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הגאולה.חודש-תמוזדר"חא'סיווו,ל'רביעי,יום

חודשראששלאלושבימיםחריקודמתבחזדמנותכברשצוייןכפי

אחרציבורושליחחעמודלפני(כמובן)עובראינושליט"אאדמו"רכ"ק
אדמו"רכ"קשללתורחועלייתוחתורחקריאת(לאחרחתיבח.לפניעובר

שליט"אאדמו"רכ"קאדעל-ידו,חקדישחצילאמירתחכלחמתינושליט"א
במקומו].שיאמרייארצייטילושחיחלש"ץוחורחחבימחבצדנעמד

עומדותועתחאחתלימודיםשנתלסייםשזכולאלחשיחחאמראחח"צ

צייןבמיוחדיותר.נבוחחבדרנחחתורחבלימודחבאחשלבחתחלתלפניחן

פרקפתיחתלפניעתחועומדותלימודיחןשנותכלאתשסיימוחללואתנם

חקיץ,בימיביקמפיםילמדריכותיחודיתחתייחסותנםחיתח .בחייחןחדש

ישראל.ילדיחינוד-פעולתןמעלתגודלועל
עלחמדברחשבוע,פרשתמסיוםחוראחגםלמדשליט"אאדמו"רכ"ק

שבחחמובחרמחחלקגופאוזאתמתרומתם,תרומחחםאףשחרימוחלוויים
כיויובל"יישמיטחחלכותבסיוםחרמב"םלדבריבחתייחסוחלב",ייכל

חלווייםשלכזוחיבעבודתלחתעלותלחגיעאחדכלשלבאפשרותו
לחפרשתביחסבפרשתנוחאמורואם-כן ,)!חנדוללכחן(עדוחכוחנים

ואחד.אחדכלעלקאילחישבמובחרחמובחר.

מנתעלדולרשטרישלחבילותשליט"אאדמו"רכ"קחילקלסיום

שליחות-מצווח.ולעשותןחמסיימותלכללחלקן

אלשליט"אאדמו"רכ"קוחתכופףחזרממקומוכברשקםלאחר
זומער,גיזונטעראזומער,פריילאכןייאבברכתובירדחמיקרופון

קיץבריא,קיץשמח,(=קיץזומער"חסידישעאאוןזומער,איידישע

חסידי).וקיץיחודי

מוהריי/ץר lIאדמוכ"קגאולתהתחלת-תמוזג'קרח,פרשתשבת-קודשיום
ע. lIנ

לחתוועודת.חגדוללבית-חמדרששליט"אאדמויירכייקירד 1 : 30בשעח
ראשית, .חיוםמעלתעלשליטייאאדמויירכייקעמדחדבריםבתחילת

זושבגאולחנ"ע,חקודםחרבישלגאולתוחחלחבוחיוםתמוז,ני :חיום

חכלל,בצרכיחתעסקותובייעווןייבארן tiח~אעצםשכןחדור,כלנםנגאל
כלאתאםכיחקבייחנאלבלבדאותי"לא :חמפורשמכתבוכידועגםמח

יחודישכלחרי ...יכונחייישראלבשםאשרכל ..חקדושחתורתנומחבבי
שםאשרזחגםזו,לגאולחקשור-חרוחניומצבובמעמדוחתחשבוללא-

 .בלבדיכינוייבגדררקחואאצלוישראל
רמחיימאיגרא-חזחלעולםלמטחחירידחתכליתכלנםבעצםזוחי

עבודת-יכונחייישראלייבשםשלחזחמחמצבלחתרומםכדיעמיקתא"לבירא
גםחנשמחבחחיתחשלאכפיגבוחחלדרגחעדלחתעלותועל-ידחחתשובח,

צדיקים·עומדיםתשובחשבעלי:ייבמקוםחלשוןוכידועלעולם,ירידתחטרם
לעמודיי.יכוליםייאינםחשנייחלגריסחאועומדיםיי,אינםגמורים

יקורחי,שמחחשבועפרשת :חבאחבשיחחגסחיחאלולדבריםחמשד
חפרשתשלשמחחריפעמיםכמחכמוזכר(שכוחוראחללמודישממנחינם

מחאותחרינחחינןק-ר-חחאותיותשלושכל :חכללי)תוכנחעלמורח
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מקומותבכמתכברבזתומבוארתעולם,נבראבתייאוכידועתייא,תמקורית

עלרומזתשמאלישתקוחריזחחסברלפיתייא.חאותקווירומזיםמחעל

לחיותחייבשחואאלאחעולם,בריאתתכליתבעצםשתואבפועל,תמעשתקו
בקונוגעואינוחימנימןקטןחשמאלי(חקוחתורתותגבלותתוראותלפי

תאותיותבשלושתנמצאכדוגמתאלומחוראותחריגתכלואילותעליון),
חכוונת.לתכליתמתאימתאינת-קרייחשבשם

כאןחעשייחלחובתבאריכותשליטייאאדמויירכייקחתייחסכד,אגב
 120לאחרלמעלחעולתחנשמתשכאשרבגמרא,מובאכדעל :בעולםלמטת
ולכאורת "!באמונחוונתתיינשאתתינתנשאלתשחיאחראשונתתשאלתשנת,

חחתעסקותדברעלראשונחלשאוליותרחיחמתאיםשחריכ,ןעללתמוחיש

-לכאורח-חאדםנשלחכדלשםאשרמצוותית,ובקיוםתתורחבלימוד
לנשמחחוגבלמיוחדתפקיד:אכן,חואכדעלחמתבקשוחמענת !לעולםו
חפצתחואכינייעחקודםתרביכייקגילחזתבדורנוואשרלמטת,ברדתח

כדועל !אלייף-ביייתילמדיחודיילדשכללכדלדאוג-חוצתתמעיינות
שלשמחמיוחדתאומנותבאותחחאם-באמונתוייונתתיינשאתחאדםנשאל

לאחדבראם[ואףעלידושתוטלכפיונתתנשאת-למטתנשמתדנשלחח

למעלת-באמונחונתתנשאתחאםתיאחשאלחחריותיגיון,בשכלמתקבל
רב,בכאבקולואתשליטייאאדמויירכייקחריםאלובדבריםבשכ]ל.מחבנת

כלשלמחובתווכיזחמתפקידולתשתמטותחצדקחאיןאחדלאףכיבחכריזו
ילדשכללכדלדאוג-ביותרחנעליםבענייניםעוסקחואאםגם-אחד

חזרהשיחותבהמשדנםכפשוטו.לאלייף-ביייתועדאלייף-ביייתילמדיתודי

לאחרונה)לחתריעמרבתחוא(עליוחחינודלנושאשליטייאאדמויירכייק

זה.בשטחחמעוותכללתקןבתוקףותבע

זהמאמרעלבעיקרוהמבוססגוי,קרחייייויקחדייהמאמרנםהית

חיומייםמחשיעוריםהיבעבודתוחוראותביאוריםוכןביליקוטי-תורחי,
ובמשנחבסדרחהראשוןברשיייהזוחרעללוי-יצחקבליקוטיברמביים,

זו).בשבתחנלמד(הפרקאבותמפרקידיפרקשלתראשונה

שליטייאאדמויירכייקעוררוקצרה,אחרונחבשיחחחחתוועדות,בסיום

כברולנצלתמוזיייב-יייגהגאולתחגלקראתבתכנותזומשבתכברלחתחיל

לכנסחשבת-קודש)ויוםבתורתחקריאהימיעלמיוחדת(בתדגשחאלוימים

האפשר.ככלכמובן),ההלכהגדרי(כפיןטףנשיםאנשים,להתוועדויות

אדמויירכייקנסעערבית,תפילתסיוםלאחרדקותכמחחשבת,בצאת

 .לביתושליטייא

תמוז.יו!חוקת!!פרשתשבתהתוועדות

והחלתגדולחמדרשלביתשליטייאאדמויירכייקירדושלושיםאחתבשעת
 :הקודשבהתוועדות

תמוזייינליייבהנאולה,תחילתתמוזנישביןבימיםחלחהזוהשבת

בשנייםהואענינהבכלל,ושבתאדמןיירוחמימוריקדושתכבודנאולתימי

מובןאייכ .יומיןכולהומתברכיןמיניח Cבשעבר,השבועשלימותא)

כבזמןשלאתאמת,נילוישהוא,הנאולתלעניןהיאאףקשורההזושתשבת
הסרתידיעלחיאהגאולחואילווהסתרהעלםשלבמצבהאלקותשאזהנלות,

שאיןועדתנמצאיםייכלנמצאוחמצאויימאמתתאשרחאמתונילויחטשטושים
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הדברשהובאוכפיהמצאו"'ייאמתתאםכיבעולםטפ)לבגדר(אפי'דברשום

בכלהאמתוחודרתמתגליתאזכי,בשבת,משקראינוהאץר'ש'עםבהלכה
אחדבכלגלוילחיותצריךזהועניןארציות.-האץרלעםעד_הבריאה

ש"לאהאגולהבעלשלהידועוכהמכתביכונהישראלבשםאשרבזהוגםואחד

שבפשטותיכונה",ישראלבשםאשרייכל ...אתאלאהקב"הנאלבלבדאותי

גילוי(שענינההחסידותתורתשלהפצתההתרחבהגאולתו,ידישעלהוא.

צריכהשהעבודההיאהעניןותכליתהתחתון.כדורלחציגםבעולם],האמת

ייבשםאשר,עלגםאחריםעללהשפיעגםאלאבעצמולהסתפקשלאלהיות
יכונה".ישראל

וי"גי"בבימיהתוועדויותשיערכושליט"אאדמו"רכ"קהורהבהמשך

בודאישאזוהנפשהלבמפנימיותושידברומשובחזההריהמרבהוכלתמוז

השומע.נפשבעצםפעולתםאתהדבריםויפעלוהשומעיםללבגםיכנסו

יהיהשהואאף-770בכאןהתוועדותעריכתעלשליט"אהרביהזכירבמיוחד

שעה.באותהבאוהל

יחוקת.'השבועפרשתאודותשליט"אאדמו"רכ"קדיברהשניהבשיחה

מדועהמבארתורהיהילקוטי-פרשההחסידישעראתהזכירהשיחהבתחלת

הסבירזאת,הפרשהחוקתולאהתורה"ייחוקתבשםנקראתאדומהפרהחוקת

שהתורההתורה.והיינו,לכלכלליעניןמהוהשהיאמשוםשליט"א,הרבי

שבחקיקה-חקיקהמלשוןחוקת-החקיקהאותיותבדוגמתבאדםחדורהתהיה

התורהעניניוכןוביהשמיניהבאופןשהםועדבאבןהםחדוריםהאותיות

אדומהפרהבמצותועו,ד .ממנוחלקשיהיוועדהאדםלתוךלחדורצריכים

מיםנתינתתעשה.לאמצוות-הרעביטול:שריפתה,המצוותלכלרמזיש

טענתאתשליט"אאדמו"רכ"קביאראח"כעשה.מצותדרךעלכלי,אלחיים

ישטעםומההזאתהמצוהמה"לומרישראלאתהמוניןהעולםואומותהשטן

וחיבורצוותאמלשוןלמצוותמקוםמהדלכאורההעניניםפנימיותע"פבה"

הוא.ברוךוהקדושישראלבני-חדהםהכישבלאודבריםאודותכשמדובר

השטןאתהמקדימההלשוןדיוקאתשליט"אהרביביארזהבהקשר

כנגדמשא"כלדחותובחירהישהריהשטןכננדשלכאורהאףהעולםלאומות

הוא,ההסבראלאבכוח.מהםלהשתחררניתןלאהגלותבעתאשרהאומות

שהםאף(עלישראלאתלהונותלאומותשמאפשרזההואשבישראלשהשטן

העולם.אומותלפנישטןנכתבולכןהאומות) 70מכלונבחריםמורמים

יעשריהמספרמעלתאתשליט"אאדמו"רכ"קביארהשלישיתבשיחה

המתחילאבותמסכתבמשניותהשיעור,מצדבתמוזייהחודשלקביעותהקשור

עניניםכמהומצדהי)(פרקעשרעניניוכמהבכמהוממשיךמאמרותבעשרה

 ...נוספים
שברמב"םכזההיומייםבשיעוריםנפלאיםביאוריםגם,היובהמשך

מפיקשליט"אאדמו"רכשכ"קנפשי"בשלוםייפדההפסוקעלבתהיליםוכן
האדם.בעבודתמעשיותהוראותמכולם

שליט"אאדמו"רכ"קכאשרבהתוועדותהמרומםהרגעבאאלהאחרי

הרביהחלאחדובהמשך-ולננןלהתחילהמתאיםהזמןזהוכיהכריז

היוברביםכילימקרבנפשיבשלוםייפדה-המיליםאתלננןשליט"א

עמדי".

כ"קאמרבמינהמיוחדתבהתעוררותכמובו,שהושרהניגוןבסיום
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יראושממנוהלואי :בחיוךהוסיףואח"כילחייםילכולםשליט"אאדמו"ר

 ...יעשווכן
מנחה.תפילתהתפללוכךאחר

 ,.אחרלבנהלקידושלרחובשליט"אאדמו"רכ"קיצאקודשהשבתבצאת
לביתו.נסע

תמוז.י"אראשון,יוס

שליט"אאדמו"רכ"קהחלוערבית.מנחהתפילותאחרהאוהלמובשובו

דבריואתפתחשליט"אהרביתמוזי"בהגאולהחגלרגלקודששיחתבאמירת

לכל ,טוב"יוםייגוטבאמירתבברכה",ש"פותחיןלכללובהתאםבברכה
אלולכל .אחריםבמקומותהדבריםאתששומעיםולאלוכאו,הנמצאים

במכתבוהגאולהבעלכדבריישראל.עםולכלהדברים.אליהםשיגיעו

'.'1 1" 

בביתולתפיוהיורדשליט"אאדמו"רנ"ק

הקב"הגאלבלבדאותי"לא :שנהשישיםלפניהראשונהתמוזי"בלחגיגת

וגםמצוה.שומריהקדושה,תורתינומחבביכלאתגםאםכיתמוז,בי"ב

טוב"יוםייגוטבברכתלברךישלזאת,ובהתאםיכונה".ישראלבשםאשראת

מישראל.ואחדאחדכלאת

הגאולה,בעלשלבתורתולדברשליט"אהרביעברבברכההפתיחהאחר
ברכתעניןעלהמדבריםבמאמריםעצמהבההגאולה.לימיהקשורהובתורתו

החלכאו,הגומל.ברכתעםקשורהגאולהעניושכללותמשוםזאתיהגומלי,

ארבעהד"ה-יהגומליברכתמעניו-חסידותמאמרבחזרתשליט"אהרבי

 ."כוילהודותצריכים
שכלחדשה.הצעהלפועלבנוגעשליט"אהרביהציעדבריובהמשך
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טובומה ,חדשדברמיוחדתפתקאע"גיכתוב-וטףנשיםאנשים-הרוצה

י"גי"בעד mשעבבשנהתמוזמי"ב-יגהשנה.במשךשעשהחדשיםדבריםג'

יהיוושהפעולותהגאולה.בעלשלברוחוממשבפועלמעשים .זובשנהתמוז

 .לרוחוהמתאימותלפעולותמחשיבםהגאולהשבעלבעצמובטוחשהואכאלו
ושםאמושםהפעולות,אתורקאךאלאאחרים,עניםלערבאיוזהבפתק

קלשיהיהכדי(זאתמשפחתוושםשמולרשוםישהמעטפהוע"ג .משפחתו
-או ...ייחדש"ר"ת-גדולחוגםויצייןנתקבל)ממיולדעתלמיין
 ...ייחשאי"ר"תגםהינהחוהאותהצחות,דרךעל-שליט"אהרביהוסיף
הגאולה.בעלשלהאוהלעלורקאךוימסרחשאי,ישארשתוכנהמכיון

עלברכהותבואומקום,מקוםבכלזאתלפרסםביקששליט"אהרבי

המפרסמים.

לכאו",ןלצדקה.אחדדולרשלשטרותבחלוקתהרביסייםכרגיל,

וטף.נשיםאנשים

הדבריםשלושתכתיבתעלשבסיומםאלןובעיקרהמיוחדיםהקודשדברי

גם,ניכרוהדברהציבורבקרבגדולהלהתרגשותגרמוהשנה,במשךשנעשו

מזוהחלהייסט',ב'קראוובלילהשהתקיימוהרבותההתוועדויותבכל

החסידיםכאשרשב-סדד,הגדולהמדרשבביתשהתקיימהוהגדולההמרכזית

אדמו"רכ"קשלאלובדבריוהעתכלעסקןשיחיוהמשפיעיםובראשכולם
ניתוומההחולפתבשנההמעשיםמומדוקדקנפשחשבוןעריכתתוךשליט"א,

 ...לדרישתובהתאםשליט"א,אדמו"רלכ"קלהגיש
ארוכותשעותעודהחסידיםהתוועדויותנמשכוזומיוחדתבהתעוררות

המחריוםשללבוקרועד

 .תמוזי"בהגאולהחגושנייום

מנחהתפילתלאחרבשובולאוהל,שליט"אהרבינסעהיוםבצהרי

 ,שליט"אהרביאמרדבריובראשיתקודש,שיחתבאמירתהחלוערבית
שהרי ,תמוזלי"בגםקשרזהללילהיש ,תמוזי"גבלילשנמצאיםשלמרות

ב"קריאתהנפשחשבןווכמו"כזה,בלילההיאתמוזי"בשלהקרבנותהשלמת

שללילהנמצא ...תמוזי"בעלברובויסוב-זהבלילההמיטה"שעלשמע
 .תמוזולי"גלי"בואדוקהמיוחדתשייכותזה

בוהדבראתישהגאולהימימשניאחדלכלבזה,שאיומהבזהויש

שהריהגאולהעניוופתיחתהתחלתהינותמוזי"ב .מיוחדבאופובולטהוא

יוםהואתמוזבי"בוכומהגלות,שחרורועלהקודםהרבינתבשרזהביום

בפועלהגאולההיתהתמוזבי"גזאתלעומתגובר".יימזלובואשרהולדתו

 .רשמיבאופוהחופש"ייתעודתאתכשקיבלמשש
ממשפועללידילבואצריךדברשכלהיאאלוגאולהמימיוההוראה

המעשההואהעיקראלאוכדו',בדיבורלהסתפקשאיוהגאולהבעלוכציווי

העיקר".הואייהמעשה-בפועל

מספרלפיהנאמרהתהיליםלפרקשליט"אהרביהתייחסדבריובהמשך

 .פרטיםכמהבווביארמוהריי"ץאדמו"רכ"קשנות
פרקהואתמוז,י"ב-ההולדתביוםזו,בשנההנאמרהתהליםפרק

עניניאודותמדוברל'בפסוקאךקשים.דבריםכתוביםבומזמורק"ט,
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בפימאודחיייאודחזח.פסוקאודותלדברישולכומרובח.וברכחברכח.

 .אחללנויירביסובתוד
ובשובחיברכתברכתועללקבייח,וברכחתודחנותניסחיייייאודח

שברכתמכיוואלא,עו,דולאברוחניותועאכוייכבגשמיותוחנגלחחנראח

חיייאודח-חינסלחישנותניסוחתודחחשבחחרימרובח,ברכחחיאחי

דווקא.בגופיסלנשמותנמשכיסאלוברכחוענינימרובח,תודח ,"מאוד

-פי-שבחסהדיבורכחאתמנצליסישראלבני "בפי ...ייאודהכמייש
פורשהואשאיןהיינו,-אהללנויירביסובתודהפסוקומסייסה.ילברכת

רביסייבתודאלא,חשוב,לאדסעצמואתבהחשיבומהציבורומתעלה

דווקאואדרבהלהי,ומודההרביסעסיחדבתווןעומדהואאהללנויי,

רק(ולא "אחללנו "ואזהציבור,כוחהברכהמקבלתביירביס"כשמברד

 .עזויתרשאתביתרותודחברכהשזהייאודהיי),
לכאוייא,לצדקהדולרשלששרבחלוקתשלישייאהרביסייסכרגיל

 .ושףנשיסאנשיס

 •תמוזי"גהגאולהחג Iשלישייום

מנחהתפלותלאחרבשובולאוהל,שלישייאהרבינסעהיוסבצהרי

ייעשרהדייההמאמראתללמודביקשבחקודששיחתבאמירתהחלוערבית

זה.ביוסללומדוהנאולהבעלעייישניתןבתורהייועוסקיסשיושביס

באמצעותזאתששומעיםואלושיושביםי.יעשרה "-ברביסיהייושהלימוד

אנשיס,מניןלקבץביכולתסואיןמאוחרת,אצלסשהשעהוכדומההשלפון

אליך,אבואשמיאתאזכיראשרהמקוסיישבכלהמשנהוכלשוןביחידשילמדו

 .ביחידאפייוברכתיךיי,
ללמודשישההוראההאתמול,ביוסהנאמרעלשלישייאהרביחזרבהמשך

בתמוז,שביייבכאמור,העשיה,מעלתתמוז,מי"נ-לבוייאליתןייוהחי-

ללמודיש,ומכךתמוזבייינהיהממשבפועלהסיוסאדהתחלה,אמנסהיתה

העיקרי.'חואשייהמעשח

לפילהאמרשמתחילבתחיליסמהפרקהלימודעלשובחזרשליטייאהרבי

שכשמודה "בפי ....אודה "המיליםבביאורוהוסיףקייט,-שנותיומספר

אינואסואפיילה.יההודאהאתשומעבסביבתושעומדמיכלאזיבפיו,

הריחושיו,עלבעהייבשחאדסלמרותשכן,לשמוע,מוכרחהואלשמוערוצה

חושעללשלוטשבכוחססנולהמיחידילבדבעהייב.אינוהשמיעהחושעל

נייעהרביעלהידועהסיפוראתהרביסיפרזה[בהקשרשלהם.השמיעה

אנשיסעמדודאייחאמירתבעתאחתשפעםמוהרייייץאדמויירידיעלשסופר

אדמויירוכייקהמאמרבאמירתנייעלרבישהפריעדברהסמוך,בחדרודיברו

שאחייכועדהבלבוליס,אתלמנועכדישלו,השמיעהתוקףאתאזהחלישנייע

שליטהבעליאינסרניליסאנשיסכאמור,אמנם,לרופא],לילךזקוקהיה

העומדיסמוכרחיםלהימודההואכאשרוממילא .שלהסהשמיעחחושעל

 ..אהללנוי.'רביםייבתודאיפאוזהוההודאהאתלשמועבסביבתו
שכליוס,שלמעלתועלנוספתפעםשליטייאהרביחזרהדברים,בסיום

 .זובאגולהננאלתחתון,הכיחיהודיואפיי ,וטףנשיםאנשיםיהודי
לכללצדקהאחדדולרשלשטרותבחלוקתשליטייאהרביסייסכרניל

הבית.לעברשנהרהנדולהקהל
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שבמרכזןומובןרבותחסידיסהתוועדויותבשכונה,התקיימוהיוסאף

בימיסשליט"אאדמו"רכ"קהשפיעאותוהרבוהשפעהקודששיחותעמדו

לילה,מידיברציפותשאנמרוהקדושותשיחותיובשלושתאחרוניס

תמוז,י"ךרביעי,יום

הכלליתליחידות-770לשליט"אאדמו"רכ"קהגיע 8 : 00בשעהבערב

הגאולה,חגלכבודלכאןשהגיעוהרביסלאורחיס

ישראלבאהבתהתחזקותעללעוררשליט"אהרביהרבההקודשבדברי

בצורהקשורהיהשלאיהודיאותועלמפתיעבאורחסיפרדבריוכשבפתח

ואףיכונה"ישראלבשסאשרייכלבבחינתהיהאלאנ"עהקודסלרביגלויה

בביטוי .והצלתולגאולתורבותסייעכןואף-על-פיאחרתבמדינהגר

יייהי :ובמיליסאחדאותושלהמעשהסיפוראתשליט"אהרביסייסמיוחד

 ...ברוך"זכרו
לאאסשאףישראלבאהבתלהוסיףישכמהעדהוראהלמדיסמכאן

זאתלעשותישלולעזורבאפשרותישאסהריאישית,פלוניאתמכיריס

יחדיו"לשבת :זהסגולהליוסבהוראותיוכותבעצמוהגאולהשבעלוכפי

תמוז".וי"גי"בבימיורעיסאחיסבמושב

הנאולהשמעשהאיךגס,רואיסהנ"למהסיפורכיביארשליט"אהרבי

עודומסונו(וכמוהויהודיאותואפילושכן,ישראללכללבעצסשייך

הקודס.הרבילהצלתופעלהזמןבאותוהתעורררביס)

וכפיהיהדותחוגיבכלגדולהשמחהשגרמהבגאולה,מכןלאחרגסכך

 , ..ישראלבניאחינוייכלגסנגאלושבגאולתובמכתבוהקודסהרבישמציין
ששמוהחושבכזהיהודיאפילווהיינו ."יכונהישראלבשסאשראתוגס

נגאלהואאפילוכינוי,ובגדרמשנייסרקהינסיהדות,וענייניייישראל"
זה,ביוס

במאמרהראשוןהפסוקאתשליט"אאדמו"רכ"קביארהדבריסבהמשך

עלגסבעצסקאי-ייעשרה"גו'בתורה"ועוסקיסשיושביסייעשרההגאולה,
 '.הלעבודתומנצלסכוחותיועשרתכלאתשאוסףאלא,פרטי,אדס

עבודה-ייועוסקיס"ושלוה,מנוחהמתוךעבודההכוונה-יישיושביס"

בעולסלמטההנשמהבעבודתכאןאףרווחיסנושאעסקמהכ"עסק."הנעשית
ממקומהלמעלההיאמתעליתעמיקתא",לבירארמאיימאיגראירידתהאחו'י

רווח,-בבחינתהראשון

אותולסובביסחיהדוגמאשמהווההוראה,מלשוןתורה-ייבתורה"

לנהוג,ישכיצדלהסומראה

אלוקיסייבקרבההמש,ךגסמקוייס-שליט"אהרביהמשיך-ואזי

ו(עודשלוהנפשכוחותעשרעלומושללשופטנעשהשהאדסוהיינוישפוט"

ה'זוהר'שכותבוכפימאמרותבעשרהשנבראכולוהעולסכלעליותר,)
שאסלאמור,הדברות,עשרתעלבשמירהתלויהמאמרותעשרהשלשקיומס
זהידיעלהפרטייס,בחייוהדברותעשרתבקיוסוידקדקישמורהאדס

המשךגסיקוייסואזימאמרותבעשרהשבנראהעולסקיוסעלאףישלוט
אלוקות,לגילוישזוכיסוברכתיך"אליךייאבואהכתוב
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מצוה.הברולחתניולכלותלחתניםהיחידויותנםהתקיימוכךאחר

תפילתוהתפלללמעלהשליטייאאדמויירכייקעלההיחידויותבסיום

הקטן'.ב'זאלערבית

נ-נדחה].תמוז'ייז'בלק',פרשתקדוששבת

ההתורעדרת.

אדמויירכייקמאודמרבהשלאחרונההרירבותפעמיםצוייןשכברכפי

אלפיכשמאותתקדיםחסרבשפלהנמצאהחינוךמצבעללהתריעשליטייא

יהדותשלבי"ת"ב"אלייףיסודידיעותכלללאמסתובביםיהודים,ילדים

הנוערבניביןובמיוחדהזההציבורבקרבלפעולבמאודמעוררלכךבהתאם
 .שבווהילדים

אדמויירכייקהכריזהקדוש,הקהלכללהפתעתהקודשבהתוועדותהשבת

רהילדהיי.הילדכיישנתזושנהעלשליט"א

במתןהטף,ואפילוהנשיםהאנשיםשלעיסוקםעיקריהיהבהשנה

יושםכןכמוהילדים,ובמיוחדמישראלאחדכלעלוהשפעתויהודיחינוך

בימיישראלילדילכלהקודשטהרתעלכשריהודיחינוךעלמיוחדדגש

יימחנותטוב,ומהזה)(מסוגקיץ"ליימחנותרישומםידיעלהקרוביםהקיץ

שעותבכללתוכםהילדיםסופגיםבהםשעות 24שלמלאהבמתכונתקיץיי

טהורה.שמיםיראתשלאוירההיממה,

להתעוררותגרםוסיגנונםמאדמיוחדיםהיוההתוועדותחלקישארגם

היוםלמשמעותשליט"אאדמויירכייקהתייחסכאשרהו .הציבורבקרברבה

עלומהזוהרהשבועמפרשתלהוראותהתייחסכאשרוהותענית-נדחהכיום

 :העתידהבגאולההעוסקיםהפרשה

נייע,הקודםאדמויירכייקאמרבשבתשחלבתמוזיייזצוםאודות

במינומיוחדבאורחביארשליט"אאדמויירכייקבאמתיי,נדחהשיהיהייהלואי
לימיםהצומותכליהפכואזאשרהקרובהבגאולהבאמתיי,ייידחההצוםכי

נפעלנדחית,והיאקודשבשבתבזמנינוחלההתעניתכאשרוהריטובים.
שבתעניתהשליליהחלקרקשכו,העתידה,הגאולהומעיןבדומהעניוכאו

הזקןאדמויירשכותבכפי-שהואהחיוביהחלקמשאייכ .הצום,שזהו,נדחה

כשחלנםנשארזהדברלהיי',רצוןייעתהואשהצוםקדישאהתניאבספר
הנאולהלפניושלבמעיוהואהנדחההתעניתהרישוב,אם-כןקודש.בשבת

 ...הקרובה
לעתידשיהיוהדבריםרמוזיםציפורבובלקבדבריהשבועבפרשת

ייואלויימלכיםייבהלכותהרמב"םגםשמצייווכפיהמשיחבביאתלבוא
כו'.בלעםייבפרשת ...בתורהמפורשיםמשיח)-(הדברים

עניועלרבהובהשתוקקותגדולהאבריכותשליטייאהרבישוחחכאו
מיייכלהנ"להרמבייםדבריאתבהזכירואליה.הציפיהוחובתהאגולה

ובמשהבתורהאלאכופר,הואבלבדהבניאיםבשארלאלביאתומחכהשאינו

גםאלאהמשיחבביאתלהאמיןקרלאמפושרלציווימכאן ...רבינו"
 .לוולצפותלחברת

אלוקינושיידברמכיווןכירוחבאותההמשיךשליטייאאדמו"רכייק
ואףיהודיכלשלרצונואכושזהוראיהזוהיעולמיםייולעולמילעדיקום
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רחמנא(ייאונסאנסו"ש"יצרומצדקרזהומאמין,שאינואומרהואאם

פטריה")

לביאתהציפיהחובתאיןמדועמקשים"לייאותםגםהוסברבהמשך

שיבוא"יוםבכללןייאחכהשהריהתמידיותהמצוותבמניןנכללתהמשיח

יצטרכושלאפשוטהריהמשיחביאתשלאחרימשוםהואבפשטותןההסבר ) 1 (

 ...תמידיתמצוהזואיןשןבואםלןלצפןת
מפרשב'זוהר'הגאולה.עניןעלהדבריםנסבןכאמור,ב'זוהר'גם

משפט"יישמרולבוא".ישועתיקרובהכיצדקהועשומשפטיישמרוהפסוקאת

 .עשהמצוות-צדקה"ו"עשו .תעשהלאמצוות-
 :יחידבלשוואלהנאמרו-שליט"אהרביהסביר-הכתובבלשון

ומצוותאחתעשהמצוותעלאפילוהיאהכוונהשאכווהיינוצדקה.משפט,

(הקשיבואידו"אייוזיךייהערט :היאהכתובומשמעותאחת.תעשהלא

והמצותעשההמצותאתיהודים)חיטפו-(אידן"ארייוייכ'אפטיהודים)

 ...לבוא"ישועתיקרובה!ייכיהאחרוניםתעשהלא
אתנתווהדברהקהלבקרברבההתרגשותעוררולעילכמצוייוהדברים

ובהתעוררותבדביקותשהושרוהשיחותשאחריבניגוניםגםביטויו

מיוחדים.

נדחה.תמוזי"זתענית •תמוזי"חראשוו,יום

אדמו"רכ"קפנהשליט"אאדמו"רכ"קבביתהמנחהתפילתאחרי
הצום.לרגלכיבושיודבריבאמירתוהחלוהמיקרופווהסטנדראלשליט"א

קודשבשבתהמדוברעלשליט"אאדמו"רכ"קשובעוררהדבריםבפתח

חשובהעתהובמיוחדוהילדה"הילדליישנתהקרובהזושנהלהפוךהאחרונה

 .קיץלמחנותילדיםברישוםההתעסקות
שבלימודוהצורךהחשיבותעלשובשליט"אהרביגםהזכירבהמשך

 .אלובימיםהבחירהביתהלכות
נדחהלתעניתבאשרהקודםהרבידבריעלהתעכבשובשליט"אהרבי

ידיעליהיההדברכיבאריכותוהסבירבאמת"נדחהשיהיהש"הלואי
והצומות.הגלות-החורבוסיבתשהםישראלאהבתבעניניוהוספההתחזקות

פרשתהשבועבפשרתהיומילחלקגםזאתקישרשליט"אאדמו"רכ"ק

הנני ..קנאתיאתש"בקנאושכיוןאליהו"]זהייפנחסנאמר[עליו'פנחס'

גו'.שלום"בריתיאתלונותן

השתתפותוהואגו'נותו"ייהננישקיבלהשכראשרבמדרששמובאוכפי

 .יהודיילדכלשלבריתבכלאליהו"זהייפנחסשל

-(ישראלכללשלהקשרמתחזקמלהבריתכלידיעלבעצםכיבבארו
הרביהסבירלינוקא),שישוהצערהסבללמרותלכלל,והתרומההדאגה

הגאולה.מבשרשהואאליהו"זהייפנחסהדבריםמשמעותזוהיכישליט"א

אהבת-השארביו-שענינםלבריתותשקשור'פנחס'ידישעלוהיינו

הגאולה.מבשראליהו"ייזהגםמתקייםזהידיעלכנ"ל,ישראל

שטרותשליט"אאדמן"רכ"ק-כמנהגן-חילקהכיבןשיןהדבריבסיום

ארוכה.שעהבמשךבביתו.שעברהקדושהקהללכלצדקה
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מנחם-אב.החדושמברכים-תמרזכ"זיפינחסי,פרשתקדוששבת

 1 : 30בשעההקודשלהתוועדותנכנסשליטייאאדמויירכייק
משמעותםאתשליטייאאדמו"רכייקבאריכותביארהדבריםבראשית

וענייניההתורהשהריהשאלהעלבענותוהמיצריםביןימישלהפנימית
קייםהמיצריםביןימישלשענינםמובןואם-כןלעדונצחייםתקפים

לאלבואלעתידנםיותר)ו(עודהשבועותשלושתשבתוךבשבתותנםלדונמא
 ...היתכן?השאלה,נשאלתיתבטל

אתמקשרשםברשימותיוצדקייחייצמחהרביהסברעלהתבססוהביאור

י-ה,קראתיהמיצריימןהפסוקעםהמיצריםייביןייימישלמשמעותם

שכןביותרנבוההדרנחהינושחיימיצרייומסבירנויי-הייבמרחבענני

נםהדברוהואיימרחביי.שנקראתנעליתאחרתדרנאולהורידלהמשיךבכוחה

שכן,והטובה,החיוביתהפנימיותחבויהבעצםבהםשאףהמיצריםביןבימי

בעולמו,ועשהבראשהקבייהמהכלהריכידוע,-שליטייאהרביהסביר-

שישמהוכלומוסתרחבוישהואוישבנלויבאוהטובשישאלאהוא,טוב

לנויששבעצםנייעמוהריישהרבישאמרהידועהמשלוכפילנלותוהוא

להשתמשהוא,לעשותשישכלבידינולארנזהמפתחואףבארנזאוצרות

 ... !ולפתוחבמפתח

הטמוןהטובבדברלעילהמוסברכישליטייא,הרביביארלהניילכהמשך

ייטובייעלהמורהשלושהינוהשבועותשמספרבכךנםרמוזהשבועותבשלושת

ייאוריאןחזייל,שלמאמרםסיון),חודש-(הקודםבחודששמצינווכפי

וכוי.תליתאיייבירחאתליתאיידיעלתליתאילעמאתליתאי

משמעותכלאתמרכיבזהשכןטובעלמורהשלוששהמספרלזאתההסבר

שהואלעשותישאותווהתפקידשנצטווההאדםהמצווה,הקבייה :הבריאה

 .בתחתוניםיייתברךלודירה"לעשות
כייקשובחזרוכויאבותבפרקיהביאוריםלאחרהשיחותבהמשך

יהודיםוקירובהחינוך ...לאחרונהביותרבר iהמדלנושאשליטייאאדמוייר

עליויפינחס.'השבועלפשרתהדבריםמתקשריםכשהפעםשבשמים.לאביהם

אתהןרנו(לפנילואמררבינושמשההקןדמת)הפרשה(בסוףרשייימספר

האינרתשקוראןחיינופרוונקאיילחוןיאיחודאיגרתאייקרייאנזימרי),

 .מבצעהיהיההוא

אשר ,כאןהנןכחיםמןאחדלכלחחןראחזוהי :פישרשליטייאוחרבי

הרבידןרינונשיאשהןאשבדןררבינומשהשלאגרןתיואתקראבוודאי

ייאיהןלואןמריםגםכןועלממנוקצרהאמרחאןפתגםולפחןתנייעהקודם

ןלקרב.באגרתשכתובאתלקייםהחןבהאיפןאמןטלת!עליךפרןןנקאיילהוןי

הסתפקןלאבעצמוהשליחןתאתביצעשפינחסוכשםומצוותיהלתורהיהודים

 ...אחריםשלוחיםבשליחת
שלהמסויםשבמקרהשאףלדעתחשובכיהדגיששליטייאאדמויירכ"ק

עלבהשפעהמדןברכאשרכלליאבופואךקאנותמתוךהדברנעשהפנחס

הציפורנייםואת ...ב"ציפורינים"ולאנועםבדרכילקרבישיחודים

 .עצמוכלפיאחדכללהפנןתישוכדוי
המשנהכמאמרלהעשותצריךהקירובגםכילזכורחשובלאידךאם-כי

ההליכהאיןגם(כךהבריות.אלהתורהלקרבחלילהולאלתורהיי,ייומקרבן
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איןשלפיול IIהנלכללסותרת-הנכונההדדךהינהשהיאהכבדאלהקלמן

בתורה.)פשרותלעשות

שנת IIמבצעעלשליט"אר IIאדמוכ"קרבובתוקףשובעוררזהבהקשר

בית IIהלכותלימודועלהקיץלמחנותהרישוםעלכןכמווהילדה,הילד

זו.בתקופההבחירה,

תמוז.כ"טחמישי,יום

אתביארבהקודשבשיחתבמפתיעא IIשליטר IIאדמוכ"קפתחבלילה

תחנוןבואומריםאיןחודשיםראשיכבשאראשראבמנחםח IIרהיוםמעלת
נאמרעליושכןבמעלתומצטייןביחודאבמנחםחודשראשנם,כךעלנוסף

ליוםעשאוהטוב",עצם IIה IIשהקבוהיינו Iנו IIמועדעלי"קראבכתוב

טוב.

נאמרבוהשישיביוםזובשנהשחלכפיאבמנחםח IIלרנוספתמעלה

האמורההלשוןעלאףמסוייםעילויזוללשוןאשרמאד".טוב IIבתורה

טוב"ייכילדברכסיבהרקמשמשהטובששםמשוםטוב"."כיהשלישיביום
והביאורלעצמו.עניןשהואכפיטובעלמורה IIמאדטוב IIהלשוןכאןאך

כולההבריאההושלמהשאזמשוםלומר,ישדווקאהשישישביוםזובמעלה
שבבריאה.הטובבנלוינראהולכן

א.ענייניםכמהעלשליט"אאדמו"רכ"קעוררהקודששיחתבסיום
במיוחדלהוסיףישבצדקה"ושביהתפדהבמשפטש"ציוןלהכתובבהתאם

צדקה.בנתינתאלובימים

 .הימיםותשעתהשבועותנ'הלכותלימודב.
לאחרונה.רבות,פעמיםשמדוברוכפיהמקדשביתענינילימודנ.

א'ביםבאבתשעהצוםחלבהזובשנהכיהוסיףנםשליט"א,הרבי

א'מיוםהאםאבבתשעהשלהשבועמתחילממתיהחקירהקיימתהריבשבוע

לעניינינונעתוהחקירההקודם.השבועמתחילתאוהתעניתיוםבעצםשזהו

להחמרהבהתאםאשרבאבתשעהשלבשבועהנהוניםהאבלותבדיניההחמרה

שלובשבועהימים,תשעתהשבועות,נ'שהן,הדרנותבכלהאבילותבדיני
הריזהשבנושאאלאהנ"להענייניםבכללהרבותנםישכךבאב,תשעה

השבועמןכברמתחילבאבתשעהששבועלפסוקשישוודאיהנ"לבחקירה

 .האמוריםהענייניםבשלושתמיוחדבאופןלהוסיףישמאזוכברהקודם
לצדקהשטרותהעוברים,מןאחדלכלא IIשליטר IIאדמוכ"קחילקלסיום

כ,ן IIבצדקהושביה IIבאמרובמספר,שנייםהפעם,אלוהיוכרנילשלאאך

 .הרביםההמוניםלכלארוכהשעהמשך




