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'תרופה'.פרשתשבת-קדושערבדאר,ר"ח

תשבת-קודשביוםבביתוישארשליטייאאדמויירכייקכינודעתיום

אתלבטאקשתתתוועדות.תתקייםלאוגםלתפילותלאאף-770ליבואולא

ללא-770בשבתלתיראותבכלליכולתאידיודעיםלאכולםכאשרתתרגשת
תתפללתתפילותבשארכמושבתבערבשם.יתיתשליטייאאדמויירשכייק

נשואיםאנשיםרקנכנסותשבתלתפילות .בביתושליטייאאדמויירכייק

לתפילותבגעגועיםותאזינותביתלידתלכומתתמימיםרביםאבלוחתנים,

 ...תחלוןמאחורישליטייאאדמויירכייקשלולקדישים
מעריבתפילתלאחרדקותכמת-תפתעתשובשבת-קודש,במוצאי

לחדרותשניתקלומתעלתשכברלאחרשליטייא,אדמויירכייקשלבמניינו

שיחת-קודש.ותשמיעלמטתירדתקי,

וממילאתזמןמעלתעלשליטייאאדמויירכייקעמדתדבריםבתחילת

אשרבחודשאדר,בחודשתראשונתממוצאי-תשבתתחלשבו,תברכתתשפעת

בזתו .באתלאלכתחילתשתגזירתבאופןנתפד,וכיצדוכו.ילתםנהפד

ושמחתאורתהיתת"ליהודיםאומריםיהודיםשאזשבת-קודשבמוצאיגופא

בולטהריהברכהעצםמלבדהנהזהבנוסחשגםלנויי,תהיהכןויקרוששון

וכדו.יכהבטחהרקולאלנוייכןתתית ...שיידבריםכסיפורהברכתאופן

קשורזהשכלובהדגשהמשיחא,מלכאדדודסעודתאשלבזמןכדעלונוסף

הבטחתקיימתכברשעלזההאחרון,בזמן(אבלים)וניחמושבירכומהעם

יתר.יחיותיוהמשכתתוספתהואהברכהעניןשכלמברכידיי,ייאברכההתורה

מזונייי).יתיבחיידיהיבשיימאןמשוםהדברים,שארכלאתגםכולל(שזת

המאורעות(בעקבותמיוחדתהוראתכאןישיחיותיעלשמדוברומכיון

 ...לבוייאליתןייוהחישלהאחרונים)
היינפטרתיידבריאתשליטייאאדמויירכייקהזכירהדבריםשארבין

וגםנייע)מוהרייייץ(תרביאביהגםכישהתבטאהנייעהצדקניתהרבנית

עמיעלאפילופעולתםאתפעלואלהודבריםלחסידים,שייכיםהספרים

שיהיההאיחולגםכד-כסלויייטבגאולתכמויהודים)(שאינםהארץ

 .הארץעמילעיניעדכללעיןשיתבצעודבריםועודלגאולהבנוגע
חלוקתעלבמפתיעהודיעבפייע)תופיע(שבוודאיהארוכההשיחהלאחר

מקבלאחדכלכאשרשליטייאאדמויירכייקלביתהמוניםזרמוושובדולרים
לצדקה.שטרהקדושהמידו

 •אדרג' ,ראשוויום

בימיםעתהתואשליטייאאדמויירכייקשלבקודשעבודתושמקוםלמרות

דברשוםלזהפרט-הנראתכפי-הריפרזידנט,ברחובאשרבביתואלו

כלפיהןהשאר)(ביואמוריםוהדבריםהשתנה.לאבקודשעבודתומפרטי
תרביםתאלפיםכלעל-עברתכשזוראשון,יוםמדילצדקתתדולריםחלוקת

שליטייא)אדמויירכייקשל(בביתו ...-1304ל-770מ-לקבלםבתורתעומדים

-קבעבאורח-שליטייאאדמויירכייקשלבנסיעתותקודשעבודתכלפיותן
תאחריםתמיוחדיםתימים(מלבדוחמישי.ראשוןיוםמדיתקדושלאולה

לאותלשליטייאאדמויירכייקנסעתיוםגםוכדוי).ראש-חודשערבכגון

 .תדולריםחלוקתשנסתיימתלאחרשעותכמתוזאת
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-רבניסארבעהבת-משלחתנסהיתההדולריסלקבלתהבאיסבין
.מכלבארץ-הקודשנורחסידותמוסדותלטובתיידינרייארנוןבראשהעומדת

מהס,לראשון .הקודשמפישיצאוספורותמיליסלשמועזכינומהסאחד

הולדיישמו :השארביןנאמרנתניה,שלרבהלאומאירישראלריהרה"נ

ארוד,'שכולוייוסשלהביאורכידוע .ממלכתועלימיסיאריד . .לפניו

לשנתלחכותצרידאין :והוסיף-ארוד"הואמתחילתושכברהכוונה
מורנשתמעתהשכבראלהאריכות-ימיס,שישנהלראותכדי lZOהי-

 .אריכות-הימיס
 :יישעריסיי)עיתוןמעורכיהלחמידודהרבשל(בנוהלחמימאירלרי
המשיחביאתשלפנילומר,בליובאוויטשהיהמקובלבעיתון,כתבייאביכס
 ...כןיילפניעודעל-כדלכתובאתסנסתזכו ...בעיתוניסכדעליתפרסס

תפקידלכסיייש :בני-ברק)עירייתמועצת(חברשיינפלדלרמ"ח

לכלנותןוהואבריותיועסבטרוניהבאאינוהקבייהנדולה.בעירנדול,

 .ומצבויילמעמדובהתאסכוחותאחד
בניעבורמיוחדתברכהקיבלהמשלחת,עסשהיהאלבויס,הרב

משפחתו.

 •אדרדןשני,יום

הקודשאלפנימהלהיכנסבנורלועלהלאשרתחשבגדולהלזכותעתה,

לזאתשזכהומיהקדוש,בביתושליטייאאדמויירכ"קשלבמנינוולהתפלל
נכנסיסהתפילההתחלתלפנישעהכרבע :בליבוהיטיבהמרטיטהמעמדנחרט

בחרדת-קודשוממתיניסתפיליןמניחיספנימה.בתפילה,להשתתףהזכאיסכל

למנורתמתחתלתפילה.למטההעליונה,הקומהמןשליט"אאדמו"רכ"קלרדת
שליטייאאדמויירכ"קמתפלל(עליוהסטנדרמוצבקניס,שניבתקיר

הנבההבימתועליוקטןשולחןהחדרבמרכז .בצדעומדהכיסא ; )-770ב
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השעהכשמתקרבתכוגםפניעגמיוחדתהתרגשותקריאת-התורה.בשביגנוספת

שבידם.חסידותבמאמראובקונטרסאגהחיגברגעיהמעייניםיש . 10 : 00

מענגויוצריםונעיםזעיםהכגמגמעגה.נשמעקגרחש . 10 : 00השעה
שגיט"אאדמו"רכ"קהקומות.שתיאתהמחברותהמדרנותשיפוגיסביברחב

 .בתפיגיןועטורבטגיתועטוףהעגיוןהמדרגותבקצהמופיע

 .ימגכות-דייק"מאודוהמחזהביותרורציניותמאירותקדשופני
מתנהגתוהתפיגהגיעמודי,היישרשגיט"אאדמו"רכ"קפונההמדרנותבסוף

אדמו"רכ"קגידי(הקטן)התורהספרנמסרקריאת-התורהגפניכרגיג.

הקי]גידיוספר-התורהשנמסרגפניבטגיתוגנשקונוהנ(שאגבשגיט"א
עגהשיט"אאדמו"רכ"קעגיה.ומניחוהקריאהגבימתמוביגווהוא

שעתעגהנבאיהכריזהתפיגהבסיום .קדישחציאמרוגאחר-מכןגישגישיי
העגיונה.גקומהחזרהעגהשגיט"אאדמו"רוכ"קמנחה,תפיגת

 .דארו'רביעי,יום

מאתהיוםשנמסרהנוסחועגיהןמודעותהשכונהבחוצותנתגוהיוס
רבנודמשהיומא-אדרזיזהוומחרשהיוםייהיות :שגיט"אאדמו"רכ"ק

מצריםגיציאת 3300שנתהיאוהשנהשגו),ההיגוגאויוםהוגדת(יוםע"ה
אמיטזהיוםגנצגישתשמ"ח),אגפיםהי-תמ"חאגפים(ביומתן-תורה

וכוי".שאפשרימקוםבכגהתוועדויותגסדרשטורעם.אאוןטראסק

ביןעם.ברובחסידיםהתוועדות-770בהערבהתקיימהגכדבהתאם

חנזיןדודרביחחסידחגאון :חחסידיםמזקניחיוחמתוועדיםראשי

ריחרח"ח .ונגחביםחמיםוחתעוררותעידודבדבריחסחגאתשריתקשגיט"א

חנדרשתחמיוחדתחשמחחמעגתאתבדבריושהדגישגור-אריחזגמןשניאור

כדעגחזרשגיט"אאדמו"רשכ"קגםמחאגח,בימיםבמיוחדהיבעבודת

אבצןמאירריוחרה"ח ...ומשתח"שמחחייימי-חאחרונחבעתמספרפעמיים

חתוועדואח"כמפיו.שקגחוחרביםבסיפוריםארודזמןחקהגאתשחזין

אגארוכותשעותמארוזובמענדגוחרה"חמארוזובשגוםחרה"חחמשפיעים
חגיגח.תון

ע"ה.רבינומשהופטירתהולדת·יוםאדרז'חמישי,יום

בביתוחתפגגחקדושמחאוחגערבבשעתשגיט"אאדמו"רכ"קכשחזר
שובתתקייםהערבכיהגבאיחכריזחתפיגחגאחרוערבית.מנחחתפיגות

אדמו"רכ"קחצעתעג-פי(זאת ' 770 'בבית-המדרשחסידיםחתוועדות

 .שגיט"א)

גזכותתקוחמתוןרבהבציפייחדרוכיםחכגחיו-770ובחביתבתוד
כשגפתענבוג,חיהגאחכגשגגאושרםואכןשגיט"א,אדמו"רמכ"קגשיחח
חקודשבשיחת ...באדר"זיחואייהיוס :נשמעוחקוגחמיקרופוןחוקרב
חמעגהאתנפגאבאורחשגיט"אאדמו"רכ"קביארדקות-45כשארכח

עמדכןכמוומתן-תורח.מצריםמיציאת 3300שחיאזובשנחהמיוחדת

והחומשהרמב"םמשיעוריחנגמדותחשםבעבודתחהוראותעגרבהבהרחבה
גצדקח.דוגריםבחגוקתסייםהאחרונה,בעתכרגיגשוב, ...והיומייס.
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התורהשתרךא l/שליטר l/אדמוק l/כשלהביתכשלידעזקורשררבחוץ

הגבאי.כשעברהאחוריתמהדלתוהחוצהפנימהרבהבמהירותשחלףהארוך

ביחסכיא l/שליטר l/אדמוק l/כלואמרההתוועדות,עלכןלפנישהכריז

ואכן ..בקודש.'ימעליןשלבאופןלנהוגשישהריהערב,גהתוועדות

רבקהלבהשתתפותמשרימהחסידיםהתוועודת-770בהתקיימהיותרמאוחר

יהושעח l/הרההגבאי l/ימנצחההתוועדותכשעלשיחיו,והתמימיםש l/אנשל

חברשליטייאמארלאווק l/הגרהיובהתוועדותהדבריםנושאיביןפינסון.

טייטלבויםמיכאלח l/הרהלוין,בערדבח l/הרהידקראון-הייטסי,ץ l/הבד

א. l/שליטחנזיןד l/והגר

ב"חובבי-תורה".אדרז'התוועדות

ביזאליאדרזיחמישייוםהערבהתקייםבמינוומיוחדמרגשאירוע

שלרבותמאותחובבי-תורהי.' I/-המרכזיתתומכי-תמימיםישיבתשלהגדול

ועדותבכנס-התוהאולםאתגדשוהרוחניותההנהגותנציגיבראשותתמימים

הימזכירות.'מטעםשניזוםמיוחד

כאשררסקיןדודח l/הרההישיבהמנהגוהינחהפתחרב-הרושםהערבאת

-לתמימיםובמיוחדגכל,שישהרוחניתההכנההואבדבריוהמרכזיהמסר
המתנהתהיהגבטחשזוובא,הממשמשניסןיייאהבהירהיוםלקראתלעשות

א. l/שליטר l/אדמוק l/לכאמיתיתנחת-רוחושתגרוםביותרהנפגאה

רבהבבהירותשחזרלפקובסקיהגרשייזראש-הישיבהפתחמלכותבדבר

גם.בהמשךלכןקודםמספרשעותא l/שליטר l/אדמוכייקשאמרהקודששיחתעג

ניחוםבעתהרבניםגאחדא l/שליטר l/אדמוכייקגדבריראש-הישיבההתייחס

נגעכמהעדהמראהרחל"עלייימתההפסוקעללמדרשבהתייחסו ,האבלים

גהרבותגהתמימיםנרגשותפנהגזאת,באשר-יעקבשלללבוהענין

נחתא l/שליטלרבישיסבודבריםאותםכלעלמיוחדבאופןוגהקפיד

ושמחה.

בהוראהא l/שליטר l/אדמוק l/כגדבריהתייחסמארוזוב,שגוםריהגהייח

ומתןמצריםליציאתשנה 3300מגאותגרגלהתוועודתגערוךהאחרונה

כברשנאמרוכפי , l/ייעמל-תורההייגיעהי,עגהיאהפעםכשההדגשהתורה,

אתתעבדוןממצריםהעםאתבהוציאך I/מצריםיציאתלפנירבנוגמשה

והיגיעה.העבודהעגמיוחדתהדגשהשוב , l/הזהההרעגהאלוקים

מיכאגהרהייחמנהלההביאיאהלי-תורהיישיבתהנהלתדבריאת

התחזקותודורשהפרקעלהעומדכדבריאהבת-ישראליעלשהצביעטייטגבוים

לאחרהראשונהבשיחת-הקודששליטייאר l/אדמוכייקדברימתוךכךגשםבצטטו

במרכזה.עמדאהבת-ישראלנושאאשרנייע,הרבניתהצדקניתפטירת

י l/הגרמאריסטאן, l/תומכי-תמימים I/ישיבתראשנשארושםרבנאום

כוונותיואתראשונהחשוומתמידשמאזאלההםייהתמימים :וילישאנסקי

יסאדלאטיהינויתמיםיא. l/שליטר l/אדמוק l/כשלהקדושיםורצונותיו

ושוכחיםקורהשלפעמיםאלאשתינתן,הפקודהלקראתבהיכוןהנמצא(חיי)ל

אתלעוררהואלעשותשישמהכל .אחדבכלהטמוניםאלהמכוחותקצת

רעהוי.'אתהאחדוגעורר ,הללוהכוחות

יידוקא :נרגשותאמר l/חובבי-תורה I/בזאלמשפיעזרחישלמהח l/הרה

טאטע, I/ :א l/שליטלרבילומר-התמימים-כולנושנוכגחשובאלהברגעים
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שכלזהאירועביןהקשראתאיתך).אנחנו(אבא "!דירמיטזיינעןמיר

אדרז'לתאריךשליט"אאדמו"רלכ"קבהתקשרותוהוספהחיזוקהיאמטרתו

המשגיחראפ,יקותיאלהרבוביארמצאתצוה"ייואתהולפשרת-השבוע

בישיבה.

שקראשפרינגריצחקהרה"חהמעורריםבדבריוהלבבותאתחימםלסיום

ואמיתיתכנהאהבת-ישראלמתוךהשניאתאחדולעוררלהשפיעלתמימים

הוגשההתוועדותבסיוםחזק".יאמרולאחיויעזורורעהואתייאישבבחינת

'לחיים.'לאמירתמשקהוחולקקלכיבוד

'תצוה'.פ'ערש"קאדר,ח'שישי,יום

דישיבתהתמימיםשליט"אאדמו"רכ"קלביתהיוםנכנסומנחהלתפילת

 .מאריסטאן-תו"ת
להרה"חשליט"אאדמו"רכ"קקראמנחהתפילתלאחרכיאומרתהשמועה

עצמושליט"אאדמו"רכ"קשלחומשלוונתןבנו,עםשבאהלברשטםחס"ד

סידורהצעירלבנוגםנתןמכןלאחרנ"ע.הצדקניתהרבניתשלותהילים

 .] ...שמחהלהנרםהרי:הואבהוסיפונ"ע,הרבניתשלמנחה''קרבן
 .מביתושליט"אאדמו"רכ"קיצאלאהשבתנםכינודע

כ"קביקשהקודמתבשבתכברכיהוא,עתהרקשהתפרסםמענייןדבראנב,

אדמו"רכ"קבמניןעלייה(המקבליםלחתניםלהודיעשליט"אאדמו"ר

שקיותאתשיכינוועל-כןבבית,תתקייםהתפילהכיבביתו),שליט"א

 ...מועדמבעודהתפילהבמקוםה'ממתקים'

 .אדרי' ,ראשוויום

הכוללתשמ"ח'-פורים'קונטרסלאוריצאזהשבועבתחילתכבר
אדמו"רכ"קעל-ידישנאמרהמלך",שנתנדדהההואייבלילהד"המאמר

לקראתהשנהעל-ידווהונהה'תשד"משנתפוריםבהתוועדותשליט"א
אדמו"רכ"קע"ישנאמרזהד"המאמרעלמיוסדהמאמר .חנ-הפורים

למעלה,-כביכול-השינהבעניןמעמיקוהואה'ת"ש,בשנתנ"עמוהריי"ץ
מלכוזה-המלךשנתנדדהההואייבלילה :שמעוני'ב'ילקוטהמובאעל-פי
לבכןהפניםאלהפניםייכמים[שכןלמטההשינהבדונמתשהיאעולם",של

מתוךעולהדברשלכשבסופוהלעיון)],-(האדם"אלהנשמי)-(האדם

ונבוההנדולהישראלשלשמעלתםהריהגלותבזמןדווקאכיהנלפאהביאור

והשלימההאמיתיתבאגולהשיהיהדברחוץ,כלפיניכרתשאינהאלאבמיוחד

אנ"שבקרבנדולהבהתלהבותונלמדבשמחהיינחטף"החדשהאורנילויבב"א.

 .שיחיווהתמימים
מאנ"שרביםשלבואםערב-770באלהבימיםניכרתמיוחדתתכונה

שלהק'אמותיובדלייתחג-הפוריםאתלחונעל-מנתתבלרחבימכלשיחיו

בחנ-הפוריםהסדריהיהאיךעודברורלאבינתייםשליט"א.אדמו"רכ"ק

הרנילהוההתוועדותהמנילהלקריאתהקשורבכלשליט"אאדמו"רכ"קאצל

זה.במועדשנהמדילהתקיים

תלמידישלבחלקםהתמימיםבחלקנוהשבוענפלהמיוחדתזכות

כ"קשלהק'וברכתומענה,בקבלתהישיבההנהלתשלובחלקההתמימים
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לכלתישיבותתנתלותשקיימותמיוחדתכנס-תתתוועדותעלשליס"אאדמו"ר

'יינת' :תקימענתולשוווזתלעי)ל,דווח(עליושעברבשבועתתמימיס

 .'''ובטובהמשךשיהיההשי"תשיעזורעה"צ.אזכירות"ח,

תלמידיעס-זתלרגלתתנתלתשערכתמיוחדבכנסנודעזאתכל

גסנוצלתזותתכנסותושמחת.בתתרגשותתבשורתאתשקיבלותישיבת,
בתתמדתבקודשמעליושלבאופוותוספתלתתחזקותסובותתחלסותלקבלת

תמשךשיתית ... " :לתוראתבתתאםתתורת,בלימודביותררבתושקידת

סוביי.

אסתר.תעניתאדר,,י"גרביעייום

תסליחותבאמירתגסתתיבתלפנישליס"אאדמו"רכ"קעברתבוקר

שיחתשליס"אאדמו"רכ"קאמרמנחתתפילתלאחרתתפילת.שאחר
מיוחדבאופובלסתתדבריסביודקות. 4Sכ-שארכתידברי-כיבושיוי

כלאתכנוס"לךאסתרבדברינרמזתשתיאכפיתאחדותעניועלתתדגשת

שאףערוביו,בתלכותתיומיתרמב"סמשיעורתתוראתגסזותיתיתודיס".
אדמו"רכ"קקראגםכאורביס.ואנשיםרבותרשויותלאחדמסרתותעירוב

בתשתתפותבחג-תפוריםגדולותתתוועדויותואתראתרבכללארגושליס"א

שמחתמתוך-מלך"תדרתעסו"ברובכמובן)תדיו(על-פיוסףנשיסאנשיס

מיוחדת.

בזאתגסכייראו",לאייופני :תיומיבחומשנפלאביאורגסתית
כיבתניאתמבוארועל-דרךיראו",ש"לאאףמשת,שלתפילתופעולתניכרת

דבררק ...בידייסנתפסתתיאשאיובכךחכמתשלעמקותתלבסאותאפשראי
ייופני :שוללתתתורתאסכןכמואותו.לשלולצורךישלזולתובערךשתוא

(ומשוסזולראייתמסוייסיערךיתיתלמשתכיתראיתשזותרייראו",לא
אדמו"רכ"קחילקלסיוסשתלילת.תשגתבדוגמתאותת),לשלולמקוסישכך

יפרזדינס.'לרחילנתורשתחלותאלפיסלכללצדקתשסרותבביתושליס"א
ללכברכתמברקכששלחשליס"אאדמו"רכ"קתפתיעחג-תפוריסלקראת

ותתוועדויותשלוסושבתשמחייפוריס :תעולסברחבישייאנ"שמחנות

סובותובתחלסותויקרוששווושמחתאורתמתוךותשמח,דתקתלבאופו
לתושייתוכפלייסחז"ל.פירושיככלוכויתורתזובאורתומוצלחות,

גאולתממשתיכףולמסמךולברכתלחייסלחייס,בתורת.כתשיעורונחלתנו,
צדקנו".משיחע"יותתנחלותנולגאולתנוזתפורים

ותשיחתפוריסלקראתתשבועתוקדמתתשבועיתיליקוסישללאורצאתו
וש"פשמיניש"פ-(זירא"לרביושחסיתרבתב"קסתגמראמעשתעלתיא

תשד"מ).תזריע

כ"קתלילת.תמגילתבקריאתשיתיתתסדרכברנודעתיוסבמשך
ישתתפוזתמצומצםבמניו .בביתותמגילתקריאתאתישמעשליס"אאדמו"ר

קבוצתתעמודומתתמימיםפוריס,לכבודשתגיעותאורחיסרקמאנ"ש

לקראת . 6 : 20בשעתכרגילערביתתפילתביום).ומחציתםבלילת(מחציתס
צפוףתיתתחדרתנ"ל.תסדרלפיתביתלתוךפנימתנכנסוערביתתפילת
כ"קשלתססנדרגביעל ...לחג-תפוריםתמברקמודבקתסלוודלתעלבאדס.
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כ"ק ...דממהלרגע,המגילה.להנחתארוךעץמבנההותקןשליט"אאדמו"ר

לזרועוומתחתהסידורהקדושהידובכףמלמעלה,יורדשליט"אאדמו"ר

הקדושות.פניועלרצינימבטמבהיק.ארוךנרתיק-כסףבתוךהמגילה

אדמו"רכ"קשליט"א.הרבישלתנועותיואחרהכלמביטיםבחרדת-קודש

לאחרמעריב.ומתפללהמגילהאתעל-גבהמניחהתיבה,אלניגששליט"א

מרדכיריהרה"חהיבעל-קוראימפיהמגילהקריאתמתחילהעשרהיישמונה
אתמוציאשליט"אאדמו"רכ"קהחדר.שבמרכזהקטנהמהבמהשוסטרמן

קוראשליט"אאדמו"רכ"ק(כמנהג).פעמיםשלושמקפלהמנרתיקה,המגילה

מברךולאחריהשלפניההברכותאתשגםאומריםישהמגילה.כלאתבלחש

ילדיםכמה(ישהרצפהגביעלברגלוקלותמכהיהמןיבקריאת .בעצמוהוא

בשיחהזהמנהגהזכירשליט"אאדמו"רכ"ק-ברעשניהםשמרעישים

בהנדת-ראש,הקהלאתשליט"אאדמו"רכ"קבירךהתפילהבסיום .) ...היום

 .למעלהעלהואחר
ביזאליגםחסידים.התוועדויות-770בהתקיימובלילה

לומרניתןכלליבאופןגדולה.תמימיםהתוועדותהתקיימהבייחובבי-תורה"

 ." ...בליבאתקיעאייחדוהשלהרגשהמלווההזההיפוריםיכלאתכי

 .פורים •דארי"דחמישי,יום

קוניןשלמההרה"חהחלהמגילה,וקריאתהבוקרשחריתתפילתאחרי

בהנפתהשירהאתעודדשליט"אאדמו"רכ"ק ...אחשורושבימיויהילשיר

גדולהלשמחהגרםהדברהעליונה.לקומהחזרהדרכוכלמשךחזקהיד
 .החדרבתוךמהזמןמשךורקדו

בביתוהתיבהלפניעוברא l/שליטאדמו"רכ"ק

שיחת-קודשבאמירתשליט"אאדמו"רכ"קהתחילמנחהתפילתאחרי
נקראתמגילהד"המאמרזההיה(לפחות)הראשוןכשבחלקהכשעה,במשך

בהשלמת-שלוהשםבעבודת-היהודיפעולתעלבעיקרושנסבכוי,
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בתוךיבדרך-אגביכשתושמעומתיפניניסיכמתרקכאןלתזכיר .תבריאת

תיאבזתתכוונת-לעשות"תחלואשראתתיתודיסוקיבלוייקיימו :תשיחת
רקתואמסיני,תתורתקבלתשלתמעלתוגודלרעש)-(תישטורעסישכל

מדיבחג-תפוריסתיתודיעל-ידילתנפעלביחסלעשותיתחלוישלבאופן

ושנת!שנת

-תצחותעל-דרךשליט"אאדמו"רכ"קאמרברמב"סתשיעורכשתוזכר
אדר)ט"ויומי-(שיעורברמב"סתעשורשביתתתלכותלימודנסמךמדוע

כןועלכפוריס,רקתואכיפורשיוסתמבוארפיעלזתתרילפוריס,

ביוסתנדרשתתעבודתאתלדעתיכוליסלחג-תפוריסובסמיכותלאחרידווקא

 ...הכיפוריס

דיברשליט"אאדמו"רכ"קוהגלות,הגאולהנושאהוזכרהדבריסבין

הדיןזהביוסכיהזכירכשבהמשך ',!מתיןיעדהיהודיסצעקתעלרבבכאב

פשוטתפעולהמאשרליותרלהמתיןואיןלו",נותניסידהפושטש"כלהוא,

הקדושתתפתוחההמלאתימידומבקשיסאשראתלקבלכדייד,הושטתשל

בבכי.חנוקשליט"אאדמו"רכ"קשלקולואלובמליס '. ...והרחבת

בהנוגעלפעולמידלהתחיל :בפועללמעשההוראהגסהיתה

החג.קודסיוס 30-לימעות-חיטיןי

לרגעהבוקרמןהשוטףהגשספסקלאבחוץלצדקה.דולריס ...וכמובן

ילדיהסעסשבאוהנשיסכוללהאנשיסלהמוניהפריעלאזתכלאבלאחד,

עלהסגסשתופיעווהישטריימליסיתיספודיקיסיחובשיולאותסהמחופשיס,

 .ריסבחג-הפושליט"אאדמו"רכ"קשלהקימידיוהדולרבקבלתלזכותמנת
שליט"א.הרביחייךמחופשיסשהיורביסלילדיס

מקומותמיניבכלשעהאותהשהיושיחיווהתמימיסמאנ"שמרביס

פעמיסאחר-כךהושמעהוהיאהשיחה,שמיעתנמנעהפוריסיבימבצעועסקו

 .-770ברבות

שליט"אאדמו"רכ"קובקשתהוראתעל-פיהתקיימה 9 : 30בשעתבלילה

-הנשיסעזרתאתמילאווהטףהנשיסכשגס-מלךהדרתעסברובהתוועדות
 .) ...עבודהמלאותידיהסהאחרון(שבזמןבית-תמדרשגבאישלבניצוחס
אדמו"רכ"קשלתקדושתשיחתוביוידיאויתוקרנתההתוועדותבתחילת

מכןלאחרעצומות).הקיעיניוהיותשיחתכל(שבמשךמהצהרייסשליט"א

שליט"אכתןיואלרביתחסדיתאגוןע"יכויהתואבלילתתמאמרנלמד

שנתמשכתתחסידיסבתתוועדותמיוחדיסהתעוררותדבריתושמעומכןולאחר

רבות.שעות-ותלבתדעתקירובמתוך-

בתוצאתנוספתפעסתודפסתצותמפשרתתשבועישיחות"ה"ליקוטי

כ"קשיחתיתוספתי,שכבסופותשיחתבגוףמסויימיסשינוייסעסשניית

ילדיסמתלבשתבתימנעותתצורךעלתשמ"גאסתרבתעניתשליט"אאדמו"ר
השלילית,אישיותועס-מתלזמן-תסמזדתיסכךשמתוךתמןשלבבגדיו

 .בעתידגסחינוכסכלעלשמשפיעדבר

במוצאיבביתו.שליט"אאדמו"רכ"קגס-כןתתלפלזובשבת-קודש

נשמתלזכרתורתייאתליבאולסמלות-מלכתסעודתתתקיימתשבת-קודש
שכונתשלרבתשתיתמיע"תדבורקיןשמעוןזלמןרביתרת"חתרת"ג

ז"לתרבשלתמפוארתמתנתגתוונפלאיסגדוליסדבריס .קראון-תייטס
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ע"ששהוקמההנמ"חלקרןהתרמהערבנסשהיווהזה,בערבנסעלהועלו
ז"ל.הרבניתורעיתוהרב

 .אדר Jברביעי,יום

באמירתשליט"אאדמו"רכ"קלפתעפתחערבית,תפילתלאחרבלילה,

הדבריסעצומות).הקיעיניוהזמן(כשרובבערדכשעהשנמשכהשיחה

 .המחרביוסנ"עהצדקניתהרבניתלפטירתיוס 30מלאתלרנלנאמרו
זה)למאורע(ביחסשליט"אאדמו"רכ"קהסבירהמיוחדתהקודשבשיחת

סדרבכלשינויפועל-נסולכןקשור-בעולסהקורהדברכלבעצסכי

כשביןבהלכהדונמאותכמהלכדהביאשליט"אאדמו"רכ"קההשתלשלות.

וזכרתסאותוייוראיתסהיאתפקידהאשרציציתמצותכדונמההובאההשאר

התורה.מצוותבלקיוסעסקשוראחתמצוהשקיוס "נוימצוותיכלאת

הניעשלאאףקטןילדעלאפילוציציתמלבישיסכאשר :ועודזאת

שינויפועליסשבזאתהרימכד,יודעלאכללעצמושהואואףחינודלניל

אפילוהעושהלכלביחסברמב"סהמובאוכפיההשתלשלותסדרבכלנדול

צלה". jוותשועהכולוהעולסולכללויינורסשבכדהריאחדטובמעשה

ההוראות-היבעבודתהוראותשליט"אהרביהסיקהדבריסבהמשד

 .וברמב"סבחומשהיומייסמהשיעוריסנסזהבענין
שלנבומאחוריחיחשמקומוהאפודהאפוד",מעלחחושןיזח"לא

יייזחלשוןנאמרזחאפודועל-ביותרנמוכחדרנחעלחמורחדבר-חכחן

ראשוןבנד-חחושןביןמתמידקשרלהיותשחייבוחיינונויהחושן"

לדרנותושייכותקשורותוקדושחאלוקות :לאמור .חאפודובין-במעלח

חיחנדחיסדרשחואחיומיוחרמב"ס .ביותרוחנמוכיסחקטניסולפרטיס

לקטןעדואחדאחד-לכלנרידאחאמירחעצס-חשיידעניןפסח),(של

שבקטניס.

לצדקח.דולריסבחלוקתשליט"אאדמו"רכ"קסייסהקיכמנהנו

ע. JJנהצדקניתהרבניתלהסתלקות-30היוםאדר,א JJבחמישייום

 77בסהנדולהמדרשבביתבצהריסהתקיימחבמינומיוחדבמאורע
כ"קלזכותתבלברחביחשלוחיסכלע"ישנכתבהתורהספרסיוסחנינת

הרבניתלהסתלקות-30היוס-חיוסהסתיימחושכתיבתושליט"אאדמו"ר

(ראה .-770במצוהסעודתהתקיימהבערביותרמאוחרנ"ע.הצדקנית

 .) 3סה-בפרק
הק.ימהציוןשליט"אאדמו"רכ"קחזרבערד, 7.00בשעהבלילח,

הקודש,שיחתבאמירתבמפתיעשובשליט"אהרביהחלערביתתפילתלאחר

וחחליטמהאוהלחזרעתהשזחשליט"אהרבילדברינרנשותהאזיןהקהל

הק.יובהוראותיובדבריושובאותולזכות

נסתיימהשעתההריהלכהפישעלהעובדהעלבעיקרסנסבוהדבריס

אינחשזאתאלאחדשהתקופחמתחילהואילדומכאןהאבלבעניןאחתתקופח

לזכרמשניותולימודקדישבאמירתאלאואבלצערבעניניעודקשורה

זהשדיוליבו",אליתןייוהחישלהדיולפיזאתכלהנשמה.ולעילוי
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עלהזההדיושחלזמוומאותוהפסקיותרלואיושהתחיל,מכיוןהנה
אדמויירכייק .לעולםלפיו,לנהוגעליוומוטלקייםנשארהוא-היהודי

חיטיםיי.ביימעותעתההמיוחדתההתעסקותעלהזכיראמש,כבלילשליטייא,

,כאשרבביתולצדקהשטרותשליטייאאדמויירכייקחילקהשיחהסיוםלאחר

הק.'מידודולרומקבלהקודשפניעלעוברואחדאחדכלשוב,

במשךשליטייאאדמויירכייקשללהנהגתובנוגעספיקותהיואםאגב,
בהגםכאשרהשלושים)(לאחרערביתבתפילתנפתרושהםהריכולה,השנה

 .העמודלפנישליטייאאדמויירכייקעבר
בחודשבשעתושנאמרגוידמעהייהיייומחהדייההמאמרלאוריצאהיום

לפטירתיום 30מלאתלרגלשליטייאאדמויירכייקידיעלוהוגהתשכייהאב

ועללבואלעתידהרוחניהטובעניועלמדברהמאמרנייע.הצדקניתהרבנית

הגשמית.המיתהעניוביטוללביוזאתביוההדוקהקשר

לשמחהגרםזהשדברטבעיהריהחסידיםבקרבהשוררההווהבמצב

הסגוליותהשעותאתשניצלושיחיווהתמימיםאניישבקרבגדולותוהתרגשות
שלכבודובזמןהמאמראתללמודכדיהמיוחד,היוםמןעדייושנותרו

ניתן·
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השלושים

חב"ד".ייכפרעתוןמתוןתדפיסהינוזהשבפרקהכתבות •
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ישראל"כל"לעיני

כתיבתטיוםבחגיגת ,-770בהגדולבית-המדרשאתלפהמפהמילאוהמונים

נערךהטיוםשליט"א.אדמו"רכ"קלזכותה"שלוחים"שכתבוטפר-התורה

בחללהורגשהוההתעררותע"ההצדקניתהרבניתלהטתלקותהשלושיםביום

אדמו"רכ"קכאשרבשבת-קודש,היתהביותרהגדולהההפתעהבית-הכנטת.

זה.לנושאמההתןןעדותכמחציתהקדיששליט"א

בשלונםסונובנללנם .מתמידיותרהפעםמרנשהיההנדולהמעמד

כולםאתשהקיפהוהעצומההנדולהלשמחההסיבהחיתהזו .המיוחדעיתויו
 .-770בהשבוע,התורה,ספרכתיבתסיוםשלהנדולהבחנינה

הרי-אמיתיתיהודיתלשמחהס"תכתיבתסיוםחנינתמביאהתמידאם
תורהבספרשהמדוברבעובדהשראשיתההמיוחדת,היחודיותלכדנוספההפעם

וסיומה-לאויוש"טשליט"אאדמו"רכ"קלזכותהשלוחיםידיעלשנכתב
הצדקניתהרבניתשללהסתלקותההשלושיםיום-אדרכ"א :המיוחדבעיתוי

נ"ע.

ההתחלה.

נתןר'הרה"חשלביוזמתוכאשר ,אשתקדניסןבי"אהמעשהתחילת

חייליכלעצמםעלנטלובבופאלו,שליט"אאדמו"רכ"קשליחנור-אריה,
-משלחםשללזכותוספר-התורהכןניבתמשימתאתתבלברחביצבא-השלוחים

כמהבכתיבתזכותלעצמוורוכשמשתתףאחדכלכאשרשליט"א,אדמו"רכ"ק
זמןשכעבור-השלוחיםכלבקרברבהבהתלהבותהתקבלההמשימהאותיות.

יהיהתורהיישהטפרשליט"אאדמו"רכ"קשלהק'ועידודולתשובתוזכואף

ולתפארת".לשם
זירקינדשי'אליעזר-צביר'הרה"חהנודעהסופרכתבהשנהכלבמשד

ונוברתהולכתההתענינותהזמןכשבמשדורחימו'ב'דחילוספר-התורהאת

 .הספרבכתיבתההשתתפותזכותאתלעצמםמבטיחיםשלוחיםויותרויותר

בתוכנית.שינוי

ניסןי"אהבהירביוםהתורהספראתלסייםהיתההמקוריתהתוכנית
הוחלטע"ההצדקניתהרבניתפטירתשלהמצערהמאורעעקבאולםזובשנה
 .השלושים,לקראתלכןקודםהחודשבמחציתהקץ"אתו"לדחוקמאמץלעשות

בקרבוההתרנשותהתכונהנםנברהכןכתיבתוסיוםמועדשהתקרבככל

כמעטספר-התורההיההמיוחלהיוםלקראתואכןואתר,אתרבכלהשלוחים
ולתפארת.''לשם-מושלם
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תבל.בנפותמארבע

ונדושמלא-770בהנדולהמדרשביתהיתשמ"ח.אדרכ"אחמישייום

השלוחיםמאותבמיוחדכשבולטיםוהתמימים,החסידיםבהמונילפהמפה

צרפת,מרוקו,מאננליה,מאוסטרליה,מארץ-הקודש,העולם,מכלשהניעו

השולחןעלארצות-הברית.רחביומכלקנדהאורונוואי,ארננטינה,ברזיל,

הרבהסופרכשלידוספר-התורהמונחההתוועדויותבימתנבישעלהארוך

ושורהחינוך",לענייניה"מרכזאישקוטלרסקימשההרבוהמנחהזירקינד
ביןמצליליהשמנעימההתיזמורתהתמקמהמהםרחוקלאנכבדים.שלארוכה
לאות.אותןביןלמוזמןמוזמן

בשעתהנוכחיםהמלךיישלוחיכלמתכבדיםהאחרונותהאותיותבכתיבת

רבניםועודשליט"אידקראון-הייטסיהבד"ץחבריהנאוניםהרבניםמעשה,

ה"מרכזאנשישליט"א,אדמו"רכ"קשלהמזכירותחבריהוראה,ומורי
 .חב"דחסידיייאנודתוחבריחינוך"לעיניני

בספר-התורהאותיותלכתיבתזהאחרבזההנקראים-השלוחיםפניעל

עודמשמרתםעלהעומדיםמבונריםשלוחיםביניהם,רבה.התרנשותניכרת
להםשזוהיממשצעיריםשלוחיםנםוישנםנ"עהריי"ץאדמו"רכ"קמזמן
 .הקודשבמלחמתנפשבמסירותהתנסותשלהשניהאוהראשונההשנה

מרובהוהמלאכהקצרהזמןשכןונאומים,דבריםנשיאתכלאין
ברובהאירועאתשמנהל-קוטלרסקיהרבמקריאיימרתוני"במירוץביותר.

השמותמאותאת-הקדושלמעמדומרומםנעלהאופילשוותומצליחכשרון

אחריהם.לבאיםמקוםומפניםכותבים,עולים,שבעליהם

ישראל.בללעיני
רקונשארואותיותכתבוכברהמכובדיםכלכאשרנוברתההתרנשות

אתלכתובהסופראתמזמיןקוטלרסקיהרבהמנחההאחרונות.המיליםשתי

בעדטוביישתמליץנ"עהצדקניתהרבניתולזכרוןנשמתלעילויייכל"המלה

האחרונההמלהואתשליט"א",אדמו"רכ"ק-יבדלחט"א-ובעדכולנן
שליט"א.ורבנןמורנואדוננוכ"קלזכותייישראל"
ישהחיינויברכתנור-אריה,נתןהרבהיוזם,מברךהכתיבהסיוםעם

יייחיפעמיםשלושבהתרנשותמכריזהמנחהואילוחדש)פרי(כשלידו

יחי."יחי,יייחי,בקולעונהכולוהקהלכאשרורבנו"מורנואדוננו
להסבירכדיהכתר,צורףהיהנםשהואפקר,צבירימוזמןבינתיים

משימהשזו.מסתברבמינוהמיוחדהכתרשלהמופלאהמשמעותואתלציבור

שלשמוומתחתיהיקרהאבן-הכתר:בראשכאןיששלמהתורה-קלהלא
ה"כתר"וחיצוניותפנימיותעלרומזוזהממעזריטש,הקדושהמניד

מראששנמשכותהכסףפיסות 7על .והמנידהבעל-שם-טובהקדושות,בספירות

מאלוהמשתלשלותהקדושותהספירות 7שמותחרותיםהתחתוןלעינולהכתר

לסדרבהתאםאדמו"רכלשלסיפרושםספירהלכלכשמתחתהעליונות

ליליקוטיעדהלאה,וכוהחכמה,ספירתעלהתניאספר :הידועהספירות
מיוחדבסדרפזוריםתורהספרי 30 ...המלכותלספירתמתחתשיחותי

הטובהלאבומתחתע"ה.רבינומשהשכתבהתורהספריכמניןהכתרעל-פני
ימהייופרצת :המליםחרותותועליוהעולםבצורתכדור-הכתרשבראש

נפלאותוכהנהכהנהועוד ,) ...לאאן(שלוחיםןננבה"וצפונהוקדמה

 ...עמוקות
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הראית".ייאתה

לחיכנסחגדולחלזכותוממתיןומזומןמוכןמושלם,חספרחנח ...ו

מתכונניםחתורח.ספרישארייידידיוייביןחקודשבחיכלחקודשארוןלתוך

כךיענךיי·"למנצחכןלפניאך-חמנחגכ--פיחראיתייייאתחפסוקילאמירת

חרחייחמתכבדחמזמורבאמירתמשיח.שלסייתבסיוםשזוכר,למיגם,חיח
פסוקבחתרגשותאחריואומרחגדולוחקחלשליטייאוינברגחלוייוסףרבי

בפסוק·

כךאחרת.מיבשתשליחמתכבדפסוקובכלחראיתייייאתחשלתורומגיע

בנסועייויחיחפסוקייאתתבל.יבשותמכלחשלוחיםבפסוקים,כאןמיוצגים

חשלוחיםשחםחישיבחתלמידייייגידו-קוטלרסקיחרבחמנחחמכריז-
חקחלידיעלנאמרשליטייא,אדמויירכייק,לזכותחאחרוןחפסוקדלעתידיי.

מיוחדת.בחתלחבות

אותיותלכתיבתבנוסף-מתכבדיםחספרשלובגלילתובחגבחתו

בנימיןחרבשליטייאאדמויירכייקמזכירישני-ידםעללכןקודםשנעשתח

לחופחמתכתבידיוחספראתנושאשאףגרונר,ליביחודחוחרבקליין

גוברתחחתלחבותכאןספר-חתורח.אתמלכותבכבודומכסחאל-עלשחורמח

מתאמץאחדכלכאשרחדוקחבחגורח-אותומקיףחרבחקחלפורצת.וחשמחח

 ...מתחיליםרקחריקודים .ולנשקוחתורחספראללחגיע
פניאתלקבלובאיםחקודשמארוןמוצאיםחותיקיםחתורחספרי

 :חפתוחחקודשארוןמולחמלחיבחחתזמורתצלילילקול ,חחדשייידידםיי
קדוש,באירועאמיתיתשמחחשלארוכחשעח ...תורחייבשמחתושמחויישישו

 .מיוח)-סגולחוביוםנעלחבמקום

שיחת-הקודש.

לשיחת ...ווערביתמנחחלתפילתמוכרחתחפסקחחכל.לאעדייןזח
מחאוחלעתחדח(שחזרשליטייאאדמויירכייקמפישחושמעחחמפתיעחחקודש

ח.יבעבודתחבאחחתקופחוחתחלת-30חסיוםלרגלמביתו,חקי)

כאשרומפוארתגדולחמצוחלסעודתביחמיידנערךבערביותרמאוחר

שליטייא.חשלוחיםוזיקניחגאוניםחרבנים :חנשיאותשולחןעל-יד
אשבלחבתדיבר-מאוסטרליחשליטייאגרונריצחק-דודרביחרחייח

מעניקחואאותםחכוחותועלחדורלמנחיגבחתקשרותחצורךעלקודש

ספרבבתיבתחדורותוחשתלשלותחדבריםסדראתרצונו.עושילשלוחיו
סופוועדמתחילתוחספרכתיבתמאחורישעמדמיחציבורבפניחביאתורח

וחחתרגשותחשמחחעלסיפרגםחואגןר-אריח.נתןריחרח"חרבחבמסירות
אתחביעוואשרזחנשגבבמעמדלח(\תתףבגופםשבאוחשלוחיםאותםכלשל

 .באוזניורגשותיחם
,לחרבחשלוחיםכל,בשםדבריובתחילתשחודח-שם-טובאברחםחרב

דבריובחמשךגםעמד-חמבצעלחצלחתחמסורחעבודתועלגור-אריחנתן

 .וזכויותיוחובותיועלחשליח,שלחחשובתפקידוכללותעל
בלימודוחתחזקותחוספחעלעוררשליטייאחנזיןדודרביחגאון

רביחגאוןחביאחייטסייקראון-דשכונתחבדייץדבראתואילוחתורח,

חרבחמפורסמיםחשלוחיםדבריםנשאוכמו-כןשליטייא.מארלאויחודח-קלמן

חראשוןחלקחתםובזאתמאנגליח.סודאקנחמןוחרבמברזילאלפריןשבתי
רק .קוטלרסקימשחחרבחמנחחידיעלטעםבטובשחונחתחחחתוועדות,של
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לאחרארוכותשעותשנמשכחחחתוועדות,שלוחייפנימיייחשניחחלקחחלאז

מכו·

הגדולה.ההפתעה

שהעיקר,הריכאועדשבמסופרוהנדולהנפלאהמיוחדכלשעםדומח
קודש,חשבתביוםאחר-כ,ןיומייםרקלמעשחבאובאמתחנדולחוחהפתעח

שליטייאאדמויירכייקחקדישיייומויי)(ראחחמיוחדתחקודשבהתוועדותכאשר

עבודתועלהתורחספרכתיבתסיוםאודותעלמחדבריםמחציתכמעט

שנכתבתורהספרכתיבתמסיוםעתחייבאים :אלחשניביווחקשרהשליחות
דברתורח.ספראותובכתיבתשחתאחדוומדינחמדינחמכלשלוחיםעל-ידי

באים(שממנוחפוריםבחנשנקראחאסתרבמנילתהמסופרעםנםקשורזח

המספרקייםשכננדומדינות,קכייזואיחדושלטוואסתרשאחשורושעכשיו)

חחסידות)".בתורתחמבואר(וכפידקדושחקכייז

שמבארוכפימזרעםיי,יסוףלאוזכרם .. ,יעברולאחפוריםייוימי
שקרחכדבר(והיינולמפרעחמנילהאתייהקוראחמשנחעלהבעל-שם-טוב

הואכויום,בכלשקורחדברכאללמנילחלחתייחסישאלאיצאיילאפעם)
מחדשיי.יוםבכלניתנתחתורחאשרבספר-תורח,

עםחתורחספר)כתיבת(סיוםאתלקשרישחבעל-שם-טוב,תורתפיעל

עדחקבייחשלורצונוחוכמתוהיאהתורח ;השלוחיםעל-ידי)(כתיבתו
חזחלעולםעדלדרנחמדרנהונשתלשלהלמטהשלחהוחוא ,יתברדליעצמותוי

וחנשמייי.חתחתוו

חרחוקבמקוםנעשחחטמא,אתלטחרשנועדחפרחאפרעניויינם

לייואתםהחייםחפדאתלחפודבכוחוואזמחנותולנילמשכומחוץביותר,
חשליחשלתפקידונםשזחוחיוםיי,כולכםחייםאלוקיכםבחיחדבקים
בסביבתויי.רוחייםחייםלחפיחמנתעלמקוםבריחוקהנמצא

חארוכיםחדבריםמובודדזםמשפטיםשלספוריםציטוטיםחםאלחכל

 .חקודשבהתוועדותאלועניניםאודותשנאמרווחנפלאים
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מושקא"חיה'ייקמפוס

ומרגשמרטיטבמעמדאלפיםקהלבהשתתפות

הפינה-אבןהונחה

שניאורסאהן"חימ-הושקאלייקמפוס
נ"עהצדקניתהרבניתע"ש

שליט"אאדמו"רשכ"קשעהלשיאההגיעהההתרגשות

והשתתפותוברכתואתומסרהאירועלמקוםבמפתיעהגיע

הבניןשכןדמעות,עדומרגשמרטיטוגםלבמרניןמשמח,היההמעמד
נ"ע.הצדקניתהרבניתע"ששניאורסאהן"מןשק}זחיהייקמפוסייקראהחדש

לאשאישרבתי,הפתעהגםהייתההזהוהכ(פוארהמיוחדהמעמדסוףלקראת
ממנה.התרגשווהכללהציפה

וברכה.הסכמה

 12היום,באמצעבעונה.כרגילשלאוחמיםבהירראשוןיום
אלנןהריםהכלחג.לבשהוטפהנשיהאנשיהעלהייטס''קראוןבצהריים,

בניןליד ,שםן'נין-יןרק.''ברןקלין'הרחןבןתביןעון.ל'עפערטס'

הרחןבולאןרדבמהאןלתרהידוע,רפןאיכמרכזבעברששימשןעזןב,ישן

גםבאןלהםןסביבלנשיםןחצייםלאנשיםחצייםישיבה,מקןמןתנפרשן

מןסדןתמנהליחשןבים,רבניםבנכבדים.צפןפההנשיאותבימתהטף.

ןהעירייההמימשלנציגהלבן,הביתנציגכמו ,מפורסמיםציבורונציגי
אחרt:די.ןרביםיורק''ניושל

ה"זבולןן"יירבלון",התמרןקיםחברתנשיאפרלמן,מר-במרכז
בניןבעז"השיביאהמרשיםהמעמדמתרחשליבונדיבותשבזכןתהגדןל

פרלמןמרנםהיהישראל,ביתכלכמןההסתלקןת.עםמידזההיהמפואר.
שצרידהחליטהןאטןב,שםאברהםהרבהקרןב,ידידןביזמתבהלם.נתון

עלנפלהוההחלטההצדקנית,הרבניתןלזכרוןלכבודמיוחדמשהולעשות

ןההחלטההשםעלגםוהסכמתןברכתואתנןתןשליט"אהרבירבקה."ייבית

מעשיים.לפסיםעןברתכןלה

הדןלריםבחלוקתשליט"אאדמן"רכ"קלידעברוהאירןעתחילתלפני

כןלםכאשר ,המיןחדלמבצעשתרמוהנדיביםשארועימןפרלמןמרהנדיב

שליט"א.אדמן"רכ"קשלהקדושןתמברכותיוחפנייםמלאלקבלזוכים

 .רייגןהנשיאשלברכתו

הרבע"יונוהלהיטריקו,ירשצביהרבהנגידע"ינפתחהאירוע
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אתקוראסלישבסקי משהר'החזןבתפלה.פותחיםהכס.יהודהיעקב

ע"ה,הצדקניתהרבניתנשמתלעילויבתהליםפ"זפרק

עונההמרוגשחקה'שליס"א.אדמו"רכ"קיבלחס"א,לזכות,פ"ופרקואת
בפסוק.פסוק

 ,קומוהמושלשלרייגן,הנשיאשלברכותיוהתכנית.החלחכךאחר
עלמברכיםכולםהאישיים.נציגיהםע"ימוקראות-קאץ'חעירראששל

 .במוסדתשרורע"ההרבניתשלהנערצתדמותחכיומאחליםחאירוע
לכלוברכחתודחדבריחכס,הרבחמנחח,משלבחדבריםבין
 .חיוםועדמאזרבקח"ייביתוחתפתחותלקיוםחמסייעים

דברו".עושיכחייגיבורי

 ,חב"דבנותמתחנכותכתליוביןחחינוךמוסדחואחוארבקח"ייבית
ה"תמימים",בעליחןלצדויוצאות,בישראלנאמניםבתיםהמקימותאלו

המוצדקתחעילחזוחעולם.בכלויהדותתורחחפצתשלהקדושחליישליחות"

אלגרונר,יצחק-דודר'חרבמ'אוססרליח',חנודעחשליחשללחזמנתו
מתארהואחנוכחים,אלפיאתאחריחשסוחפתרבח,בחתרגשותחמירקופון.

הפסוקאתעליחןוקורארבקה,ביתבוגרותשלחנשגבותפעולותיחםאת

עולם.שלמלכודבר-דברו"עושיכחייגבורי

בקרובכיומאחלוהמסייעיםהתומכיםלכלברכחמשמיעגרונרחרב

ב"אמן"מצסרפיםכולם .בחדרוכלול ,תלועלעומדכולוחבניןאתנראח

רבתי.

עללח'מודחחואקצרותבמליםעצמו.פרלמןמרשלתורובאעתח
חצדקניתחרבניתע"שחקמפוסבחקמתחחיחחרוחלחיותבחלקושנפלהחזכות

רבח.חצלחחחקדושלמוסדומאחלנ"ע
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ברעדה".ייוגילו

אברהםהרבשלזההמרכזי.הנאוםאלעובריםמכאן
קשב,ברובשמאזיןהאלפיםקהלאתמרתקהוארבבכשרוןטוב.שם

ייחדוה(ייע.הצדקניתהרבניתשללדמותהקויםמעלההואכאשרבדומייה,

בוההיסטורי,הגדול,הרגעעלאומרהואדאיי,מסטראבליבאיתקיעא
המפןארהמוסדאתשיצעידרבקהייייביתשלהחדשלבניןהפינהאבןמונחת

הצדקניתהרבניתהסתלקותעל-דאיימסטראבליבאיתקיעאוייבכיה ;קדימה

רקמסויימיםרגעיםשלוהשגבהגודלאתמגליםכללשבדרךלמרות(ייע.

ברגעמדוברכימידרואיםהפעםרבות,שניםכעבור-לעתיםלאחור,במבט

ברוחהבנותלחינוךרבתיתנופהשיתןהרגעיהיסטורי.'ונכב.דגדול

טוב.שםהרבקובע-נייעהרבניתבזכרוןמשולב-המקוריתהחביידית

ששולבוהדברים,שביןיורק,ניומעיריתגולדיןמרשל-ברכהעוד
 .ליובאוויטשכחסידעצמועלמכריזחזייל,ומאמריבפסוקים

הרבניםמתכבדיםזהאחרבזהבפועל.המעשהאלעובריםהדברים,תמו

השמחה,מפעמתכולםובלבהפינהאבןאלמלטלצקתוהייזבולוניםיי

והתקוה.ההתרגשות

שבוע,בנותהרבותהילדותהקהלבקרבעוררומיוחדתהתרגשות

בשורהלשבתשהוזמנוחיה-מושקא,השםאתהנושאותוחודש,שבועיים

 ...הכבודכאורחותהראשונה

המרגשת.ההפתעה

באהוכאולהתפזר,החלתקוות,והתמלאעמוקותשהתרגשהקהל,

 .הגדולהההפתעה
הרבעוו.'.ביברוקליןא IIשליטר IIאדמוכ"קשלהמכוניתנראיתלפתע

 470מוסרשליטייאהרביואזלהתקרב.ממהריםפרלמןומרשמטובאברהם
 :מאידיש)(בתרגוםהבאיםהדבריםאתואומרמושקא")ייחיה(כמניןדולר
בלילההיוםאצלה.גםואהיהאדמו"רמו"חכ"קשלהציוןאלנוסעייאני
רצוןיהיוממני.ממנהההשתתפותהדולרים) 470 (וזוהולדתה,יוםהוא

 ...טובותייבשורותשנשמע
לחושיכולת-הקודשדבריעלברמקולחזרשם-טובכשהרב

האלפים.קהלביןשעברהתרגשותשלבייזרם-החשמלי"
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 .אדרכ"בשישי,יום

ויחלקשליטייאאדמויירכייקשלקודשאגרותספרלאוריצאחיוס

חאגרותסדרתנשלמת[ובכךתשיייבמקיץחקדושותאגרותיואתחכולל

חתאריךחי).חלקחקודסבכרךשחחלחתשיייבמשנתלפירסוס)(חניתנות

 .באדרכייאחואחספרנושאאותו

. . . 
תפילתכיחיוסשליטייאאדמויירכייקבביתמנחחתפילתלאחרחגבאיחודעת

ובכךקץלאיןחלבבותאתשימחח-770ב 6.30בשעחתתקייסקבלת-שבת

קודש.לשבת-770לשליטייאאדמויירכייקשלביאתואושרח

 .-770לשליטייאאדמויירכייקחגיעחנרותחדלקתלפנימשעחלמעלח

אדר,כ"גויקהל-פקודי,ושבת-קדוששבת-קודש,ליל

 .ניסומברה"חיפרהי,פרשת

אדמויירכייקנכנסעת-770בשררחלדמעותעדומרגשתמרוממתאוירח

 ...מצפוףיותרצפוףחכנסתביתשבת,קבלתלתפילתשליטייא
 ' 30ח'יוסלקראתשחגיעוחשלוחיסנסבולטיסחצפוףחקחלבקרב

גסביטוילידיבאח-770לאדיישכייקשלבואועלחחתרנשותשמחת .-770ל

אדמויירכייקשנכנסשעחכל,מפיחפורצתחאדירח,חספונטנית,בשירח

מבטאתבתוכח,חמנגינותבעתובעיקרחתפילחנסחמדרש.לביתשליטייא

מעודדדודיייחיילכחסיוסלקראת .מאידךוחתקשרותומסירותמחדגעגועיס
 ...מרפחולאושובשובחקיבידוחשירחאתשליטייאאדמויירכייק

וחלאחשנרתיותחחכרזותאתחגבאיחכריזבטרסחתפילח,בסיוס
בשסחבימח,נבימעלשיגרושמחח,בחתרגשותמלאככולסכמוחושגרתיות,

 :חקדושותבשפתיועליחשחשיבשליטייאאדמויירלכייקנאמנחברכחחקחל,כל
חנוכחיס).כלמפישפרצחחאדירחחאמןבשאגת(שנבלע ...ייאמןיי

לביתשליטייאאדמויירכייקנכנס 8.30בשעח :בבוקרמברכיסשבת
שליטייאאדמויירכייק .בציבורתחיליסלאמירת-באדסכברחנדוש-חמדרש
חתחיליס.כלמשךכמעטעומדכשחואוספרספרכלשלאחרחקדישיסאתאמר

שנכתבחחדשבספרנעשתחחתורחקריאתלתפילח.נכנס 10.00בשעח

חאחרון. )-30ח(יוסחמישיביוסנסתיימחושכתיבתוחשלוחיסעל-ידי
חחצילאמירתשביעילאחרתיכףחקריאחלבימתעלחשליטייאאדמויירכייק

כשחוחזרלמקומו.שליטייאאדמויירכייקחזרחחפטרחקריאתלאחרקדיש.
בספרחראשונחחקריאחלאחר(כמנחגחכלשרוחקודשלארוןחתורחספר

מקומועלשנשארשליטייאאדמויירכשכייקתורחיי,בשמחתושמחויישישותורח)

לאחריגסמח,זמןמשךחקדושותבכפיוומחאחתורחוספרחקחללעברפנח
קטןיייישמחת-תורחמעיןזחחיח .חקודשארוןלתוךכברנכנסחתורחשספר

 .זובתקופחביותרחמרגשיסמחאירועיסכאחדנרשסספקשללא

ההתוועדות.

מנגינתאתבעוזשרכשחקחלשליטייאאדמויירכייקנכנס 1.30בשעח
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שליט"אאדמו"רוכ"ק ...מהתפלהעודנשארהטובשטעמה " ...ושמהויישישו

עזות.בתנועותבהליכתוהשירהאתעודד

כ"קהמשיךזהעניןועם-נפתחהמאו,דהמיוחדתההתוועדות

שלהנדולבחלקהנםו"פנים"כיווניםמינימכלשליט"אאדמו"ר
(ראה .השלוחיםעל-ידיעתהזהשנכתבהתורהספראודות-ההתוועדות

שם).מהשיחותחלקיםנפרדתבכתבה

שלאואלהאותםאתשליט"אאדמו"רכ"ק,הזכירהשלוחיםעלבדברו

המובאאתכךעלמביאכשהואהנשמיים,בחייהםלהםוקלטובדווקא

לוישבטמשלמרוביםהיושתולדותיהםישראלשבטיכלאודותבמפרשים

לאאשרלבדווהואבמעלההראשוןהיהלכאורהלויששבטאףבנדלו)(הקטן

היהלאלויששבטמשום-במפרשיםמסבירים-וזאתהענלבחטאנכשל
כןאותויענוייכאשרשלהמיוחדתלברכהזכהלאנםולכןמצריםבשיעבוד

 .יפרוץ"וכןירבה
בנשמיות.צערחייהחייםשלוחיםלאותםוהעדודהתשובהנםזוהי

ייכאשרשלברכהלאותהשיזכואלווהםנדוליםועבודתםכוחםהםדווקא

במיליםמאוד".במאודויעצמווירבווישרצוייויפרואזיאותו",יענו

בלבעברהקלהוצמרמורתשליט"אאדמו"רכ"קממשייצעק"מאודבמאוד

השומעים.

מאודלומרשניתןכמהעדהיתהבהתוועדותהאוירהבכלל
הקהלאתלעודדכדיהכלעושהשליט"אאדמו"רשכ"קונראה'פריילאכדיקע'

 ...שמחהמתוךבעבודהולחזקו
כפייםשליט"אאדמו"רכ"קמחאהשיחות,שביןבנינוניםפעמים,

לכלהמשקהחלוקתלאחרוהשמחה.ההתלהבותאתמנבירכשהדבררב,במרץ

אדמו"רכ"קהחלוכדו',חדשיםחב"דבתיהקמתעםהקשורותההתווועדויות

ז"ל.לוי"צרבילאביוההקפותנינוןאתלננן-כרנילשלאשליט"א

שלהעניןאתההתוועדותאורךלכלנםהדניששליט"אאדמו"רכ"ק

לכלכאשרהזהב"פחיאתייויקרעוד"המהרש"יהחלליבו".אליתןייוהחי

וכןייבית-המקדש",בניתלצורךמנצלושהואאלאייזהב"נותניןיהודי

ביאורהיהבוונםשעברהשבועמפרשתהוא(אנב,רד""לך :ד"הברש"י

יהודיכלשלהעצומהמעלתועלההדנשהבאהזהבפסוקומיוחד).נפלא

הריהענל,בחטאונכשלכל-כךירודבמצבשנמצאאחדבשבילשנםויהודי

אלה,לעניניםשייכותכל-חלילה-לושאיןרבינומשהשליינדולתו"
לוי"צ.ובלקוטיברמב"םכןכמובזה.כביכול,תלויה,

-הקהללכלשליט"אאדמו"רכ"קהורההמיוחדתההתוועדותבסיום
לברךכןכמוהמשמח,משקהעל"לחיים"לומר-הספיקשלאמילהשלים

כ"ק-יותרמאוחר-ידרהנדולהקהלבנללשמחה,מתוךאחרונהברכה

הנדול.המדרשלביתערביתלתפילתשליט"אאדמו"ר

 .אדרכ"דראשוו,יום

המוסדאתשישמשע"המושקא"חיה-ה"קמפוסלבניןהפינהאבןהנחת

 . 30ה-בפרק-רבקה"ייבית



 197יקיבל,"אדןך"קיימ,

נ"ע.הצדקניתהרבניתהולדתיוםאדר,כ"השנייום

אדמו"רכ"קשלבביתושחריתתפילתכברשנסתיימהלאחרבבוקר,

כברהקהלמןכשחלקהעליונהלקומהשליט"אר IIאדמוכ"קעלהשליט"א,
נינשלמטה,חזרהא IIשליטר IIאדמוכ"קירדלפתעהבית.אתלעזובהספיק
אדמו"רכ"קעברואזומידתיכףהובאהמיוח,ד(הסטענדרהתפילהלעמוד

ההמוניםקהלמילאדקותתוךהמופלאה.בשיחת-הקודשופתחאליו)א IIשליט

אודותבדבריםנפתחההשיחהמעשה.בשעתהשיחהנשמעהשם , 770אתהמופתע

העניןכי(בציינוהדבריםובהמשךנ"ע,הצדקניתהרבניתשלהולדתהיום

למנהניבקשרההצעהעלשליט"אר IIאדמוכ"קדיברנשמתה)ולעילוילזכות
(שיחת-הקודש,וכו'וטףנשיםאנשים,ויהודי,יהודיכלשלהולדתיום

עצמה).בפנייותרמאוחרהופיעהא, IIשליטר IIאדמוכ"קי IIעמונהת

הפסח,חנלקראתההכנותועלחיטין','מעותעלנםעוררבשיחה
לצדקהשטרותא IIשליטר IIאדמוכ"קחילקהשיחהולאחרוברוחניות,בנשמיות

הרב.הקהללכל-

היוערבבאותווכברחדשהתעוררותלנלהביאווחידושיההשיחה

פנימיות,חסידיותלהתוועדויותשהפכופרטיות,הולדתיוםמסיבות

נרחב.ציבורבהשתתפות

שללימודןהיוםהחלליום,פרקיםנ'היומים IIהרמבלימודבמסנרת
שלנישבנוסףהרילכ,ןבהתאם;זמנים.'בספרהקשותהחודשקידושהלכות

שניהחלושעבר,בשבועלאורשיצאוהתכונהחכמתעלהחדשיםהספרים

,כשהתמיםיוםמדיהנלמדיםלפרקיםצמודיםשיעוריםבמסירתנםהמחברים

יוסףהרבואילויאחלי-תורהיבישיבתשיעורואתמוסרקלריצחקהחשוב

ומפותדיאנרמותבעזרתנדול,קהלבנוכחות-770בשיעורמעבירלאש

הבנתן.אתומקלותהחלכותאתהממחישותמיוחדות

 .אדרכ"זרביעי,יום

שלהמצותאתיקראון-הייטסישלהמצותבמאפייתאופיםאלהביומיים

כל-שיחיוהתמימיםמשניחיםמראש,חלוקהסדרעל-פיהישיבה.תלמידי

אחדיתירח.ובהקפדהרבבדקדוקשנעשיתהאפייהעל-במשמרתואחד

מצהכלביןהרידודקרשהחלפתהוא,אלומצותבאפייתהבולטיםההידורים

 .מצהלכלחדשקרש :אומרהווילמצח,

לקראת-770לא IIשליטר IIאדמוכ"קבואעלהתבשרנוהשבועבסוף

א IIשליטר IIאדמוכ"קהניעהשבת,כניסתלפניורבע(כשעהשבת-קודש.
 .)-770ל




