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 •שבטדובאוופרשתקודששבת

הרבישלההוראהשבט.יו"דההילולאיוםשלפנישבתהיאהשבת

מאזואכובשבטיו"דשלפניזובשבתלתורהלעלותלהשתדלישכישליט"א,

כדיהתורהלקריאתרביםיימניינים"בסדדנערכוהמוקדמותהבוקרשעות

לתורה.בעליהלזכותיוכל )י"כ(הרבהקהלשכל
דבריואתפתחשליט"אהרבילהתוועדות,שליט"ארבי jךנכנס 1 : 3סבשעה

וממנהשלפניוהשבתבהיותהשבט,ליו"דמיוחדקשרלהישזוששבתבכ,ן
ההילולא,יוםבענינילעסוקמתחיליםבשבתשכברובפרטזהיוםמתברך
שלפניבשבתלתורהלעלותישראלמנהגיסודעלזאתוכיו"ב,לתורהכעליה

מעשיוייכלשלוההילולאשביוםצדיקעלשמדוברובפרטההילולא,יום

ופועל ...למעלהונכלליםעולים ,חייוימיכלעבדאשרועבודתוותורתו
הדור.נשיאשלהילולאביוםשכמדוברגםמההאץר".בקרבישועות

 .הדורמבניאחדלכלשייכיםהנשיאעניניולכו ,הכל"הואש"הנשיא

שבתהיאההילולאיוםשלפנישהשבתזובשנהבמיוחדאמוריםהדברים

אשר'בא'פשרתבשבתהיאאףהייתהתש"י)(-בשנתוההסתלקותייבא",פרשת

זמוהואההילולא)ביום(ובודאיההילואיוםשלפנישהשבתמובו,מזה

בעלשלועבודתו"ותורתומשעיוב"לכלחיזוקלנצלושישרצווועתזכאי

ההילולא.

"לבהואהנשיאכיהרמב"םלשוודיוקעלשליט"אהרבידיברבהמשך

נקטשלכוהראש,פניעללחבשלמעלתואתוהסבירישראל",קהלכל

הלב.אתדווקאהרמב"ם

אמר-ההילולאבעלשלבהנהגתוללמודשישהמיוחדיםמהענינים

להסתפקלאא)זה.לדורינובמיוחדהנוגעיםענינים-שליט"אהרבי

עםבעבודתווהועצמועםבעבודתוהועודלהוסיףאלאהעבר,בהשגי

השםבעבודתעניוכלב)חוצה.המעיינותוהפצתהיהדותבהפצתהזולת

בעלשלבשמומרומזיםאלועניניםושנילבב.ובטובבשמחהלהיעשותצריך

ולהוסיףעצמו,עםבעבודהלהוסיףהוספה,מלשוויייוסף"ההילולא,

במצבהנמצאיהודיעללהשפיע-אחר"בוליה'יייוסףהזולתעםבעבודה

עניושכלותענוג,צחוקמלשוו-ו"יצחק" .ייבו"ממנוולעשותייאחר"של

ותענוג.שמחהמתוךיעשתהשםבעבודת

לגניייבאתיהמתחילחסידותמאמרשליט"אהרביאמרמכו,לאחר
כלה".אחותי

עלוהפעםהתורה,עלרש"יבפירושעניושליט"אהרביביארכרגיל
בהערותעניוביארכמו"ככו",יהיתלאואחריו ...הארבהייויעלהפסוק

לשםיהיומעשיךייכלבדיוברמב"םהיומיבשיעורועניוהזהר,עלאביו

דעהו".דרכיךובכל ...שמים
בכלולפרסםלעוררשלט"אאדמו"רכ"קקראההתוועדותסיוםלקראת

הקרבההילולאליוםהמתאימותההכנותאתמועדמבעודשיעשוומקוםמקום

חלכאשר-הרביהוסיף-זובשנהמלך".הדרתעםייברובשלובאופוובא

לערוךניתוהריהתוועדויותלערוךקשהבויוםשבתבערבההילולאיום
כדאיכאמורובהכנותההילולא,יוםשלאחרבימיםגםההתוועדויותאת

השבת.לאחרכברשיחלו
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וכוי",חמקדשביתשיבנחרצוןיייחילנגןלש"ץחורחשליט"אהרבי

אחרונה,ברכחאמירתאודותהזכירואח"כ

שבט.ח'רביעי,יום

ובא,הממשמשחגדולהיוםבאווירתלחושמתחיליםכבראלהבימים

נשמתומוהריי"צכ"קשלחסתלקותויוםשבט,לחודשהעשיריהיוםהוא

מורינואדונינוקדושתכבוד-יבדלח"ט-שלנשיאותוהתחלתויום ,עדן

שליט"א,ורבינו

יש-פשוט ,האנושיהדוחקהואזאת,"למשש"העוזריםהדבריםאחד

החסידים,המוניביןב"ה,יוםכלמגיעיםוהםהעולםמכלאורחיםהמון

לתורהמתקרביםשלקבוצותכשאיתםשבאוה"שלוחים"במיוחדבולטים

הילוליםוכפריחג,כמתנתשליחכלממרחקיםעמוהביאאותםומצוות,

שליט"א,הרבי-למשלחוקודש

שלקבוצותשמסביבושליחאלובימיםלראותהיאשכיחהתופעה
אותםומתדרךכאןקורהמהלהםמספרוהואטף,וגםצעיריםמבוגרים,

שליט"א,הרבישלבמחיצתוהבאההתפילהאוההתועדותלקראת

קבוצתאומברזיל,שחגיעהאישעשרותשלהגדולההקבוצההיאכזאת

-תרצואםאואיש, ZOמ-למעלההמונההוינאית-אוסטריתתשובההבעלי
 ,ועודממונטריאול,שהגיעוהצעיריםהנעריםעשרות

ומצרפת,הקודשמארץשבאוהרגילותהחסידיםקבוצותמלבדאלו,

ה"ברכיתתכלאתגםהשנהעמהשהביאהדאנגליהאנ"ששללה f"הגדהקבוצה

התמימיםהברית,ארצותמרחביאנ"שבלונדון,תורה,ה"תלמודשלמצוה"

 770אווירתאתיוצריםיחדאלהכלוכו.ימבוסטוןממונטריאול,השלוחים
המיוחדת,

 .שבטט'חמישי,יום

שליט"אאדמו"רכ"קומחר,הערבלקראתמתחהרגשתאיזושהייש

לראותיוכלשהואבטוחלהיותמעונייןאחדוכלהתיבה,לפנייעבור
 :הכוללעמוס,עבודהסדרלמחרנכוןלזאתנוסףהכל,אתהיטבולשמוע
הוראותשארכלוקיוםכנהוג,נ"ע,הקודםהרבישלהקדושלאוהלנסיעה

המאמרלימודהמשניות,פרקילימודביניהן,ההילולא,ליוםשליט"אהרבי

המעיינות,בהפצתמיוחדתוהוספהנפש,הפדיוןכתיבתההסתלקות,יוםשל

אףכמובן,זאת,עלשליטייא,הרבישלתפילותיוזמניביןייתימרוו"תוך

 !הקצרשישיביוםיח,דגםוהכל ..מוותר,לאאחד

ובושבטליו"דשליטייאאדמויירכייקשלהמברקפורסםהצהריםאחר

השבת,ובמוצאיקודשבשבתההילולא,ביוםלהתוועדהוראההשארביו

שאמרחסידותמאמרובושבט",יו"דייקונטרסלאוריצאהערבבשעות

לגני",ייבאתיבמאמרח"יפרקעלתשכייחבשנתשליט"אאדמויירכ"ק

המאמרזו,לשנההסדר)(לפיהשייךהפרקנ"ע,הקודםהרבישלהמפורסם,

עלמידנלמדוהחלרבה,במהירותיינחטףיישליט"אאדמויירכ"קע"ישהוגח

לקראתמתאימהחכנחזוהיתהרבה,בהתלהבותשיחיו,והתמימיםאכ"שידי

הגדול,היום
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 • JJקודשיהיההעשירי JJ •שבטד JJיו JJהבהירהיום JJ Jשישיליל

אפסעדמלאהנדולהכנסתביתלילה.הניעיום,:פנההתפילות
 .שניתןככלולשמועלראותיוכלוממנומקוםלתפוסהשתדלוכולם .מקום
בדממהממתיניםהנוראים).הימיםאתמשהו(מזכירקודשבחרדתניצבהקהל

שלמשהייהעתהזהשחזרשליט"א,הרבישליט"א.אדמו"רכ"קשללכניסתו
עלנסוכהמיוחדתורצינותהסידורכשבידונכנסהק',באוהלשעותכמה
תפילתובסיוםיום)מבעוד(שבננתההבימהעלעילההואהקדושות.פניו

ערבית.לתפילתלתיבהונינשמהבמהיורדמנחה

הרמב"םסיוםוהדרפארברוב 770בנערדבערב :חסידיםהתוועדות

שבט.יו"דלרנלחסידיםהתוועדותנםשהיההייטסקראוןדשכונתהמרכזי

אשרזקניםחסידיםביניהם,הדוברים.מפינשמעורביםמאלפיםדברים
ברוסיהההילולאבעלשלהאדירהוהפעלתוהעניפהפעילותוימידברי

יהדות,למעןמשמע),(תרתיהחופשיתבאמריקהובמקבילהסובייטית,

היוםנדולתבהפלאתמשולביםדבריהם ..בספריםמקריאהרקלאלהםידועים
וכללהחסידותאתהמנהינלאויוש"ט,שליט"אאדמו"רכ"קלנשיאותעלהבו

הפנימיבחלקהוהוהננלהבחלקההוהתורהבלימודהמופלאהבדרכוישראל
הזמן, ,והתמימיםלחסידיםובפרטלכללהמוחלטתמסירותווהנסתר.
שעותכשלושמשדלחסידים.הואמעניקאשרהאהבהנילוייהכוחות,
 ...ה"מיקורפונית"ההתועדותהתקיימה

קבוצותלקבוצותהחבילההתפרדהומתבקש,טבעיכדברמכו,לאחר
ועדווהתוארוכותשעותחסידיםישבווהלבהדעתקירובכשמתוד

מעמיקללימודהזמואתרביםניצלוהקטן"ב"זאללמעלה, ...והתוועדו
 ...ה"טרי"כמאמר

שבט. Jי .הבהירהיום Jשישייום

בקבוצותוהתמימיםאנ"שמתארנניםהמוקדמותהבוקרמשעותהחל

זהוהנהכילחשובשלאאפשראיכשמניעיםלייאוהל".לנסיעהורננותמא
מתכווואליוה"ציוו"זהרבות.כהשעותניצבשליט"א,הרביבוהמקום
ייאזכיר-אליוהמופנותוהשאלותהבעיותאלפיעלבהשיבושליט"אהרבי

ה"מענהמתודקוראיםחלקםב.דנעלילרנליהםוטף,אנשיםהציוו".על
ומשליכיםאותוקוראיםאחר,נפש",ה"פדיוןבכתיבתעסוקיםחלקםלשוו",
-להניחיש-השנים(שבמשדהקדוש.הציוואתהסובבהמעקהתודאלאותו
 .) ...ישראלביתאחינושלתפילהפתקאותמיליונינבועלנשא

ניכרהדברתשרי.בימיכמוממשאנשיםוגדושמלא " 770 "כאמור,
שליט"א.אדמו"רכ"קשלבמניוהתפילות,בעתבעיקר

להתוועדויות-770לרביםהניעוהסעודהלאחרקודש,שבתבליל

אףהתוועדויותלקייםבמברק,שליט"א,הרביהוראתלפיזאת,חסידים.
שבת.בליל

בשכונה.הכנסתבתיבשארגםאחרותרבותהתוועדויותהתקיימוכו



תשמ"ח-יימtןחקחל 152

שירה".יישבתשבסי"א'בשלח',פרשתקודששבת

הקהל,לעברופניושליט"אאדמו"רכ"קהסתובבייהשירה"קריאתבעת

התורה,ספרלכיווו

בביאורפתחשליט"אהרבילהתוועדות,שליט"אהרביירד 1 : 30בשעה

הדוראנשיכלבהתאחדהדור,בכלהדורנשיאשיוצרהאחדותאודותנפלא

 .היםשירתלתוכוזאתמקשרכשהוא ,הדברבפרטיוהאריךאחת.במציאות
ההילולאיוםעםנםקשורהזובשבתשההתוועדותומכיווועוד,עצמהלשבת

קודששבתבערבשחלבשבט,בעשיריאדמו"רמו"חכ"קדורינונשיאשל
שבתבערבשטרחמי I/ל l/רזמאמרד l/עקודש,השבתביוםושלימותווהמשכו

ההילולא,בעלשלואורחותיובדרכיובהליכהלהוסיףיש , l/בשבתיאכל

ישראל.ואחדותישראלבאהבתובמיוחד

עלבמיוחדעמוקחסידותמאמרשליט"אהרביהשמיעההתוועדותבמהלך

המאמריםהמשך" l/בהי"חהפרקאתביארבוכלה",אחותילנניייבאתיהכתוב

 .תש"ימשנתהמפורסם
בשלחייויהיהפסוקיםעלהתורהעלי l/רשבפירושביאוריםהיוכמו"כ

כוונשתה",מיםלנותנוויאמרומשהעםהעםייוירבנחם"ולאונו'פרעה

ברמב"םהיומיובשיעורהזהרעלאביובהערותעניושליט"אהרביביאר

ייהדרו"שליט"אהרביערדזהלכעלבנוסףהדעות",לתקו l/בוהוראהלימוד
בסמיכותחלההילולאשיוםומכיווההילולא.בימיכמנהנו-שבתמסכתעל

על l/ייסיוםבתתאםשליט"אתרביערךתפנימיותעלדנשמושםבהתשבתליום

 ...תענייניםפנימיותפי
בהליכתזהמיוםהחלתנדשרתהתוספתעללעיללהאמורבהמשך

הרביהורתישראל,ואחדותישראלאהבת-ההילולאבעלשלבאורחותיו

תצמחיהודיםשניביופנישהבכלכילהנהינממש,לפועלהוראהשליט"א
פנישהשבאותהכנוומעשיתדונמאנםלכךבנותנושלישי,ליהודיטובה

הרביקראכולרעהו,מאישלצדקלתיתתמנתעללשניתאחדמומטבעתינתו

בפניהםולהשמיעיתודיםלאסוףב'הקהל',הפעילותאתלהנבירשליט"א
כסףחלוקתאלובהזדמניותנםולהנהינ .'הליראתשיביאותורתדברי

לצדקת.

לשאלתמתאיסהזמואיועתתכילפרסםנםביקששליט"אאדמו"רק l/כ

הרביאמרכלליתהיאותתשובהעלית.פרטימענהוקבלתפרטיותשאלות

מומחים,רופאיםשנישלאחידהכדעהלנהונישבריאות:בנושאישליט"א

בנושאילהטות".רביםו"אחרישלישיברופאלהוועץחלוקותוכשדעותיהם

ולעשותיועץ",ברובייותשועההפסוקלפילנהוניש-וכדומהפרנסה

 .מביניםידידיםשלכעצתם
לאחר ,הבבותד'בוהזקואדמו"רנינווהושרההתוועדותבסיוס

אתלעודדשליט"אר l/אדמוכ"קהרבת l/המקדשביתשיבנה I/שרוכאשרמכו

השירה.

התוועדויותלארנובתוראהההתוועדותאתסייםא l/שליטהרבי

השנהראשבשבט.ו l/בט-לוכראויסונכלולטףלנשיםלאנשיםוכינוסים

לאילנות.
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 .שבטי"בראשוויום

צבאוהמונים!המוניםמשעתייםלמעלההיוםנמשכההדולריםחלוקת

כלעלנוסףאלפים.בכמהאותםלאמודספקללאאפשר . 770דלתותעל
ההתעוררותאחזהבארה"באחריםרביםבאנשיםשגם,נראההרביםהאורחים

 .שבטליו"דהסמוכיםאלהימיםשלהמיוחדת
השבוענסעשליט"אהרבי-(אגבלאוהלשליט"אהרבינסעבצהריים

הרביאםהרבניתשלההילולאיוםשבט,י"גשניביוםנםהקדושלאוהל

כמנהגו.חמשיוביוםבשבט,ט"ולרנלרביעי,ביוםעדן,נשמתוהקודם

האוהל!).עלימיםארבעה

שבט.'י'גשני,יום

התורהספרסיום

חב"דעדתוקהלבלכלישראלביתהמוניכאשרתשלייח,כסלובחודש

רחש ,שליט"אאדמו"רכ"קבריאותעלחסדו,עלטובכילה'הודובפרט

iרקודשומעיסוקו-חב"דמכפרסת"םסופרמיכאלשוילייעקבהרה"חשללבו
(;:הוקדש,נאהתורהספרוכתבישבמתנה.להביאטובדברבדעתועלה

שתליט"א.והרבניתשליט"אאדמו"רכ"קלזכותמלכתחילה,

ועתה,הכתיבה,מלאכתאתבשעטומו"צ,כילה,ובתשמ"חהחלבתשלייח

עמו.המהודרהתורהוספר-770ליעקבהרה"חבאשבט,יו"דלקראת

ע"ינכתבהאחרונותהאותיותה"סיוס".נערןהבוקר,בשעותהיוס

לאחר .נכבדיסועודהחסידיסזקנישליט"א,הייטס'ד'קראוןהבד"ץחברי

תזמורת.בליווימצוהשלשמחהמתוןכנהונ,ייהקפות"נערכומכן

השירהפסקוהתורהלקריאתביהמ"דלהיכלשליט"אהרביכניסתלקראת

היתההקריאהשליטא,הרבילבואקודשבחרדתהמתינווהכלוהריקודים,

 .כמנהגוליישלישי"עלהשלי"טאוהרביהחדשהתורהבספר
תורה",בשמחתושמחויישישובשירתהקודשלארוןבחזרההובלהספר

נעוצותהק'שעיניותודכפיים,במחיאותוהמריץעודדשליט"אשהרבישיר

צאתועדשליט"א,הרבישלהדרןאורדלכלנסנמשכווהשמחההשירהבספר.

המדרש.מבית

ע"ישניתנהחגיניתמצוהלסעודתהקהלכלהסבהתפילהסיוםעס

פתאוסהופיע"לחייס",ובאמירתבשמחההיונתוניםכשהכלואז,המשפחה.

אללודברכיוהודיענרונר,י.ל.הרבשליט"א,אדמו"רכ"קשלמזכירו

דולרתרי"נעלהמחאההיתהנרונרהרבבידיהשמחה.חתןשי'יעקבהר'

השיק,הספר.בהוצאותכהשתתפותשניתנהשליט"אהרבישלהפרטימחשבונו

 .בעצמושליט"אהרביבחתימתחתוםלציין,יש
מיוחדתברכהנסשינרשליט"אאדמו"רכ"ק :ההפתעותתמולאבכדאד

 :לשונהוזהבכתב,
יבואמקומועלהזההעסכל-היומישיעורוחותםתורהמתןייפרשת

סיוסאשר(ולהאיר)ולהעירס"ת.כתיבתבהוצאותהשתתפותמצו"ב .בשלוס

אתהקהלמצות-זהולפניס"תכתיבתמצותהואבתורההמצותבסדרוחותם

והטף".הנשיםהאנשים
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 •שבטי"דשלישייום

מאחדנדולתידלידםקבוצתתניעתשליט"אתרביעםמנחתלתפילת
לביתלתפילתשליט"אתרביירדכךובשלבארת"בתיתודייםתספרמבתי

צדקתמטבעותחילקתכנסתלביתשליט"אתרביכשנכנסלמטת.תגדולתכנסת
מטבעות Zנתןהקבוצתלמדריךפנים.ומאורחיוןמתוךהילדים,לכל

השירהאתארוךזמןמשךעידדלמקומוכשהגיעלתושיה".:ייכפלייםואמר
עזות.ידיםבתנועות

לאילנות.השנהראש •בשבטט"ורביעייום

לאוהל.שליט"אהרבינסעבצהרים
כייקשהשמיעהרמבייםעלה"הדרןיימיוח,דבקונטרסלאוריצאהיום

אדמויירכייקע"ימוגהכשהואואראפרשתקודשבשבתשליטייאאדמוייר

בסיוםהרמבייםבדברירבהבאריכותשליט"אהרבימעמיקבייהדרן"שליטייא.

השםידיעתמצותאודותכו"בסופןתחילתןיינעוץ-ספרוובתחילתספרו

ביןהשינוייםעלעומדשליט"אתרבישיכלית.ידיעהשלבאופןזאתוכל

עפייינפלאהבעמקותזאתומסבירזומצווהבדיןלסיומוהייידספרתחילת
חילוקבכינויו",השם-ככתבוייהשםדרגות,כמתישנםהויישבשםהידוע

תורהמתןואחרתורהמתןלפניהויישםלדונמתביחסנםהםאלודרנות

שתיכישליטייא,הרבימסבירעודככתבו",ייהשםשלהעניןנתחדשאז
נמצאתדוגמתם-הנ"להדרנותבשתיביטוילידיהבאים-אלוקצוות

והלכותבדיניומאיד,ןוננוזהיי,ייחמודההיא,תורהמח,דכאשרבתורה,
אתשליטייאאדמויירכייקמסבירעפ"זוהעולםהאדםמציאותיינרגשייהתורה,

 .לסיומותורהמשנהספרמתחילתהויישםבדרנתהשינוייםטעם

בשבט.ט"והתוועדות

עלבשבט.טייו-שליט"אאדמו"רכייקהתוועדות- 9 : 30בשעהבערב
ובהקערההונחהשליטייאהרבישלמושבומקוםלידההתוועדות,שולחן

המינים.שבעתפירות

 :הקודשבהתוועדותשליטייאאדמויירכייקעמדעליהםהדבריםבין
ארץבםשנשתבחהפירותלאכולישראלממנהגתנלמדתההוראהא.

חמשתשאראכילתעלדווקאהיאהדגששימתכשעיקרבשבט.בטייוישראל

כך,תענוג.בעיקרשמסביםאלההםכיושעורה,חיטתדווקאולאוהמינים

שכמבוארתענוג,שללדרגהעדהעשייהרמתאתולהעלותלהוסיףשיש

עםגםשליטייאהרביזאתקישרבהמשךביותר.נעליתדרגהזוהיבחסידות

-יצחקיוסףשבט,לחודשקודש"יתיתהעשיריביייוםההילולאבעלשלשמו
השומע(ייכליצחקשללדרגהעדהשםבעבודתהוספההואזהבעניןשפירושו

לעיקרכתוספתשבאיםתפירותלמעלת.ותענוגצחוקשגורםלייי)יצחק

הדין".משורת"לפניםהיעבודתעלגםמיריםהסעודה

עלמעשה),בשעתזאתשמעושלאאלהבשביל(ובעיקרשובחזרהב.

לנביא.קודש.שבתבהתוועדותשנאמרופרטיות-הכלליותההוראות
הוראתאתלקייםישהעולםבעינייאפילואוחיבעבודתובעיותספיקות
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שלבשאלותב. .כהוראותיוולנהוגעמולהתייעץ .רביילךייעשה :המשנה

של(במקרהמומחהרופאעםלהתייעץ,ישהתורהפיעלהרירפואהעניני

ולנהוגשלישירופאתורה)דיופי(עללשאולישרופאיםשניביומחלוקת

אשרמבינים,ידידיםבעצתלשאולועסקיםפרנסהשלבשאלותג.הרוב.לפי
הרבי,הסבירזה,כללעשות.ראוימהויקבעובבעייתועצמםאתיכניסו

והתירוץבתמיה.דראיי('יאכשורהגמראכלשוןאשרבדורנו,דווקאאפשרי

מיוחדיםכוחותנותניםהירודהכ,וצבמשוםדווקא !הנותנתשהיאהוא,

בהפצתהגדולהההצלחהלאחרשכו,הקודמים,בדורותהיושלאלאדם,
הרביי.כחושינעשוהתלמידייחושישבולמצבהגענוחוצההמעיינות

בשאלותלפנותצורךאיועתהכישליטייא,הרביאמרזה,כללאור

אמרמאידךהברכה.בקשותעללאישורלהמתיוצורךאיוכופרטיות.

תורה.בדבריהערותאושאלותבכתיבתלהרבותיששליטייאהרבי,

אלהשבקבציםהראוימואשרתורהחידושישלקבציםהוצאתעודדג.

ההלכהכדברישלו,תורהחידושכלמקומותומראימקורותהכותביצייו

רצויהחידושאתלמעשהיי.ייהלכהשאינםבדבריםואפילודנתונייי.יימהיכו

 .ידפיסוהובטרםהסכמתואתלושיתולרבלהראות

שליטייאאדמויירוכייקלצדקההדולריםבחלוקתהסתיימהההתוועדות

פעמיםכמההניגוניםאתעודדהשיחותביונםגדולה.בשמחההיהנראה

הקדושות.בידיוכףבמחיאת

שאינםישיבותראשיאותםכלפיבחריפותהתבטאגםשליטייאהרבי

להםוקראטובהשאלהכלפיהםכשמופניתיודעייייאינילומרלעצמםמרשים

 .ידעתייי"לאוישלח)(בפילחומשבשפירושובמפורששכותבמרשייי,ללמוד
לימודאתלהגבירהתעוררותבדבריההתועדותאתסייםשליטייא,הרבי

צדקה.בנתינתולהוסיףבכללהתורה

שבט. nי"ייתרןי,פרשתקןדששבת

כשפניושליטייאהרביהסתובבהדברותייעשרתבעתהתורה,בקריאת
ציפושהכללמרותבתורה.קריאתםלסיוםעדוכךהקריאהבימתלעבור

למעלה.בזאלהתקיימהמנחהתפילתהתקיימה.לאזוהשבת,להתוועדות

לביתו.שליטייאהרבינסעהבדלהלאחר

שבט Iכ Iשנייןם

פרשתבשבתשליטייאאדמויירכייקעייישנאמרהמאמרלאוריצאהיום

הופיעלתפלהלמטה,הגדולבביהמיידהיוםהתקיימהמנחהתפילתייבשלחיי.

לפניעבראףוהואמרוסיההיוםששבקוניו.שלמההרבהנודעהשליח

רחב,בחיוךקוניוהרבעלהביטלתפילהשליטייאהרביכשנכנסהתיבה,

קוניוהריישנקראהתפילהלאחרהקדושה,בידוהשירהאתחזקעודדואחייכ

 .דקות 20שארכהליחידותשליטייאאדמויירכייקאל
הגדולבביהמיידהתקיימהערבית,תפלתאחרבערב, 8 : 00בשעה

יחידותהתקיימהכמוייכשבט,ליויידשהגיעולאורחיםכלליתייהיייחידות
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 .והוריהסמצוהולבריוכלות,לחתניס
פניייבאורבמיליסשליט"אאדמו"רכ"קחתסלאורחיסהיחידותשאתיצוייו
 ...חייס,"מלך
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ה 11עהצדקניתהרבנית

 ...ליבן"אליתןייןהחי
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(בלילה).שבטב/ברביעי,יום

שלהקשהרישומסתהתנתוניסועדייובלילהמאוהרתדיכברהשעה
מעטתקלהדבריסכתיבתאוליאךעלינו.שעברהבלהותיוספרטיכל

 :היהכךדבריסשלסדרסובכוהלב.עלהרובצתהכבדהההרגשהבפריקת
עדייוושוחחנו,חבריסכמהבחדרנוישבנובערך , 2S :1בשעהאמש

שי,התמימיסמידידינואחדהחדראלמגיע.לפתעיצועינועלעלינוטרס
-הטייפאתלסגורמאתנומבקשהואבוכיות,כמעטועיניומבוהלותפניו

זוימוזרהיבקשהכדיתוךבחדר.-שעהאותהחסידייסצליליסשהשמיע

שניותחלקיקיכמה " ...הרעביעציו-רעהייבשורה :נעצבבקולמוסיףהוא
הלבוהנורא.האיוסהמסראתקלטוגידינוושס"האברינושרמ"חעדלקחו
דוממיסוירדנוניסהעליובבגדינוהתלבשנואומרללאגדול.והכאבנצבט

הבשורהדברלהסשנודעבחוריסעודירדוהקומותכלממדריגות .מהבניו

כולסמאות,כמהעומדיסכברבחוץ . 770לעברהכבישאתחוציסאנוהמרה.

בדיוקומתי .בלחשמליס-לפעסמפעס-ביניהסמחליפיסורקדוממיס
הסיבההייתהמהשליט"אואדמו"רכ"קזהבזמונמצאאיפהקרהוזההיכו

אלהכל ...בעיותוהיוכולפניכברשמהאופתאומיזההאסלפטירה,
השקטאתכך.עללהשיבשידעמיאיואבלבראש,עכשיומנקריסועו,ד

תמימיסעשרותכמהשסיושביסנכנסיס.כבדות.אנחותלפעסמפעסמבקעות

דומסמתיישביסבי,דתהליליסספריכוגסלוקחיס .תהיליסהאומריס
המנו,מקילותבפההמיליסשאיועדעמוקכךכלהצער .פסוקיסוקוראיס

שאתהומהחושבשאתהמהלעצמךוחושבמרגישושותק,יושבאתהאלא
אתהייובש.'במיואצלךנאמרותבתהיליסהמליסכולס.-כמוךמרגיש.

האלההדקותבמשךנתמלא 770שלהקטוהיזאלי .עכשיולמחשבותבעצסנתוו
בהמוניהס.זורמיסוהחלומכךלשמועשהספיקוואברכיסבחוריסבהמוני
אפילולשמועאפשריישמע.לאוקולסבלבדבשפתיהסתהיליסאומריסכולס
בשעהבערךהייתההפטירהכיהשמועה)(מפינודעבינתייסביזאלי.זבוב

12: 4S , הערבבשעותהעת.כלמשךבביתונמצאשליט"אאדמו"רכ"קוכי

הלכההיאלבית-הרפואה.ונלקחהברעע"ההצדקניתהרבניתחשההמאוחרות

בימיסעמה.ושוחחאותהליווהשליט"אאדמו"רוכ"קברגליהלרכב
לבית-הרפואה.ונלקחההמצבהחריףכאמורוהלילהבטוב,חשהלאהאחרוניס

להונתנורח")לדסהקיאההיאכי(מספריסקשהמאודהיהשהמצבכנראה

לכלחייסשבקההטיפוליס,שלבעיצומסהלב,עלשהשפיעוחזקיסכדוריס
עלינו.תגוזכותה ,.ה.ב.צ.נ.תחי,

והמקורביס,מאנ"שכמהעמדו , 1304יפרזידנטיברחובהבית,בפתח

לייבלריהמרה.הבשורהאתלבשרהקודשאלנכנסבדיוקמהסמיידועלא
אדמו"רכ"קשלותפיליוהטליתאתעמווהוציא-770להזדרזגרונר

שיעשומסרמצאו,ומשלארסקיודודהריאתגסחיפשבינתייסשליט"א.

כלושיתחלףז"להרבניתאצלבמניןתהיליסלאמירתהבחוריסביו'גולר
מתודאותיותשהגרילוהיההסדרהגורל.אתאירגנותיכףשעה.

השתתףבגולר,עלתהמשפחתושסשלהראשונהשהאותמיהאלייף-בי"ת,
עשרה.קרזכושבהנוספתבהגלרה

עסהקירעלפתקונתלהננמרדברשלבסופואבלרב.זמונסחבהדבר
הלאה.וכוהשניהלשעההראשונה,שלעהשעלוהבחוריסכלשמות
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רניםלחכוזאת,למרותלנית.ללכהגיעלאעדייןהארוןכינמסר

קלחהיכהכברשםשתגיע.למיטהוהמתינויפרזידנטילרחובהבחוריםמן
עצום.

שלעונמסרבער,ן OO :3ב-נפתחיאיסטערן-פארקוויייברחובהמקוה

נמסרלפנייכ.במקוהלטבולהתהילים,באמירתלהשתתףשמעונייןמיכל
בבית.תהיההטהרהוכימחר, lZל-נקבעהההלוויהששעת

לקראתויצאשליטייאאדמויירוכייק 5 : 30בשעהבערךהגיעהארון

בוקרות,לרווחה,פקוחותקודשוועינימעטכפוףבראשאיטיים.בצעדים

מאויםהיההמראהאותו.שנשאוהחברא-קדישאוחבריהארוןעלהביט

חבריועמולבית,המיטהאחרינכנסשליטייאאדמויירכייקומרטיט.

עלההנרותאתשהדליקו.לאחרהמקוםאתלסדרמנתעלבלבדהחברא-קדישא

אופחותשמרואמנםבתחילהלמעלה.השניה,לקומהשליטייאאדמויירכייק

בלבד,דקות-10לכצומצםקבוצהכלשלזמנהכיאםבנורל,הסדרעליותר
מחוץארוךתורנוצר-לנהורשהחלהעצוםהקהלריבוי-בשלמאודמהראך

קבוצהשמכניסיםהואהחדש.הסדרתהיליםלומרלהכנסשרצומהאלפיםלבית

ונכנסתהאחוריתמהדלתיוצאתהיאומידדקות-5לכפנימהעשרותכמהשל

וממנויותרלנדולאחריוקטן,כניסהחדרדרךעובריםחדשה.קבוצה

הפארוהעדרהפשטותאבלהמדה,עליתרבפרטיםלהבחיןהיהקשהלסלון,

ללאלמשלהרצפה .ביותרפשוטהביתומראהמאוד,בולטיםוהמודרניזציה
הנמצאלמטבחמניעיםדברשלבסופווכדו.'טפטיםללאוהקירותשטיח
נכנסיםשמעל.לקומההמובילותעץמדרנותהמטבח,לפניהבית.בקצה

לבןבסדיןעטופהמונחתהקטן,המטבהשלהימניבצידוושם,למטבח

דולקיםראשהלידלדרום,ראשההצדקנית.הרבני,תצמח,נבעוליומתחתיה

כשלאטתהיליםואומריםבשורהעומדיםנקרע.הלב .נדוליםשעוהנרותשני

תוךהפונה.ללאכלמעיניזולנותהדמעותהיציאה.לעברמתקדמיםלאט
מרפסתכעיןאלמהמטבחשמובילההאחוריתמהדלתהחוצהיוצאיםדקותמספר

ובינתייםמפציעהשחרהבית.אחורישלהחצראלמדרנותכמהוממנהקטנה

בתחילתמכךידעושלארביםובהםומתמשךנדלהתוררבים.אלפיםנוהרים
תהיליםולומרלבואעתהמזדרזיםוכולםבהמשךהדברלהםנודע .הלילה
אתסונריםמשטרתייםרכביםזייל.הצדקניתהרבניתמונחתבובחדר

והעמודיםהעציםעליוברוקלין.'-יפרזידנטיהמרכזייםלרחובותהכניסות

עדהדרךכללאורךאכו .היוםייחניהייאין-המשטרהמטעםפתקיםנתלו
מסדרמהחברא-קדשיאליפקסרבעלרריעצמו.וביקיננסטוןיליקיננסטווי

ליפכךיהיהעתה,שהמועותלפיההלוויה,מסלולהמשטרה.עםהדבריםאת

דעיפרזידנטיברחוברגליהארוןאתילווהשליטייאאדמויירכייק :התוכנית

שםדרךכןגםילווהנברים .הארוןאחריבמכוניתיסעומשםיקלינגסטוןי

נוסחההלילהבמשך .אפקרוויילאיסטרןומשםברוקליןדרךתלכנהוהנשים

החרדייםהריכוזיםלכלנשלחהוהיאההלוויהמועדובהאבלמודעת

טפירתעלבניו-יוקרהיראדיוימשדרהבוקר,שמתחילתאומריםבניו-יוקר,

החדשות.מהדורותלכלבנוסףשעה,רבעמדיזייל,הצדקניתהרבנית

שליטייאאדמויירכייקשלבביתושיתקייםהמצומצםבמניןכינםנמסר
קדיש.שליטייאאדמויירכייקיאמר , 9 : 30בשעה
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דחופה.אסיפה

נשמעת:ו 00.בשעתל-םוולזרוסממשיכיסרביסותמוניסמפציעתשחר

תמרתתבשורתתגיעתלאשעדייומילכללתודיעכדיכפולת,אזעקתצפירת
רובסלצלצל.ב-םוותלטפוניספוסקיסלאותבוקרתלילתכלמשך .לידיעתו

מגיעיסוקנדתארצות-תבריתמכל ...נכווז"ייזת :מליס 2בפחדשואליס

במטוסגדולתקבוצתמגיעתכינמסרמאירופתנס .חסידיסתמוני

 11 : 00בשעתלתניעואמורבבוקר 8 : 00בשעתמשסתיוצאת'קונקורד'
בערך·

תתלווית.לסדרבנוגעב-םוואסיפתתתקייס 10 : 30בשעתכיתו:נרז

בסמוךנכרתתקברתקבר,אתלכרותשי'ת'כולל'חברייצאו:ו 00בשעת
שלזקנתתע, IIנב IIתרשר IIאדמוכ"קאשתע"ת,שטרנא-שרתתרבניתלשלקברת

נ"ע.תצדקניתתרבנית

כךעלתאחראיסתאברכיסשניתאמורת,תאסיפתתתקיימת 10 : 30בשעת

תצליחולאתפונותללאבכתתראשוודבריובתחילתתבמתגביעלעלו

בבכינחנקתואוגסלשני,תדיבוראתמידמסרתואבדבריו.לתמשיך

שתפקידותמוגברתמשטרתלכח:בנוסףכךתואשנקבע.תסדרתדבריסבראשית

תסדר.עלשישמורמסדר'ל'וועדבחוריס 150כ-ימונותסדר,עללשמור

חבריתגבאיסמאחוריוא, IIשליטר IIאדמוכ"קיצעדתארוואחריראשון

וחברימשטרתכוחאחריתסתתורת,וגדולירבניסריס IIאדמותמזכירות,

תקתל.לכלשליט"אר IIאדמוכ"קביותרווחעלשישמרותמסדר'ת'וועד

-עכשיוזאת,עושתעתתעדלמקוותתלךשלאמי-מזדרזיסכולס
שחרית.ומתפלליס

תראשייסתרחובותוכלתמסלולכלתמשטרתעל-ידיכברנסגריסעתת

על'פרזידנט'תראשיתרחובתיתבערך 11 : 00בשעתרכב.לתנועתתסמוכיס,

נותררבבותקתלכאשרמאדס,שחוריסתסמוכיסתרחובותוכלצדדיושני

פוסק.בלתיבזרס

תיתעצמותביתלידתכביששטחמשטרת.מחסומיתוצבותמדרכתבשפת

ואנשיסתמסדר'ת'וודעחבריתשוטריס,רקשסותסתובבומאדספנוי

משטרתייסורכביסאופנועיסעשרותבפניס.לעמודשתורשוחשוביס

תתלוויתלפנילנסועמנתעלתכבישעלבזוגותבתיכוןעמדוורוכביתס
ב'וועדבחוריס-150כועודשוטריסשלרבותמאותתסדר.אתולתבטיח

כסדרניס.מיוחדזיתויתונושאיסתסתמסדרי.

ישיבותוראשיתרבניסריס, IIתאדמוגדולינסלבואתחלובינתייס

קדישאתחבראחברפוקסתרברביס.ציבוראנשישלנכבדותמשלחותוכו

ר IIאדמוכ"קשלבסירטוקובמספרייסכדיותקריעתאתעשתבבורו-פארק,
קרעתק'בידיולקרועא IIשליטר IIאדמוכ"קתמשיךמכוולאחרשליט"א,

מאוד.ארוך

עלמתחברא-קדישאשליט"אאדמו"רכ"קשלחמידבבוקרכיגסנמסר
כעשרתטפירת.עלע IIנצ IIמותרייר IIאדמוכ"קשלתק'בציוןשיודיעומנת

ושתתתראשונתלקומתמחדרוא IIשליטר IIאדמוכ"קירדתתלוויתלפנידקות

נ"ע.תצדקניתתרבניתבחדרלבדומתזמו

ההלוויה.מסע
תאדיריסקתלכלבקרבמוחלטתודממתשקטתשתררובדיוק 12 : 00בשעת
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בצפיפות.שעמדו

כמהשחור.בבדהמכוסההארוןמוביליבראש,מהבית,יצאההשיירה

הואנורא,ממשהקדושמראהושליטייא.אדמויירכייקצועדהארוןמןמטרים

רגילהלאהיאגםההליכה.צורתלצדלפעםמפעםמוטהשפוף,בראשצועד

שבור)(=נוראצובראכעןזייערהכללי.מראהוהזמןכלבפיווממלמל

שלטבעתאותומקיפהמאחוריוהקדושות.עיניועלועייפותחיוורון

מאחורהרבנים.וגדוליהאדמוייריםכשמאחוריהםהמזכירות,חבריהגבאים

לשמורהצליחועצוםבקושיהקהל.כללאחריהםורקגדולהשוטריםקבוצת
אדמויירכייקאתלראותעל-מנתקדימהנדחףעצוםקהלכאשרהסדרעל

כדימאחוריומידנוסעתשליטייאאדמויירכייקמכוניתמקרוב.שליטייא

מקיפהשוטריםעשרותשלנוספתרצועהכשירצה.תיכףלתוכהלהיכנסשיוכל

כייקאליה.הגישהאתלחסוםובכדלהידחףלקהלנותניםולאהמכוניתאת

השיירהובהגיעיקינגסטוןירחובכללאורדגםרגליהלדשליטייאאדמוייר

הקהלשלוהצפיפותהדחיפותרבופארקווייי,-יאיסטרןפינתלקראת

והיוועדהשוטריםכלשלאיתנהבעמידהלהשתמשנזקקיםוהיומאודהעצום

יאיסטרןלפינתשליטייאאדמויירכייק.בהגיעהלחץאתלעצורבכדיהמסדרי
למכונית,נכנסשליטייאאדמויירכייקמה.לזמןהשיירהנעצרהפארקווייי

 .קלייןבינמיןוריגרונרלייבלרי ,חדאקאווהרבהמזכיריםישבומאחור
התנועהכלאתשפינתההמשטרתיתהאופנועיםשיירתנסעההמכוניתלפני

מאותלבית-החיים.עדדקותמעשרפחותארכההדרדהרמזורים.בכלוחצתה

פרטיותמכוניותשלרבותמאותועודלבית-החייםתיכףיצאואוטובוסים

 .לבית-החייםנהרואדםמלאות
בנוסף ,קרנכנסוופנימההגדולהלגדרמחוץלעמודנשארהעצוםהקלה

שלמצומצםציבורוהחברא-קדישא,המזכירותחברישליטייא,אדמויירלכייק
והםברוריםאינםשםשאירעוהדבריםגם.(לכןבלבדחשוביםאנשים lOOכ-

הפתוח.הקברלמרגלותופניועמדשליטייאאדמוייריכליםי)כייקכמהעברו

אדמויירכייקהחברא-קדישא.מעשיאלהעתכ.למביטוהואשפוףהקדושראשו

ליפסקרבערלריאתמאודשקטבקולשאלותכמהשאלשליטייא
אדמויירכייקמעטהזדעזעהקברלתודהארוןאתכשהורידומהחברא-קדישא.

לצדשקיתהכניסוכדאחרמעט.אחורניתנרתעהקדושוראשושליטייא
ובתוכהמטפחת-עטיפהברא-קדישאלחשליטייאאדמויירכייקנתן,פתאוםהארון

הרבניתקבראלהגוללסתימתלאחר .לבפניםוהכניסוהידועלאמשהו
אמרמכןלאחר .הדיןצידוקשליטייאאדמויירכייקאמרזיייע,נייעהצדקית

נחנקשליטייאאדמויירכייקשלוקולוהפסקותהרבההיו .הארודהקדישאת

אתשליטייאאדמויירכייקהחליףמכןלאחר .מספרפעמיםהקדישבמשדמבכי

היהוהמחזההזמןכלבמשדשררומוחלטתודממהשקט .בדלנעלינעליו
שם.בבכיפרץשלאמיכמעטהיהלאואיום.נורא

אדמויירוכייקהיציאהלאורדארוכותשורותשתינעמדוכדאחר

הזמןכלבמשד ...אתכםייינחם:ייהמקוםלוחשיםכשהםביניהםעברשליטייא

שליטייאאדמויירכייקועמוק.חודרבמבטשהביט,מיבכלבעיניוהביטהרבי

עזכאבקשה.משהוכןלפניכברהונחמושבהגבישעלהמכוניתלתודנכנס

יצאלפתעבכבידות.היוהתנועותכלהקדושות.פניועלשפודהיה

מבית-החיים,נסעמכןלאחרלאחוריו.והשליכומהארץעשבתלשמהמכונית,

אזרקהמשטרה.אופנועיהשיירהבראשנוסעיםלביתחזרהבדרדשכגם
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שבט.כ"גחמישי,יום

העולסמכלחסידיסהמוניעודלזרוסהמשיכווהיוסהלילהבמשד

להגיע.מאודרביסעודמתכנניסשבתשלקראתומדבריס

השכונותמכלמבחוץ,מאודרביסבאיסבכללהאבליסבניחוס

מאודהרבהובראשסוכוי,'פלטבושיפארק',יבורוכגווהחרדיות,

כלאחריאבליסלנחסשרוצההקהלבאמריקה.הרבניסוגדוליאדמו"ריס

הביתסביבמחסומיסהמעמידיסבשוטריסלהשתמשוהוכרחועצוס,הואתפילה

התורהבקריאתפנימה.בכניסהסדרומשליטיסשליט"א,אדמו"רכ"קשל

שנולדובנותארבעשלשמותיהסנקראושליט"א,אדמו"רכ"קבמניוהבוקר

מנחהלתפילתע. l/נל l/זמושקאחיההצדקניתהרבניתשלבשמהאלה,בימיס

בריסק,ישיבתראשא l/שליטסולוביצייקאהרורביהגאווגסבאוהיוס

א l/שליטאדמו"רק l/וכסובלאק,ק l/אבדא l/שליטליפשיץדודרביוהגאוו

'הקיצוהמליסאתא l/שליטאדמו"רכ"קכשהזכירדקות.מספרעמסשוחח

 .מבכיחנוקקולוהיהעפר'שוכניורננו
תפילתאחריאתמול-א l/שליטר l/אדמוק l/כשלהקודששיחתיצאההיוס

נתקבלהגסיותרמאוחרהגיליוו.בשוליהערותבתוספתמוגהת-מנחה

 .ואתראתרבכלהדבריסאתולפרססלשלוחא l/שליטאדמו"רק l/מכהוראה
במליסלשבח'יעלינושלאחרבקדישבכיותהיוערביתבתפילת

היההקדישסוףועד . l/הואברידדקודשאשמיהויתהללויתעלה,ויתהדר

חנוק.הקול

היוובהסבחוץשהמתיואלפיםקהללנחםעברשובערביתתפילתלאחר

המנחמיםביו-כשעבררבים.צינורואישינכנדיםרנניס,מאודהרנהגם

ההסתקלות,נעניומליםכמהואמרא l/שליטקלריומסטוליור l/אדמוק l/כ-

דרדעלהואהנטפרלגניהסתקלותשהלשווא l/שליטאדמו"רק l/כלואמר

המנוארפיעל , l/עלמיונכולהוהואברידדקודשאיקראאסתלק I/שלהוו

 .לבוראםדומיםשצדיקים
I 

והרביא, l/שליטר l/אדמוכ"קשלאחייניתוהקודשמארץהגיעההיום

 .לערדכשעהבמשדעמהדיברא l/שליט

וכופעם. 15כ-בערדבמשניותס l/השחולקניסהאחרוהיומייםבמשד

ה'תניאספרגםהישבעה.'בתודלסיימםמנתעלגמרא-ס l/השכלחוקל
ש l/אנמכלכסףנאסףבערבה'שבעה.'בתודללומדופרקיםלפינחלקקדישאי

ל, l/זהרבניתהצדקניתנשמתלעילוימשניותשלסטיםלקנותשי'והתמימים
משניות.שלסטים 30כ-למחרתכברנקנושנאסףובכסף

לזכרוו I/ :הנוסחזהנדפסהשבועיה'ליקוט'שלהאחוריהדףגביעל
ישראלנזרעולם,אורר, l/אדמוק l/כבתמושקא,חיהמרתהצדקניתהרבנית

ורבנאמרנאמעוו,השיבורביםישראלעםומשפטיועשההיצדקתותפארתו,

ביוםנפטרהז"ל.ע"הדינהנחמהמרתהצדקניתהרבניתובתיצחק,יוסף

הנוסחגסזהו '.''ה'ב'צ'נ'תח. l/ה'תשמשנתשבטכ"במשפטיספירביעי

לקראתלאורויצאושהודפסולמיניהםוהחוברותהקבציסכלגביעלשנדפס
המצבה.עלשייכתבהנוסחכנראהגםוזהוקודש,שנת
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שבט.ב"דשישי,יום

ממונקאטשר IIאדמוכ"קהרביםהמנחמיםביושחריתתפילתלאחרכשעבר

 .לערךשעהכרבעא IIשליטר IIאדמוכ"קעמושוחחא IIשליט
בולטיםמארץ-הקודש.ובעיקרהעולםמכלש IIמאנרביםהגיעוהיום

רבנים).(ועודבארץ-הקודשש IIאנרבנישלדיוהביתחבריכלהםבמיוחד

הרבניתנשמתלעילויח IIהגמקרולמקימיהורהא IIשליטר IIאדמוכ"ק

עםהרשימותניתלו 770קירותעלשבת.עדהתורמיםשמותאתשיכניסוע IIנ

ובגמרא.במשניותס, IIהשבחלוקתחלקהנוטליםשמות

אדר.החדושמברביםשבט,ב"המשפטים,פרשתושבת-קודשערש"ק

נכנס.כאשר-770לא IIשליטר IIאדמוכ"קהגיעשבתכניסתלפניכשעה

מאלהאחדכלהבחין-השבתלתפילתהגדוללאולםא IIשליטר IIאדמוכ"ק

עצבכלואיוהגיעהמלכתאשבתכיהאחרוניםבימיםהק'פניואתשראו

 .כושלפנילימיםגמורבניגודהשבת,באורנהרוהקודשפני .בה
I 

דודיי.בילכההניגוןאתא IIשליטר IIאדמוכ"קעודדשבתבקבלת

אתשחיברהחזןהלבבותכלאתשמילאההעמוקהההרגשהאתלבטאהיטיב
א IIשליטר IIאדמוכ"ק ...אדוננוייחייליה'התקשרותילמנגינתהפיוטמלות

למחרת.וכובתפילההקדישיםאתאמר

י IIהרשבפירושהמקומותמראיאתא IIשליטר IIאדמוכ"קכברמסרבלילה

 .מחרבהתוועדותידברשעליו

וההתוועדות.התהילים

לבית-המדשרא IIשליטר IIאדמוכ"קירד 8 : 30בשעהבבוקרבשבת-קודש

אמירתרקונשמעהדממההשתררהספר,כלבסיום .תהיליםלאמירתהגדול

ר IIאדמוכ"קעמדכהרגלו,שלא(אגב,א IIשליטר IIאדמוכ"קשלהקדיש

התהילים).אמירתמשךכלא IIשליט

לאמחד,אשרהקודש,התוועדותגםהיתהקודםשהוזכרהזוברוח

לקראתשרו:כאשרהואנהפוךחוץ,כלפיא IIשליטר IIאדמוכ"קעלדברנראה

אתא IIשליטר IIאדמוכ"קעודד ," ...המקדשביתשיבנה IIההתוועדותסוף

רמזיםהרבהגםהיואבל,לאידךרב.ובמרץבעוזהקדושותבידיוהשירה

מהמאמרהחל-המצערהמאורעאודותעלהקדושיםבדבריומרמזיםויותר

ופרטיהשקלמחציתעלדוברבוההתוועדות),פתיחתאתהפעם(שהיווה

הרומזדברדווקא,מטבעמחציתנתינתהואבההבולטיםאחדאשרהמצוה,

מדבריםובחציוקדושהמעניינימורכבבחציואשרהעולם,סדרכלעל

וכויהמתיםותחייתהמיתהבעניולבארוהמשיךהשני,לצדחשייכים

וכוי.

יפרשתזו,שבתשלחמיוחדתמעלתהעלדוברחמאמרשלאחריבשיחח

ומאבללשמחחמיגוןלחםנחפךאשרחחודש IIאדרחודשמתברךממנהשקלים',
ליום-טוב".

וכד II :חזוחרמאמראתא IIשליטר IIאדמוכ"קחביאחזוחרבביאוריגם

לחאנחירחואבריךברירח,נקייחזכייאעלמאמהאינפקאנשמתאהאי

ל, IIחזמאמראתזחבחקשרבחביאו ,'חבעבודתזאתוביארנהוריו",בכמח
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שליט"אאדמו"רכ"קהקדישהשיחותבאחתמיתתך",לפניאחדיוםייושוב

הרבניתנשמתלעילויואירנוניםמוסדותהקמתאודותעלמיוחדיםדברים

(דבריםבנידון,מעשיותהוראותמספרבהרחבהמפרטכשהואנ"עהצדקנית

בכלמידוהופצושליט"אאדמו"רכייקע"י-יותרמאוחר-הונהואלו

אחרימנחה,תפילתמכןלאחר ,'~: 45בשעההסתיימהההתוועדותתב)ל,רחבי

ולאחריה,מעריג:בתפילתשיהיההסדרהוכרזהתפילה

בערךשעה,כעבורלחדרו~~ליט"אאדמויירכייקעלהמנחהתפילתלאחר

לרנליו,נעלי-הבדאתנועלכש'הואערביתלתפילתהנדוללבית-המדרשירד

ובברכתהבדלהעשוהתפילהבסיוםהתיבה,לפניעברשליט"אאדמו"רכ"ק

הביטוהואנרותשליטייאאדמו"רלכייקהנישוהאש"מאוריייבורא
בקרןהועמדוהארנזלצדהשטיחהוסטמכןבציפורניו,לאחר

בגיועלישבשליט"אאדמו"רכייקהרני)ל,הישיבה(מקוםהמזרחית-דרומית

ופנוהדרומיהקירלצדמהרעברו'מבהיל,היההמחזהבידו,כשתסדיור

לוחשיםשליט"א,אדמו"רכ"קלידבמתירותחולפיםתעובריםכשמאותלצפון
אח.דכלבפניתקדושותבעניומביטועמוקנונתבמבטותואהנוסחאת

כמעטלחלוףרבותמאותהספיקו Iכשבמתלכןדקות, ZOכ-נמשךהמהירהניחום

לבי'תו,נסעומידלחדרועלתאחר-כךבמרוצת,

 .שבסכ"וראשוו,יום

כ"קנםשוחחתורת,ונדולירבניםובהםתרבים,תמנחמים.בין

תירשפרוננפנחסרביהמפורסםתנאוןעםממושךזמןשליט"אאדמו"ר
ממונטריאל,שליט"א

בשכונתאלתבימיםתשוררתותאבלהצעררווייתהאווירתבתוך

תנדולבית-המדרשאתבצתריים 1Z : 00בשעתהיוםמילאו'קראון-תייטס'
חסידיאנודתמטעםמיוחדהתעוררותבכנסמאניישרביםאלפיםדד Oשב-

ד'קראון-הייטס.'שליטייאבד"ץ jךחבריהנאוניםהרבניםקריאתלאור ,חבייד

הנרייישליט"אמארלאונרייק ilהנאוניםהרבניםהסבוה'מזרח'שולחןליד
תרבד'קראון-הייטס',הבד"ץחבריאזדבאהנרייאשליט"א,העלערהלוי

רבותעשרותוכןשליטייא,אדכ(ו"רכייקשלהאישימזכירוחדאקווח,מ,א,

שליט"א,תעולםבכלחב"ד'ת Iקהילורבניעריםרבניהנאוניםהרבניםשל

הצורךעלנלתביםבדבריםפתחשליט"אמארלאווקלמןרביתנאון

שלתאחריםהענייניםובכלישראי~באתבתמיוחדתותתחזקותבתוספת

זאתשיעור.'בהם'שאיןרים Iמתדבוכו'ביקור-חוליםכנוןנמילות-חסד

יוםשלתקודשבשיחתשליט"אאדמו"רכ"קשלתקדושיםדבריולאורבפרט

סיבת-ישראלשנאתהפךישראל,באהבתתוספתעלדיברבתשעבררביעי

המומלץעלתמידלתקפידלהשתדלנםעוררמארלאותנר"קותאבלות,הנלות

תורת,לדיןבאיםבטרםותסכםלפשרתלהניעלראשלכללנסותשיש ,בתלכת

מתייפחבקולשליט"אחנזיןדודרביהנאוןבאהייקחב"דרבניזקן

לאהנלות,שלוההסתרההעלםשהחושךיינראת :לבומעומקקראמבכי

מעתתלהתחזקעלינו:ייחובתאמראחראותםיי,לשבורבקלותכל-כךנותנים

בראששליט"א,אדמו"רלכייקאמיתיתנחת-רוחבנרימתעוזויתרשאתביתר

כלשלתפרטייםומעשתדיבורהמחשבתעליתירהמהקפדתתחלובראשונה

שלהקדושותהוראותיואחרבשלימותלמלאהדבריםבשארנםולנסותאחד,
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שליטייאיי.אדמויירכייק

אדמויירכייקשליחשם-טובאברהםהרבדיברולבבותלהבותחוצבבקול

הקודשבתוועדותשליטייאאדמויירכייקמדברישהביאבפילדפיה,שליטייא

דבריוויימנידביחד,כנפותיהדיאתשאוספיםהציציתמצוותעלאתמול,
עם·בניוכלאתולרכזשלוהציציתאתלאסוףתקבייתעלנם ...ליעקביי
עםאכןשמתעסק-שם-טובתרבזעק-.היחידתאץרכנפותמארבעישראל

כ"קהינוהוא,באשריתודיכלאלבהניעוהעולם,בכלהציציתאיסוף
המשקלחובתתדורות.בכלורעאחלונמצאשלאובאופןשליט"א,אדמוייר

כךלנהוננם-כן :היא-במיוחדשליטייאאדמויירכייקכלפי-הקבייהשל

 .נאוהמשיחבביאתתנלותלתלאותקץולתביא

ח.מ.א.תרבתביאזתבמינומיוחדהתעוררותלכנסתעיקריהמשאאת

בתארוכתשעתשדיברשליטייא,אדמויירכייקשלהאישימזכירוחדקאוו,

שלהרנילתאימרתואתחדקאווהרבהזכירביניהם .רביםנושאיםעלעורר

שצריךהזקן),אדמויירכייק(בשםרבותבהזדמנויותשליטייאאדמויירכייק

אתאנומוצאיםזהיוםשליוםייייהיוםבלוחייכשמסתכליםהזמן.עםלחיות

אתלתתואחדאחדכלשעלהואבזתוהפירושתרומהיי,ליייויקחוהפסוק

אדמויירכייקלענייניואפשרויותיולכוחותיובהתאםהפרטיתתרומתו

שליטייא.

מיוחדתהתעוררותהעולםבכליששעתההעובדהעצם :אמרבדבריו

שלהנדולהזכותהעצמהזוקדושה,ענייניבכללחיזוקמיוחדיםבכינוסים

במקומואשר-חסידכלעמידתעלגםעוררבהמשךנייע.הצדקניתהרבנית

המבצעיםבכלולפעולהקודשמשמרתעל-שליטייאאדמויירכייקשליחהוא

יהודיםהקהלתמבצעעלמיוחדתהדנשהיהקהלי,שנתכשהשנה,הקדושים

דברי-תורה.לשמיעת

כשבידוקרינסקייהודההרבהמזכירבמרוצההניעסיוםלקראת

ההוראותעלחזרה :זהלכנסשליטייאאדמו"רכייקמאתמיוחדתשליחות

נ"ע,הצדקניתהרבניתלעיינוכדויאירנוניםמוסדות,הקמתבדברהמעשיות

אתמול.בהתוועדותשנאמרוכפי

נםעוררהשלוחים,זקן-רייטשיקדודשמואלרביהמפורסםהחסיד

אתייאיש,בבחינתלשניאחדועזרהחסידיםבאהבתמיוחדתתוספתעלהוא

יחוצהינםהפעילותתנברממילאובכךחזק",יאמרולאחיויעזורורעהו

 .צדקנומשיחלביאתעדוהמעיינותהיתדותלהפצת

 .שבטכ"זשני,יום

לע"נספר-תורהבכתיבתבצהרייםהיוםהחלוחביידובנותנשימטעם
תרומתהוא-היוםלהיכתבהחלנוסףספר-תורהנייע.הצדקניתהרבנית

שליטייאאדמויירכייקשלבביתוהיתהכתיבתםתחילתמברזיל.זייאנץמשפחת

להסתייםאמורתכתיבתםהראשונות.האותיותאתכתבואניישוחשוביכשרבני
האבל.שנתסוףעד

וכןלנחם,למאותואדמוייריםתורהנדוליבאווהיוםאתמולגם

שמותכלאתלרכזכמובן,קשהשונים.חצרותחסידישלנדולותקבוצות
כ"ק :בהםשתבחנתיאלתאתקרבזתאצייןאךשהניעו,הבולטיםהאישים

(יימשנהמאוננווארמספינקא,מסקווער,מנובומינסק,והרבניםהאדמו"רים
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מדעס,מייסרא,מאפפא,שסרן),(חנרייממדערברעציןחלכותיי),

מסקולען,מססניסלב,מנדבורנח,מליזיענסק,מדינוב,ממארנארעסן,

חנרייימראצפרס,מקראסניא,ממאקובח,מזידיסשוב,מנאראל,מסקאליא,

ישיבת(ראשפאםחנרייאליעבעס,חנריייאהירשפרוננ,הנרייפפיקרסקי,

נאביידסעננער,נאביידמיוקע,הנאביידנוכער,הנרייאודעתיי),ייתורח

וחתנובניו ,הרבניםאינודשלביהיידהרבנים,אנודתראשיאונסדורף,

חאדמויירכייקשלבניושליסייא,קלויזנבורנ-מצאנזהאדמויירכייקשל

באבוב),ישיבת(ראששסיינוורצלהנריידוסרמן,הנרייששליסייא,מבאבוב

אמסל.הנריימנור),כולל(ראשפישרחנרייא

 .שבטב"חשלישי,לום

אבליםלניחוםשליסייאאדמויירכייקישבהבוקרשחריתתפילתלאחר

שהספיקוהרבותהמאותביןדקות. ZOכ-במשךיחסיתבמחירותשהתנחל

הרהיינעםדקותכמהשוחחשליסייאשהרביהבחנתיהאחרוניםברנעיםלעבור

שליסייאעלבערנשמחה

לאחרבן-שלמה.שמעוןהרבחבר-הכנסתעםוכןהרבנים)אנודת(יוייר

רבניכלנכנסואליו-שליסייאאדמויירכייקנשארבו-החדרהתפנהמכן

שליסייא.אנייש

ברמקולוהושמעואלחוסיתשעהאותההועברואלומרסיסי-לברנעים

עדהנרנשיםוהתמימיםאניישבקהלונדושמלאשחיה 770הנדולבבית-המדרש

הלב.עומק

ואומריםשמנחמיםהואהמנהנכיהכריזנרונרהרייילשהמזכירלאחר

ייהמקום :יחדיושליסייאהנאוניםהרבניםנדולבקולקראולקום,לאבל

 :רבהבהתרנשותאמרואחר-כךוירושליםיי.ציוןאבלישארבתוךאתכםינחם
עמופרצותינדורייהמקוםבוכיםבקולוקראושסייןיי,אופזאלרבייידער

 .ברחמיםייישראל
הנוכחיםהרבניםכלבלבאחזהלתיאורניתנתשאינהעזההתרנשות

מזקנישליסייאנור-אריהזלמןשניאורשהרהייחשעהמרחוק,המאזיניםוכל

והתמימיםאנ"שכלבשםלוואיחלשליס"אאדמו"רכ"קאתבירךאנ"ש

והצלחהורוחניות,בנשמיותונחתבריאותעמוקולבמקרבהמקושרים

ממשבקרובצדקנומשיחלביאתעדעבודת-הקודש,-עבודתובכלמופלנה

שליס"אנוסניקהכהןחייםהרהייגכפיואתנשאאחר-כך .בראשנוומלכנו

כחניםבברכתמבכיחנוקבקולשליס"אאדמויירכייקאתובירךמאוססרליה

 :הפסוקאתנםלומרשימשיךשליס"אאדמויירכייקלורמזהברכהכשבסיום
הרבניםמקרבמאחוריו, .אברכםייואניישראלבניעלשמיאתייושמו

התרנשות.מבכיחנוקיםקולותנשמעושליס"א,

שליס"אאדמו"רכ"קהשיבהפסוקאתלומרנוסניקהרבכשסיים

אליכם,(=הכוונהכוהנים"דימיינססיאיזאייך,מיינסייסיאיז :במלים

מקוםעלברצפה-כדין-מסמרנעצומכןלאחרהכהנים).עלהכוונה

כינודעבינתייםהשבעה.ימיבמשךשליס"אאדמו"רכייקשלמושבו

כשליחותלציבורדולריםשליס"אאדמו"רכ"קיחלקמנחהתפילתאחרי

מצוה.

צהריים,אותוומתמיד)מאז(השקסיפרזידנטיברחובהתחוללאשראת
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זרםגוברהחללרגע!מרגעלתאראין-אנשיםשלרביםמאלפיםשהמהשעה
רחובאורךלכלהשתרךהענקהתורבהמוניהם.לנהורשהחלוההמונים
שליטייאאדמויירכייקקארול!לרחובומשםניו-יורקלרחובפנהפרזידנט,

בשטף'דרכועברוהקהלהשבועכלשבעהישבשבובמקוםבצדהביתבתוךעמד
כלבפניהקיבעיניומביטשליטייאאדמויירכשכייקשעות,-4לקרובבמשך

נודעשלמה).בשעהכךעקבנדחתה OO :6ל-שנקבעהמעריבתפילת(שעת .אחד

תפילתאחרימחרלצדקה,דולריםשובלחלקימשיךשליטייאאדמויירכייקכי

שחרית.

חדריו"המלךייהביאני

הגדולהיוםשלהישיאיגםשחיתחחהפתעח,חיתחמעריבבתפילת
 100שלשטרשליטייאאדמויירכייקמסרחתפילחקודםחזח.באירועיםוחגדוש
אמאכןיימיזאל :חשלוןבזולחםואמרבית-חמדרשלגבאידולר,

מל,ךהדרתעםוברובוחדר,פארוברובכנהוגנשמתחלעילויפארבריינגען

עפריי.שוכניורננווהקיצומשובחזההריהמרבהוכל

שלבנוכחותובביתהמתפלליםכללפניהגבאיהכריזהתפילהלאחר
ומחרהיוםחהתוועדויותשתישלהתקיימותןעלשליטייאאדמויירכייק

ואזעצמובביתתהיהשההתוועדותבידיורמזשליטייאאדמויירכייק .-770ב

כייקשלבביתותחלהלילהההתוועדותכיוהכריזדבריןאתהגבאיתיקן

לקומחעלהשליטייאאדמויירכייק .-770בתמשיךואחרשליטייאאדמוייר

כישליטייאאדמויירכייקבשםגרונרהרייילמסרמכןלאחרדקותכמההשניה.

שניסודרותיכףהבית.בתוךכולהתתקייםהלילהשההתוועדותהקירצונו

קודשבחרדתהתיישבובמקוםשהיווהחסידיםמשקהובקבוקישולחנות

 ...לא-שיגרתיתהמאודלהתוועדות,
החלהשליטייאאדמויירכייקהוראתעל-פיכיהשמועהפשטהחיש
לכיווןלנהורהחלוחסידיםוהמונישליטייאאדמויירכייקבביתההתוועדות

הרבניםבראשותוהמשפיעיםהחסידיםזקניישבובביתהשולחןסביבהבית.

מסביב .נוספיםורבניםהייטסידיקראוןשליטייאהבדייץחבריהגאונים

כשמידיוהתמימים,אניישמאותצפופים,-גדולהלאהחדרבתוך-עמדו

מספריםבפניםלחברתה.מקוםומפנחהביתאתאחתקבוצהיוצאתדקותכמח

הרבניתשלמגדולותיהנפלאיםסיפוריםלמלכותוהמקורביםהחסידיםזקני

כללאפשראיבה,נתוניםחיושהכלהעצומהההתרגשותאתנייע.הצדקנית
ילפניהמלךבארמוןלהםיושביםחסידים ...לתארצורךאיןוגםלתאר

שלשעותכמהאלההיו ." ...חדריוהמלךייהביאניומתוועדים,ולפניםי
הקרקע.גבימעלטפחהתעלות

כייקבביתבחרדת-קודששהתקיימההזאתהמאוד-מיוחדתבהתוועדות

זקניגםהתבטאוכך-שכמוחפנימיתחסידותיתבאוירהשליטייאאדמוייר

הרהייחגםהשארביןחיזוקדבריהשמיעומעולם,להםזכורהלא-החסידים

וינברג,יוסףריהרהייחנור-אריה.זלמןריהרהייחפינסון,יהושערי

ת l/הרחרסקין,דודריהרהייח Iאבצןמאירריהרהייחכחן,יואלריח l/הרח
חן.שיידובער Iרח l/וחרחהכט,משח Iר

רביהחסדיהגאוןבני-בקרשלרבהוהתעוררותחיזוקדבריהשמיעכן
ריהרחייחטיילטבוים,מיכאלריח l/חרחדיברוולאחריןא l/שליטלנדאמשח
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 .שפרינגריצחקריוהרהייחלבקובסקיזלמן
הכריז-רביםאלפיםיבתורנותיבהשהשתתפו-ההתוועדותבסוף

כייקשלבביהכנייסבערבמחריהיהההמשךכיכייץזאבריהרהייחהגבאי

 .-770בי\!.ליטייאאדמוייר

כן'.נהפךאשרהחדושאדר,ער"חשבט,כ"טרביעייןם

(כמוזכרשובשליטייאאדמויירכייקחילקהבוקר,שחריתתפילתלאחו'

שלקברהעלמצבההוקמהשהיוםהריהשמועה,על-פילצדקה.דולריםלעי)ל

נייע.הרבנית

ערבבשעתחזרממנוהקדוש,לאוהלשליטייאאדמויירכייקנסעבצהריים

מאוחרת.

הגדולהההתוועדותעלכרוזיםהיוםהופצויקראוו-הייטסיבשכונת

נשמתלעילוי-שליטייאאדמויירכייקבקשתעל-פי-ו-70בהערבשתתקיים

נייע.הרבניתהצדקנית

 ,זולהתוועדותונעליתמרגשתכהפתיחהעליחלםילאאחדאףאמנם
הרביהסתובבשליטייאאדמויירכייקבביתהתפילהבסיום ...היתההיאאבל

היעמודיגביעלהקדושותבידיונשעןכדרכו,ואז,הקהל,לכיווןשליטייא

שעה.מחצילמעלהשארכההמופלאההקודשבשיחתופתח
כייק-השארבין-התייחסעצומות)הקיכשעיניו(שנאמרהבשיחה

בייואברכהובירכםהשבעהבימיוהמברכיםהמנחמיםלכלשליטייאאדמוייר

צריךלחברומתנהייהנותןחזיילמאמרעל-פי-לכלמגלהכשהואמברכיךיי

בציווהיוםבהיותואלהאותםכלעלוהתפללהזכירכי-להודיעויי

ולעילוילזכרהשנעשוהפעולותשארביו-גםהזכירשליטייאהרביהקדוש.

והתייחסחמיישי,יקרןהמיוחדת,הגמייחקרןאת-נייעהרבניתשלנשמתה

ברכותשלשפענםהיה ...המשפחהושםהפרטייםהשמותשללראשי-התיבות

כייקחזרעליהםאחד,כלשלהפרטייםעניניובכלבנשמיותלטובואיחולים

מאוד.עדחזקחדרואלהדבריםפעמיים.שליטייאאדמוייר

אלהכנוובהזדמנויותכנהוגכישליטייאאדמויירכייקאמרלסיום

היה )!(ספורותדקותתוך .לצדקהשטרותעתהיחלק ,צדקהבחלוקתלסיים

בחלוקהאנשים.באלפימלאשליטייאאדמויירכייקשלביתולידהרחובשוב
 .רביםאלפיםעברודקות,-45כשנמשכה

נרןצה"אחריךמשכני ... "

לעילויהמאוד-מיוחדתההתוועדות-770בהתקיימה 9 : 30בשעהבערב
בגיועללפהמפהמלאהיההגדולבית-המדשרעייה.הצדקניתהרבניתנשמת
החסידיםוחשוביזקניישבובבית-המדרשביימערביישהוקמההמיוחדתהבימה

שליטייא.הגאוניםהרבניםכבודובראשם
המיוחדת,השליחותמקבליניהלוההתוועדותלשהירישמייהחלקאת

כץ·זאבריוהרהייחפינסוןיהושעריהרהייח :הגבאים

קלמןרביהחסידהגאוןהמרא-דאתראהיהלדובריםוראשוןראש

לשאתהוזמןלאחריוומידנלהביםבדבריםהקהלאתשעוררשליטייאמארלאו
בהתרגשותוהקהלאתששיתףשליטייאוינברגהלוייוסףרביהגהייחדברים
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בעניינילהוסיףוהתמימיסאנ"שלהמונישקראשעהשלוהקודשובהתלהבות

ע"ה.הצדקניתהרבניתנשמתלעילויבמיוחדולימודקדושה

עוסקשליט"אוינברגהרבעמו.שהיהמעשהגססיפרזהבהקשר

גלימעלחסידותבהפצתרבותשניסזהרב,במרץמעשיו,שארביןכידוע,

כ"ק-יבלחט"א-שלאמוע"החנההרבניתפטירתלאחרתשכ"ה.בשנתהאתר

לעילוי-נשמתשעהרבעעודהשבועיתלתוכניתוהוסיףשליט"א,אדמו"ר

ששאלושליט"אאדמו"רלכ"קכדעלסיפרה'שבעה'בסיוסע"ה,הרבנית
בתודעודסיפרהולאעתהעדזומשמחתבשורהעיכבמדועבפליאה,

זושנהבמשדלהתוועדההחלטהאתאצלימחזקזהסיפור :והוסיףה'שבעה',

בתודעודהפעס,גסכישליט"אוינברגהרבאומרלסיוסושבת!שבתכל

שהפעסאלאדקות, lSבעודהשבועיהשיעורשלתוכניתוהורחבהה'שבעה',

באמצעמידשליט"אאדמו"רלכ"קכדעללבשרוינברגהרבהזדרזכבר

 ..ה'שבעה.'
אתעוררבפילדלפיהשליט"אאדמו"רכ"קשליחשס-טובאברהסהרב

הגיעסיוסהיהלהסאשרלחסידיסבקשרשתחילתסנלהביסבדבריסהציבור

 .מיוחדעבודהכיוסאצלסושימשממשיוס-הולדתלליובאוויטש
רבנוכ"קעסהאישיהקשרתחילתהואיוס-ההולדתכחסידיסלנוייגס

ייאס-כן,-בהתרגשותשס-טובהרבקרא-הכריז-החסידות"ותורתשליט"א

אמנוהינהנ"עהרבניתוממילאאבינוהינושליט"אאדמו"רשכ"קהרי

יכולאחדכלאותו-שלנוהקדיש ;קדישבאמירתחביסאנואחריהואשר
קודשמוסדותוהקמתבנייתהינו-וחילוקיסדרגותהבדליללאלומר

הקודש,הוראותאחרבמילויוראשונהובראשהטהורה,נשמתהלעילוי

טובות."החלטותוקבלתשמחהמתודהערבבהתוועדות

חב"דמוסדותומנכ"להגגארגוןיו"רקפלןלייבאריההרב

ואתכולסאתהמקיפההאיוסוהכאבהצערתחושתעלדיברצפת-עיה"ק,

מיוחדת.והתלכדותבהתחזקותהצורד

בדבריואמראנ"שרבנימזקנישליט"אחנזיןדודרביהחסדיהגאון

מאמרבעלה".רצוןשעושהשכרהאשהייאיזוהינאמר:בגמראוקהצריסהחמיס

הרבניתכבודאצלהמופלאויישומושלמותולשיאשהגיעהזההגמרא
עלמוטלכןעלאשרתמורה.לושאיןריקחללעתההותירע"ההצדקנית

אמיתיתנחת-רוחוקראדולגרוסיכולתסככלזהתפקידלמלאותהחסידיס
 .הקדושיסרצונותיובמילוישליט"אאדמו"רלכ"ק

הרה"גהיהשלו,והביטויהנאוסבכושרהמצטייןבערב,המרתקיסאחד

גדלותהעללומהידועטפחשגילהמאוסטרליהשליט"אגוטניקחייסרבי
 .עברומשניסעודנ"עהרבניתשלהמופלאה

שלהאיתנהמעמידתהמופלאיסלגילוייסהנרגשהקהלהקשיבפעור-פה,

וכלהרופאיסדעתמולאלכאשרתשלייח,בשנתע"ההצדקניתהרבנית

ייעשהשלאמשקלהכובדכלאתוהטילהע"ההרבניתהתייצבהאותההסובביס

אזהתבטאהואףשליט"אאדמו"רכ"קשלהק'לרצונובניגודשהואדברשוס

לאולעולסבעלהשללרצונובניגודדברעשתהלאמעולסכיהרופאבאוזני
 .אחדלרגעלאאףכןתעשה

ב"ברכתכימבכיחנוקבקולשהכריזשעהבקהלאחזהמיוחדתהתרגשות

שלהתנאיקוייסמהשבעהשקמוביוסשליט"אאדמו"רכ"קאתשבירדכהניס"

מאו,דקשההי'ייבשמחה"שלהתנאיאולסהמלאה,השלמותבכלייבאהבה"
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רבה,בשמחהזו,מיוחדתבהתוועדותכאן,פעםשוביברדהואכןעלואשר

בית-המדרש,קירותאתהרעידההקהלשלהייאמןיישאגת

משולא 770שלאמותבדלייתאלובימיםהשוההמאהייקמיוחדאורח
אתלשאתשהוזמןקרית-מלאכישלרבהגרשטנקורןי,הרהייגהואמהן

לשאתונפחדיינרעשממעשהעניייהננישלבהתרגשותפתחאותםדבריו,
שהייתובמשדעיניוחזואשרהגדולהמחזהעלזה,קדושבמעמדדברים

אדמויירכינקשלוקדושתונדולתושליטייא,אדמויירכייקלידכאןהקצרה

בכמותוקדישהתורהרואיםבומקוםאיןהסובב,כלעלוההשפעהשליטייא

כנהבברכהדבריואתסייםהואהרב,הכריזכאן,שרואיםכפירבהכה

ישראלעםאתושיובילטובותושניםימיםלאריכותשליטייאאדמויירלכייק
צדקנו,משיחלקראת

סייםדקראון-הייטסהבדייץחברשליטייאהעלערהלוייוסףרביהנאון

 :האיכותורביהכמותמעטיבדבריוהחסידיםהתוועודתשלזהחלקוסיכם
שלפניהואונלוישברורמהרמות,והשכלותגבוהיםפירושיםיודעאינני

הרביכדבריובטחוןאמונהוצרידטוב,לאועכשיוטוב,היהימיםשבוע

טוב,שיהיהשליטייא

שפסקוברמקוליםהתחשבולארבהבהתעוררותשהיווהתמימיםאנייש

יעזורורעהואתייאיששלפנימיתלהתוועדותיחדיווהתלכדו ..לפעול,

רצונותיואחרומילוישלי'טיאאדמויירלכייקבהתקשרותחזקיי,יאמרולאחיו

 ," ..נרוצה,אחרידיימשכניהקי




