחר ~: ~ 5בשעחחסתיימחוועדותהחת
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שליט"אכשהרביה"אל-תירא"אתגםכךואחרשרולשבח"ה"עלינושלהשני
מעריב.בתפלתהחלומכןלאחרזמןמשךהשירהאתמחזק

הרביכשיצאכסליו.ר"חשלהניגוןלנגןהקהלהחלהתפלהבסיום
 .הדרךכללאורךרבהבשמחההקיבידיוהשירהאתעודזשליט"א,

והמשיךעומדועלספונטניתנשארגדולהבשמחהשרוישהיההקהל

ארוכה.שעהה"מארש"אתכךולרקודלשיר

עלהלברגשוביטויהמיוחדתהקודשלהתוועדותטבעיכהמשךזההיה
כ"קשלאמותיובדלייתלשהותהגדולהבזכותםהכלשחשוהעצומההשמחה
לעיןנגלהבהועדותהתושלבסיומההיושפרצוהלברחשישליט"א.אדמו"ר

 ...הניצוץאלהמאורקירובכל,

הודיהוסעודתהתוועדות-770בהתקיימה ) 9 : 30(בשעהיותרמאוחר

מאירצבעונישלטנתלההמערביהקירעלכסליו,ר"חהבהירהלוםלרגל

אדונינויחי .כסליור"חהבהיריוםלכבודרבתיהודאהייסעודתעיניים
בשולחנותאורכולכלסודרהמדרשבית ."נצח"יידידןורבינו,מורינו
לצידם.היסברבוקהללסעודה,ערוכים

הארליג.מאירהרה"חומארגנהיוזמה-ההתוועדותאתהנחה

מלכותבדברשפתחכהןיואלהריהחוזרהגה"חהיההדובריםראשון

המרכזיתשנקודתההאחרונה,בשבתשליט"אאדמו"רכ"קהתוועדותעלוחזר
השליחות.עניןהיא,

עלשדיברשליט"א,מארלאוהגרי"קדאתראהמראדבריואתנשאאחריו
נצח".יידידן-הספריםחזרתעםכסליו,ר"חשלבשילובוהשמחהגודל

במיוחדשהגיע ,וויסהד"רנשאבהתוועדותהמרכזיהנאוםאת

זה.ביוםברגשותיוהקהלעםולהתחלקבה,להשתתףמנתעלמשיקאנא,

חב"דאלבקשריוההשתלשלותסדרעלבדבריוסיפרווייסהד"ר
שליט"א.הרביעםובמיוחדבכלל,

דבריו-תשלייח.בשנתהאירועיםממהלךסיפוריםגםסיפרהשארבין
 ...הקהלמןנלהבותלתשואותפעמיםמספרזכוווייס,הד"רשלהחמים

השליחותעניןאודותאילתשלרבה.הכטיהרברבבחוםדיבראחריו
 .לכןקודםשעותכמהשליט"אהרבישוחחעליה

 ,עיה"ק-בצפתשליט"אאדמו"רכ"קשליחצייטליןאליעזרהרב
הרבישלהחדשמבצעועלנדולה,בהתלהבותודיברהבמה,אלהואאףהוזמן

המסירותבמלואלהירתםהמתוועדיםלציבורוקראהקהל",יימבצעשליט"א

למבצע.

הקהל",ביימבצעפעילותועלאישייםסיפוריםכמהנםסיפרהוא

בשטח.תוצאותיונפלאותומהנודלומההממחישים

אתשריתקבאננליה,השלוחיםמראשילושמואלהרבנםהנואמיםבין

וסיפוריושליט"א,אדמו"רלכ"קיהודיםלקרבהצורךעלבדבריוהקהל
 .אליהםשנילוו

הקהל,אתהארלינמאירהרבהמנחההפתיעההתוועדותסיוםלקראת

שוניםואירועיםהתוועדויותקיטעילקטהועלוויוידאוימסךנביועל

מאוחררקזו.לשנהועדלארצהייב,הריי"ץהרבישלהגיעומשנתהחל

לשמךולהלל"להודות-תזמורתבליוויוהריקודיםהשמחההחלובלילה

 " ...ישועותיךועלנפלאותיךועלניסךעלהגדול




