
כסלו
ולהלל!!!!להודות

 *כסלוחודשראש-הקודששיחת
ראש-לשלוחיםכסלו"ר"חייקונטרס
העולמיהשלוחיםכינוס *כסלוחודש

יידרך *כסלוב'--חוזריםהספרים *
 'י-'טהתוועדות *כסלוח'-אמונה"

 *כסלוי"ד-תשמח"יישמח *כסלו
 *כסלוי"ט-הגאולהחגהתוועדות

 *החנוכהחגפרק
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כסלוח IIרשלתקודשבשיחתא IIשליטר IIאדמוק l/כ



 111ולחלל"כסלו/"לחודות

 .בסלוחדשראשראשון,יום

 . 770-בית-חיינורקעעלחשלוחיםכלהצטלמובצהריים
בכמהמופתיבסדרחסתדרוהשלוחיםמאותכמההמרהיב,היההמחזח

אכן-כסליור"חשלה"מארש",אתושרוהשניה,מןגבוהההאחתשורות

 ...מלךשלצבאו

 770נניןידעלהשליחיםמאות

דנרילאורלבאות.והמתינוהמנחה,לתפלתכולםנכנסומכןלאחר

ר"ח'קונטרס'התפלהלאחרשיחלקקודש,השנתנהתוועדותשליט"אהרני

היאשהכוונהנמסראגב,-(ונשותיהםהשלוחיםלכללצדקהודולריםכשליו
 .) 77בסעתההשוהיםהשלוחים,התלמידיםלכלניחסגם

הרי"להמזכיראללפתעפנהלתפילהשליט"אאדמו"רכ"קכשנכנס

הסטנדרהובאותיכףהתפילה.לאחרמידיישיחה"עלוהודיעגרונר,

והמיקרופון

שארכהיישיחה"נאמירתהחלהסטנדר,אלהרביניגשהתפילהלאחר
דקות.-25כ

בנרכה",ייפותחיןלראששלכלנכךדבריובראשיתפתחשליט"אהרבי
ר"ח :היוםמעלתאתניארכךאחרומבורךטובבחודשלנרךישכןועל

תפילה,תורהבושמגדליםונמקוםקודשלשבתהסמוךובפרטנכלל,
וצדקה.

יידנריםונהםשלוחים,מכמהשנתקבלולדו"חותהתייחסהשיחהבהמשך

דו"חותהםגםשימסרוהשלוחיםשארכלאתוזירז- !ביותר"נפלאים
מפעילותם.

יתןכוכמוולשלוחות,לשלוחיםודולרים'קןנטרס'עכשיושיתןואמר

לנשים.והשלוחותלאנשיםהשלוחיםלחלקם,מנתעלנוספיםדולריםלהם



תשמ"ח-יימtןחקחל 112

סדריהיהואיךמהעדייןברורהיה(אשכובמקוםנוצרהרבההמולה

החלוקה.

החלעליהםובעודוהבימה,במדרנותלרדתהחלשליטייאאדמויירכייק
ואילוהשלוחים,ורקהשלוחיםכלינשושעתהואמר ...סדרלהשליטלפתע

 ...בצדיעמדוהיימיוחסיםיינםהשארכל

השולחן,הועמדשםהבמה,בפינתועמדהמדרנותמןירדשליטייאהרבי
דולר.מהם,אחדכלובתוךהיקונטרסיםיאתשיי,המזכיריםסידרועליו

נתןשליטייאהרביבמהירות.התנהלההחלוקהאךמאד,רחבהיההתור
 .דולרובתוכויקונטרסישליחכללידי

שליח?'הינךהאם-(שליחיי?אביסטיידושאלהעובריםמןרבים

הרבירב,שהואהשיבוהלהכנייל,שליטייאאדמויירכייקשאלואחדרבכשעבר

 ...פליאהתנועתבידיוועשהאליוחייךשליט"א
אםשליט"אאדמויירכ"ק,שאלואחדמבונריהודיכשעברדומה,מקרה

אלייןמירייפאר(בערך'לואמרוהרבימשפיע,שהואוהשיבשליח,הוא
 .' ...לוקחאינניעצמי,(בשבילי ...ניט"איךנעם

כסלור"ח-לישלוחיםיהדולריםבחלוקתשליטייאאדמויירכייק

הןהיישלוחותיי,ועברוהמקוםךזתפנהליישלוחיטיי,לוקה rהרכשנסתיימה
קיבלהעוברותשלהראשוןכשחלקודולר.ובתוכויקונטרסיכןנםקיבלו

לחלוקה.דולריםחבילתנם
 .לחדרוחזרהשליטייאאדמןיירכייקעלההממושכתהחלוקהבסיום
ערבית.לתפלתשליטייאהרביירדמהזמןכעבור
חמישי,יוםעדזהשבועבמשךתתורתוקריאתתתפילותכלכןנכמו

תנדול.)בביתמייד-למטתתתקיימו



 113רלחלל""לחרדרתכסלןו

בסליו.ב'שני,יום

הושיטהתורה)לקריאתרדתו(לפנילילדיםהצדקהבחלוקת(בבוקר

א IIשליטר IIאדמוק IIוכנוספת,פעםהשניהידואתמטבע,כברשקיבלילד
קראלקופה,קרובכברהיהשליט"אכשהרבימכולאחרמטבע,עודלונתו

פעםלונתושליט"אהרביידו,אתפעםעודוהושיט ...רביהילד,
 ] ...לקופהשיכניסועדוהמתיושלישית,

 !הספריםחוזריםהיום
ובקוצרגדולהבהתרגשותהכלציפוהצהרייםעדהיוםשעותבמשך

הספרים.שללבואםרוח,
לרכב,שנכנסלפנילאוהל,א IIשליטהרבינסע(בערך) Z : 00בשעה

צריכההספריםשחזרתואמרהקהלאלפנהכךואחרלילדים,צדקהחילק
ונסעלמכוניתנכנסכ IIאחהזמו,ובניצולהתורה,בלמודלחזוקלהביא

לאיהל.
משךהספריםיגיעישבאםהוראהקיבליבמזכירותכיאומרתהשמיעה

לשם.מהםכמהישלחיבאוהל,א IIשליטהרבישלשהותיזמו
כמהבעידמלויהמסחרי,רכב(בתוךהספריםהגיעומכולאחרכשעה

ניספת.ניילווושקיתבמספר,שלושה-עשרבארגזים,היבאוהםמכוניות)

-770לחוזריםהספרים

"אגודתחבריידיעלהספרים,חבילית-770להוכנסירבהבהתרגשית
ועדמתחילתיימהלכוהמשפטעניובכלרבה,בהתמסרותשעסקו IIד IIחבחסידי
הקיחדרילפתחבסמיךהתחתיויעדוביגוהונחו,הספריםחבילותסופי.
הרבי.של

ל"איהל".א IIשליטהרביאלספריםכמהנשלחיבינתיים
על-(החבילותמתוךפרטיתבהשגחההראשוושעלהשהספר ,יצוייו

גםנשלחביניהםכוכמו ... IIלתודהמזמיר IIהואשמולאוה)ללהשלחמנת
אמונה".יידרךספר
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המרכץיהנואםהשלוחים,כנסשלהמרכזיחלקו 77ב-סהתקייםאחהייצ

השליחות,עניןעלארוכהשעהשדיברשליטייאחודוקובח,מ,א,הרבהיה

סנטריהגיואישבאולםהישלוחיםימאות

מרהספרים,במשפטהמפורסםהדיןעודךהיה,בכנסהכבודאורח

ביתאלבשלוםייושבתיבפרשתינוהפסוקאתפירשנאומושבתחילתשאסטאק,

 .. , 77ב-סלביתבשלוםששבוהספריםעללומרמתאיםשזהאביייגוי
הקהל,אתריתקודבריוהמשפט,מהלךמתוךדבריםסיפרגם,בהמשך

רבה,בהתלהבותוהתקבלו

חביידיי,חסידיייאגודתחברישלועדותהתו 77ב-סהתקיימהבערב
בהוספהעתה,להיותשצריכהוההתעוררותהגדול,הניצחוןאודותשדיברו

כייקשלהקדושותהוראותיוומילויתורתוובלימודבכללהתורהבלימוד
במיוחד,שליטייאאדמוייר

 .בסלוד'רביעי,יום

מרדכירביהגאוןהגיעשליטייאאדמויירכייקבמניןמנחהלתפילת

והרבישליטייאאדמויירכייקעםלשוחחהלהביקשהתפילהלאחרסוויצקי,
לבקשתו,נענהשליטייא

התחתוןיעדןליגןמשפחתובנישארעםנכנסשליטייאסוויצקיהרב
תורנייםבעניניםשליטייאאדמויירכייקעימושוחחבהשעהכרבעשםושהה

הכלל,בנושאיוכןשונים
נשיםשאףלהאמרשליטייאהרביכיסוויצקיהרבניתסיפרהביציאתם

 ..ייוהנשיםיי,מפורשותאומרהכתובשכןיהקהלישללעניןשייכות

בסלו.ה'חמישי,יום

ייקטןהספרלאורהיוםויצאהודפסשליטייאאדמויירכייקהוראתפיעל



 IISלל" nולויות nכסלו/"ל

בןמאיררביהמקובלידיעלשחובראמונה"יידרד-האיכות"ורבהכמות

זהספר ) ...חב"דחסידותמספרירבותהמוכרהקודש"ייעבודת(בעלגבאי
הספריםשלושתביןחיחואףהספריםבמשפטשנגאלוהספריםמןאחדהינו

הק.'הציוןעלשהיחשעהשליט"אאדמו"רכ"קאלהניצחוןביוםשחובאו .
 .וקבלהאמונהבעניניותשובותשאלותשלבדרןבנויהספר

חערותנערכושליט"אאדמו"רכ"קחוראתשעל-פיהריהשמועה,פיעל
אחד)(דולרהספרשלמחירוכינםהתפרסםהק.'חספרבשוליוציונים

שליט"א.אדמו"רכ"קידיעלנקבע

 •בסלוז''ויצא',פרשתקודששבת

להתוועדות.שליט"אאדמו"רכ"קנכנס 1 : 30בשעח
עםהקשורכסלוחודשאודותעלשליט"אהרבידיברהראשונהבשיחה

חליםלחירותמעבדותנאולהחנישנישכןחוצהוהפצתההתורהפנימיות

ידלקשחשמןהחנוכה,חנשלתוכנונםוזהוכסלווי"טכסלוי' .בו
כמבואר)שמןעל(-שקאידרזין"יירזיןונילויחמשכתכלומרויאיר,

והשנה.להבנהוהבאתם

חרנה"וילדשבעמבאריעקבייויצאבפרשתינואףמודנשזהדבר

ולנלותהלהביאהוהלןממקומויצאעצמווהוא'תורה'ענינויעקבשכידוע

מקום".שלאףייחרון-ב'חרן'

בולהנ"להמקבילהפסוקעלהבאהבשיחההדבריםנםהיולזהבקשר

לדרכו".הלןייויעקבישראללארץחזריעקבכיצדמסופר
מלמעלההאחת ,'הבעבודתדרכיםשתיהםאלוכיביארשליט"אהרבי

הפירושלמטהמלמעלחאלינו,נםנונעזהודברההפוכהבדרןוהשניהלמטה
למעלהמלמטחואילובפועל.למעשהלהורידםהטובותההחלטותקבלתהוא,
והתחתוןהנשמיהדבראתמברריםאז'הטובהמעשהשלעצמוהביצועהוא

 .למעלהאותוומעלים

בבוקר"לבןייוישכםד"המאמרשליט"אאדמו"רכ"קאמרכדאחר
נו.'

זהשהודפסהחדשהספראודותלדברשליט"אהרביחחלהבאהבשיחה

(הכתובהספרשלהראשוןענינואתתופסשהואתוןאמונה"יידרד :עתה

בדרןומבארומנהיג"?לעולםישייאידותשובות)שאלותשלבדרןכנ"ל

איןכיהוסיףשליט"אאדמו"רכ"קובהירותה.בצורתהומדהימהמופלאה
לפתחוישאלא ,הספריםלארוןנוסףספרלהוסיף ,חספרבהדפסתהכוונה

קלהבשפהשנכתבזהספר ,בעצםכיהסבירשליט"אהרבי ...בווללמוד
להיותצריכהבהםהקבלהספריכשאראינומיידית,להבנההניתנתוברורה
 .בוללמודרשאיגםכןועלבוהכתובאתמביןאחדכלולאמשנהזחירות

שליט"אהרביהודיעההתוועדותסיוםלקראת ...למשנהואחדומספר
ואףתרפ"טמשנתחתונה"יידרושיה'קונטרס'אתלהדפיסעתהעומדיםכי

שליט"אהרביבו,הלימודהינהההדפסהמטרתכישליט"אהרביהדנישכאן

פרזונ~ייצדקתד"ה-('הקהל'עםהקשוריםעניניםבספרכינם,.ציין

אשרד"ה-(ותשמ"חאחת)למציאותמתאחדיםהפיזורשלמרותנו',בישראל"
ושמחה").ששוןברא



תשמ"ח •יימוןחקחל 116

 •בסלוחי ,ראשוויום

הוראתופיעלזאתתרפ"ט,-חתונה"יידרושיקונטרסלאוריצאהיום
מאמריםששהביקונטרסישעבר,קודשהשבתמיוםשליט"אאדמו"רכ"קשל

-לאויוש"ט-שתליט"אוהרבניתשליט"אאדמו"רכ"jובחתונתשנאמרו
 .תרפ"טבשנתבכסלוי"טועדכסלושמי"גבימים

שיחיווהתמימיםאנ"שכלידיעלנרכשהחדשה,במהדורתוהיקונטרסי
החלאמונה"יידרדהספרגםאגב,ורבה.גדולהבחיותבוללמודשהחלו
רבה.בהתלהבותשליטייא,אדמויירכ"קכהוראתכאולהילמד

בשלוםייפדהד"המאמרובוכסלויו"דטיקונטרסלאוריצאהיום

קביעותאבותהחלאזשגםהיתשמ"אשנתבכסלוביישאנמרגוינשפי"

זו.בכשנה

 •בסלוסיועדותהתו
נ"ע.האמצעידאמו"רב"קשלההילולאויוםההודלתיזם

היהסיגנונהוכלבמינהמיוחדתועדותהתוזוהייתה

 ...פלאחו"דאייטאפארובפועל,מעשה
ייויזרחבחומשהיוםבשיעורההתוועדותאתפתחשליט"אאדמו"רכ"ק

פניאלבעניובחסדיותהמבואראתוהסבירפנואל"אתעברכאשרשהמשלו
(בדוגמתביותרהנמוכותהדרגותאלהמשכהעלמורהשהוא"וופנואל,

שבגוף)·הייירד"

כלכמובתורה,המסופריםהעניניםכלכיבאמרוהמשידשליט"אהרבי

בשנהאוחייוימיכלבמשדרקולא .האדםבחיימשתקפיםההשתלשלות,סדר

השמשיכמשלבחיים,ירגערגעבכלואפילויוםבכלגםאלאשלימה,
אחת.מיםבטלפתגםבזמובואדהגדול,ביםהמשתקפת

ילעסוקלהזדרזלד:למהישואלהמסיתהיצהיירלטענתתשובהגםמכאו

בעתי,דגםלדיהיוכזאתושעהכזהיוםהריהיום,בעבידתעכשיו
לזמןהעבודהאתלדחותוכדאייותר,ומלומדחכםתהייאזואדרבה,

 ...ההוא
הזהוהרגעלוהמיוחדתהעבודהאתישרגעשללככנ"ל,לזהוהמענה

וכמיישבשלימות.ניצולועיייעצמו"אתשיפקיעויידיועודישובלאעצמו
חוזריםשדמיולמרות ,ימיואיבודלעולאדמיואיבודעלדואגאדם
מתהווהרגעשבלכהבעש"טבתורתלתבונואםובמלוחדחוזרים.אינםוימיו

אתלדחותשאסורנה"בשלאפילויובוהרי-לישמאיומחדשהעולם

אח.דלרגעהמלאכה

מצוה",ללכלדבררץייהוי-שליטייאהרביאמר-היאפסוקההלכה
יקרהשלאלחשובואשפרגדול,מכללאחדפרטאלאאינהאםאפילומצוה,

יקיימנה.לאאםגםלכום

בשיראל,נשיאלשאגולתויוםזה,סגולהביוםוכמהכמהאחתולע

רגעלכלנצלישבודאיהנהר",יירחובותבדרדבהרחבה,חסידותשביאר
בשלימות.

הלכות ,היומיהרמבייםלעשליטייאאדמויירכייקדיברשהניהבשיחה
 .לעני"להלוותעשתב"מצותתפותחיליתמלוה
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כסףייאםהכתובאתהמפרשיםדעתאתשליט"אהרביהביאזהבהקשר

להלואההזקוקבשעיראלאכשפוטובענידוקאלאוהעני,אתגויתלוה

בהתאםזאת,הרמב"ם.דעתגםשזוהילומרמקוםאיןכיוביארשעה,באותה

כדבהקדמתו)(כלשונווברורה"צחהייבלשוןדבריולפרשהרמב"םשללדרכו

דבריו.אתיסתוםבמחלוקת,שנויכשהעניןכאן,דוקאכימסתברשלא

מינאהנפקאאתנפלא,באופןשליט"א,אדמויירכ"קביארבהמשד,

היבעבודתמכדללמודשישבהוראהביאורהוסיףוכןהדעותביןלהלכה

הםהתורהדינישיירובתמורה)(בהליהרמבייםדבריעייפ-ברוחניות.

 .הדעותייליישר
האמורכלאתלסכםשיששליטייאהרביאמרוהאחרונההשלישיתבשיחה

 :למעשהלהוראה
 .כסלודיויידהגאולהבעלתורתבלימודלהתחזקא.
זה.בספרללמודמתורתו,חדשספרלאחרונהשנדפסכיוןב.

 .בשלוםייייפדההפסוקעלהגאולהבעלמאמריאתללמודג.
עם(תפלהעבודהלתורהשהכוונהזה,לפסוקהגמיפירושעל-פיד.

אלו.בגילהתחזקישוגמייח,הציבור)

עםהדבראתיקשרופועל,לידימידיבואובזהההחלטותשכלכדי

לתתוהטנקיסטים,עיייואחד,אחדלכלדולרשלשטרחלוקתמעשית,פעולה

לצדקה.

(ניעהשמחהניגוןבבותי,ידייהכנהי,ניגוןלנגןהורההרבי

ההתוועדותבסיוםהמקדשיי.ביתויישיבנהאריבעריילכתחילהזיוריציי),

והחלהמיקרופוןאללפתעפנהצאתוובטרםמושבוממקוםשליטייאהרביקם

בצאתוממשידכשהואבשלוםייייפדההניגוןאתנפלאהובצורהרםבקוללנגן

הנלהבת.השירהלהגברתבעוזידיולהניף

ההתוועודת.אחריכולםאתשאפפהההרגשהאתבמיליםלתארקללא

עלגרזן-(פלאחו)ייטאפארו-דאשלובאופןתכליתית,אוירהכאןהיהת

שליטייא.הרבילעיתיםשמזכירכפיהעץ)

בזריזותשהסתדרווהתמימיםמאניישכשהיהמלאנשארהמדרשבית

ומיהחדש,הספרמתודמיהאמצעיאדמויירממאמרישלמדוובודדיםבקבוצות

כולםלאשכןהאמצעיאדמויירבמאמריסתםומיבשלוםיי,ייפדההמאמראת

 ...המצוימןמאודרבהיהוהרצויספרים,אותםאתלהשיגהצליחו

 !פעמיםארבעהקילאוהלשליטייאהרבינסעזהבשבועאגבדרד

הדבריםמשמעותעללרגעכשחושביםוחמישי).שלישי,שני,ראשון,(בימים

שיוםלנוהידועעלנוסף .כאחדרבהוהתרגשותהתפעלותמעוררשזההרי

העמידהעלונוסףשליטייאלרביותעניתצוםיוםפירושולאוהלנסיעה

הרביעוסקבמיבעצםהמחשבההריהקי,בציוןרבותשעותבמשדהממושכת

צמרמורת.מעבירהימים,אותםוכל ...שעותאותןכלשליטייא

כסלו.טישני,יום

שלוםהרהייחהמשפיעעםחסידיתועדותהתו 770ב-התקיימהבלילה
מאראזאוו.

שלהחדשמהספרגויהביטיי"לאהמאמראתשייהר"שלימדבתחילה



תשמ"ח-יןמורחקח( 118

הגאולה,מאמרגו'בשלום"ייפדהד"חהמאמרואתהאמצעי,אדמו"רמאמרי

אמשבהתוועדותשליט"אחרבישלוחוראתובקשתולאורכמובוזאתכל

שעות.כמחארךעצמוחלימודאלח,מאמריםבלימודבמיוחדלחוסיף

מאוחרתלשעהועדרביםתמימיםכשמסביבוחר"שחתוועודמכולאחר

חתעוררות.ודבריחסידיםסיפוריהמשפיעמפישמעו

כסלו,י"ר'וישלח',פ'קדוששבת

לאויוש"טשתליט"א,והרבניתשליט"אדאמו"רכ"קשלחתונתויום

 .השישיםשנתהתחלת •

יישמחחכלשרושליט"אהרבישלויציאתוכניסתובעתזובשבת

 ...תשמח"
חתוועודת. 1 : 30

לקראתלחתכונושליט"אחרביזירזהראשונותחשיחותשתישלבעיקרו

כסלו.כ'י"טלחסידותהשנחראשחחגים",ייחג

אחדשכל :מעטדמקדשהעניועלשובשליט"אהרביהזכירכוכמו

שיהיוכךידיעלמעט,מקדשביתחפרטייםוחפציוחדרומביתויעשה

צדקח.וקופתחומש,תפילח,סידורבביתו

הואכשהפעםרב",לךייעשהעלשובשליט"אהרביעורראףבחמשך

וחמחונך.למושפעביחסח"רב"שלחובתואתגםמדגיש

הקב"ה :ואחדאחדלכלמכךוחהוראחייוישלח",בשםנקראתפרשתינו

בתחתונים,דירחלולעשותחזחבעולםשלוחולחיותיחודיכלאתממנח
אח.דכלשלבכוחושהיאחריהמשלח,שלבכוחוחיאזושעבודחומאחר

מקומושבע,מבארשיצאיעקבעלכמסופרמפרשתינו,היאאףלכךוהדוגמא

חנמוךבמקוםושםבעולם",מקוםשלאףייחרון-לחרווחנעלח,הקבוע

שלחעצמויעקבמלאכים".יעקבייוישלחלמשלחעצמוהואנחיהביותר

 .ואנשיועשיואתלבררבכדימלאכים
בעניניםלעסוקואחדאחדכלעל :לפועלבהנוגעסייםשליט"אחרבי

'תשמח'-שמחחמתוךזהוכל'חקהל',שנת-זולשנחבמיוחדחשייכים

השליחות,עבודתלסיוםהאחרוובפטיש"ח"מכהתחיחזוופעולהו'תשמחי,

 .לעולםוחצלחגאולחשתביא
עלכמיוסדכו'ברא"ייאשרד"המאמרשליט"אאדמו"רכ"קאמראח"כ

שנה].נ"טלפניבחתונחשנאמרהמאמר

חפסוקיםלעבחרחבחשליט"אחרביעמדחשבועירש"יבפירוש
שמונח :ופישר"יאדום",באץרמלכואשרהמלכיםייואלחד"חבפרשתינו

עמו"אישויאבקלבדויעקבייויותרוד"היעקבהעמידונדגוהיו,

אבק.מלשוו ...פי'מנחם :ופירש"י

פי"דולוחמלוהבהלכותההלכחעלשליט"אהרביעמדהיומיברמב"ם

שיעבודו,נמחלשכברבוולוחחוזראינוופרעובושלוהיישטר :ה"ז

 .כחרס"ונעשה
אלאאינולכאורההשטרשלענינוכלשהריהקשחשליט"אאדמו"רכ"ק
בשטרשבמלוחמשוםהיאלכךהסיבחכיביארשליט"אוחרביייבירור"?

ייקיום".גםחואהשטרזחלבגיהרימשועבדיםמנכסיםגםגובים
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ייחו :נאמרחעתידחלגאולחביחס :חדיעות""לתקומכךוחחוראח

תחי'חעתידחשחגאולחחיאבזחוחכוונחכבראשית",אחריתאתכסגאלתי

חגאולותששתילומרניתוחיחובפשטותנפלאות",אראנוגו'צאתךייכימי

ופרעו ...ייששטרחריברמב"סחנ"למחלכחחנלמדכפיאבלשוות,חינו

יינפלאות"שלבאופותחיחחעתידחשחגאולחבחכרחא"כ ,'''וכחוזראינו

 .מצריסלגאולתביחסאף
מאמרובותשמ"ח"-כסלוי"דייקונטרסלאוריצאקודששבתקלראת

שלזחד"חמאמרועלחמבוססבניך"לשוסורבח'לימודיבנידייוכלד"ח
חמאמרחתונח).דרושיבקונטרס(חמופיעתרפ"טבשנתנ"עחקודסחרבי

עבודתחיא,חעניוכשנקודתביניחסומשקראופניסשבניחפסוקאתמבאר

אחתשבכלוחעילוילמעלחומלמטחלמטחמלמעלחאופנים,בשניחבירוריס

חברתח.עלמחאפשרויות

"לקראת :זחנוסחמופיעחחסידיס"ייאוצרמערכתשמטעסדברבפתח

עסלשיט"אאדמו"רכ"קלחתונתחשישיסשנתחתחלת ,חבעלייטכסלוי"ד
 ...חמאמר"אתלאורמוציאיסחננו-תשמ"ח)-(תקפ"טשתליט"אחרבנית

חשפעמריבויבכללרבחובחתרגשותרבחבשמחחיינחטף"חחדשחגילוי

באמצעותבחרחבחשליט"אאדמו"רכ"קלאחרונחלנומעניקאותוחאלוקי

הללו.המוגהיסהמאמריס

שליט"אאדמו"רלכ"קהמתינוערביתתפילתלאחר'וישלח',במוצש"ק

חבריחגאוניסהרבניסשלבראשותסאנ"ש,וחשוביזקניהתחתוו"עדוב"גו

בכלהחסידיםכלבשס-ברכתסאתלתתמנתעלהייטס',ד'קראווהבד"ץ
והרבניתשליט"אאדמו"רכ"קלנישואיהשישיסשנתלתחילתתבל,ארצות

 .לאויוש"טשתליט"א
הרביאתבירדהחסידיס,מזקניגורארי',זלמושניאורר'הרה"ת

החסידיס,מלכרוחנחתורוויתהנפש,ומנוחתהגוףבבריאותלשיט"א

נצח"ליידידועדהטהור,ליבומשאלותבכלמצליחשליט"אאדמו"רכשכ"ק

 .צדקינומשיחלקראתורבינומורינואדונינויוליכנובוהכללי,

 :היהשתוכנוזו,ברכהעלקצרותבמיליסהשיבסשליט"אהרבי
הברכותכלכוללבשפעזאתיתוהאמיתי,חטובמחוהיודעשהואשהקב"ח

יישנתתי"ואבותוכלחישראל",ייאהבתמאלייף,החלהתורה,שבאותיות

במוצש"קאלו,ברכותתחלה".ו"שנתתשובה",יישנתתפלה",יישנתתורה",

לישביעקבייביקש :הכתובושיתקייסמשיחא,מלכאדודעסקשורותהינו

עין".כהרףאפי'עיכבו"לאשלבאופוזחוכלבשלוח",

הזקו.דאסו"רכ"קשלהגאולהחגכסליו,י"טלילרביעי,יום

בצורהכרגילחחלה 770ב-הערבשהתקיימחהחסידיסהתוועדות

ייפנימסוביסח"מזרח"שולחולידכאשררשמי",ייחציאופינושאתמסודרת

תחילחוהרבניסשי'אנ"שציבוריושביסערוכיסשולחנותולאורןהעדה",
ברמקול.דבריחסאתנושאיסקשישיסחסידיסולאחריחם
המכונחדרייזיואברחסהרח"חהחסידיסמזקניאחדפתאוסקסוהנח

להתחילצריד !דשרות?כאוזחיימה :בקולוהכריז ,מאיוארר'אברהס

 " ...להתוועד!
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הוסתהרמקולפעולתם,אתתיכףפעלוהחסידיםמזקניאחדדברי

קבוצהכלכשבמרכזקבוצותקבוצותלהתרכזהאנשיםהחלולאטולאטהצידה,

החסידיםמזקניאחדזהאםויותר,שתייםאואחתמרכזיתדמותיושבת

היתהזושגםהברזל,מסךמאחוריעודהחסידותימידבריאתהזוכר

משלוחיאחדהיאהמרכזיתשהדמותאולחירות.יציאתהטרםגלות,בבחינת

דוגמאשלבאופןבהמחישהאנשים,סביבההמלכדתהשדה,מעריבאחתהמלך

אדמו"רכ"קע"ימוארתשהיאכפי-בחסידותחדוריםחייםשלסמלחיה

וכוי.וכו'הק',ובמאמריובשיחותיושליט"א

הגאולה.ייחגבסלוי"טחמישייום

שליט"אאדמו"רב"קשלבסלוי"טהתייעדות

לאורחיםנוסףהמדרש.ביתאתגודשמאדרבקהלבערב. 9 : 30השעה

כאןנמצאיםקדשינו,בחצרותזהביוםלשהותתבלארצותמכלשבאוהרבים

מקומומאחוריהשולחןעלדוקא.לליובאוויטשמשתייכיםשאינםרביםרבים

ואישירבניםשלנכבדהשורהלהמצטופפתשליט"אאדמו"רכ"קשלהק'
הגדולה.הבימהאתתמידכמוהגודשיםציבור

הושלךושלושיםתשעובשעהשליט"א,הרבישללכניסתוממתיניםהכל
הס.

נמשכהוההתוועודתהקדושים,בדבריושליט"אהרביפותחשהיותללא

שליט"אאדמו"רכ"קעמדהלילהלשעותעד :(אגברצופותשעותכארבע

 .) ..הק.'באוהליוםבאותו

לעברלאחורראשואתשליט"אהרביהפנההניגוניםבעתפעמיםמספר

כוסעל'לחיים'לומרמורההואמהםכשלאחדיםהרבניםמגדוליכמה

פניועלשכחיוךולברכה''לחייםבברכתהשיבאףמהםולאחדיםגדולה,

הק.'

 :ההתוועדותמןעקריותנקודותכמהוהרי
במאמרגרמא,שהזמןבעניןההתוועודתאתפתחשליט"אאדמו"רכ"ק

תרפ"טכסליומי"טמוהריי"צאדמו"רכ"קשלמאמרועלהמיוסדחסידות
 .מחדשלאחרונהשנדפס

אושעיאר'המאמרבעלשלשמוהזכרתעלבאריכותעמדשליט"אהרבי

המאמראתנפלאהבאריכותביארכן .כסלוי"טשללישועהזאתוקישר

האומות."לביושפיץן'וישראלעםהקב"העשהייצדקה

ידועברכות.מסכתעלסיוםשליט"א,הרביגם,ערךהשיחותבהמשך

ב"הלדעתוב"ה,ב"ששלבמחלוקתםשליט"אהרבישלהנפלאביאורו
הפעםבזהוחידשהעיקר,הואה"בכח"לב"שמשא"כהעיקר,הואה"בפועל"

שווהוב"הב"שדעתשפעמיםלכךדוגמאותמספרבהביאוענינים,הרבה

אחתשבכלוהחידושהעניןנקודתאתמסבירכשהואופועל,לכחבהנוגע

מהם.

היומיחומשמשיעורההוראהשליט"אאדמו"רכ"קביארדבריובהמשך

ועדמענטש",מזל'דיקערייאהצ"צאדמו"רכפירושמצליח"אישיוסףייויהי

מצרים.ארץלכלברהמשבירשנהיה

צאנזקהילתשלרבהאונסדרופרשמואלהרבניגשהשיחות[ביו



 121ילחלל"כסלtר"לחידית

א IIשליטהרבישלהק'ברכתואתביקשנםהשארוביןבאה"ק,בפתח-תקוה

א. IIשליטמקלויזבורנר IIאדמוכ"קלרפואת

בקודשעבודתוובסדריבשלומו,בפרוטרוטהתענייןא IIשליטהרבי

שלימה.רפואהלוואיחל

כ"קאלכןגםניגשאבה"ק,חיפהשלהראשירבההכהןישובשארהרב

 :בחיוךלוהעירשליט"אהרביהשיחות.אחתשלבסיומהא, IIשליטר IIאדמו
 ...אברכם"ואני II :בתורהנאמרשכןמבורכיםהריאתם

בדחיפותהזקוקהק IIלאהמיוחדתברכהא IIשליטמהרביביקשמכןלאחר

 .] ...ואחדותשלוםלברכת
"הכנה",ניגוןלנגןא IIשליטר IIאדמוק IIכהורהההתוועדותבסיום

ביהמ"ק"·שיבנה IIוהאמצעיר IIאדמכ"קניגון ,ז IIלאדהניגון

כ"קחנוכה,למבצעההכנותדברעלא, IIשליטהרביהזכירזהלאחרי

הילדים,חדריבפתחיחנוכיותידליקוזושבשנההציעאףא IIשליטר IIאדמו

והחג.הנסתוכןאתמישהולהםיבאראםטובומה

עלהוא,גםהכהןישובשארהרבעברלטנקיסטים,הדולריםבחלוקת

והוסיףלונתןשליט"אהרבישליט"א.הרבישלהק'מידיודולרלקבלמנת

 :(בתרגום)כתובכאןראה :השטרנ IIעהכתובעלמצביעכשהואבחיו,ך
II לזהזחביןשהרימאמינים,אנואבלוקיםקרולאבוסחים,אנואבלוקים

 ...מאוד"רבחילוק

כסלו.כ"א'וישב',פרשתקדוששבת

הרביעמדדבריובראשיתלהתוועדות.שליט"אהרביירד 1 : 30בשעה

זובשבתביטוילידיהבאקשר-לחנוכהכסלוי"טשביןהקשרעלא IIשליט

כסלוי"טעניניכלמתעליםשבההיינוכסלו,ט IIיאתכוללתשהיא

כוליהמתברכיןמיני II-(מברכתנםזושבתומאידך , IIויכולו II-לשלימות

הפצתעלהדגשהוא,וחנוכהכסלולי"טהמשותףהחנוכה,ימי)את IIיומין

יפוצו IIשלהעניןשעיקרידועשהריחוצה,התורהפנימיותשלהמעיינות

שעיקרובחנוכהוכמו"ככסלו,ט IIינאולתאחרהתחילחוצה",מעיינותיך

עלמאירזהו"שמן"שבתורהררזיו"רזיו IIעלהמרמזהשמופחנסהוא

II חוצה.המעיינותהפצתשלהעניןתוכןשזהודווקא,מבחוץ"ביתופתח

משוםזאתזה.בדורנו-הרביאמרהוסיף-האמורלכלמיוחדתשייכות

בדורנעשתהבכסלוט IIינאולתאחרשהחלהחוצההמעיינותהפצתששלימות

בלשונותנםהמעיינותהפצתעניןאתשפעלר. IIאדמומו"חכ"קי IIעזה,

שליט"א.הרביזאתהסביריותרבפרטיות . IIלשוןייבשבעים-העולםאומות

ומהטעמיםבלה"ק,ולאה'אידיש'בשפתתורתםאתלומרנהגוהנשיאיםשכל

היטב,הדבריםשיקלטוכדיולכןהמדוברתהלשוןהיתה'אידיש'כיבזה,

לשפתבנוגערקהואזהכלאמנם,המדוברת.בשפהלאמרםהיהחשוב

נתעלתההדורותבשמךמקוםמכלמ, IIמהקודש,לשוןשאינהשאףה'אידיש',

-הרשותבעניניבצרכיענייניהםאתבהשדיברוישראלבניי IIעזושפה
II שמיםלשםמעשיךכלII וII היתתשזותורה.לעניניעדדעהו",דרכיךבכל

מצינולאלשונות,לשארבנונעאבלכו',וישיבותבחדריםלמדובההשפה

ב"לשוןחסידותענינישלבתרנומםהחלוציוויופיועלזה,עניןבדורות
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וכו.'באנגליתגםלארצה"ב,ובבואואשכנזית,רוסית,כמוועם"עם

חוצהי.'מעיינותיךיייפוצושלהעניןשלימותהיינו

וביןבאה"ק.החינוךמצבאודותרבבכאבשליט"אהרבידיברבהמשך

שמחנכיבעודיוסף".אתידעש"לאחדשדורישראלבארץקם :אמרהשאר

הדוררובהרי-יודעיםכלאעצמםשעשואלאיוסף",אתידעו IIהדור

ביהדות,יסודמושגיכלחסרוהואיוסףשמעאתשמעלאאפילוהנוכחי

המצבכיוהזהירהחמור,הבטחוניהמצבאתגםהזכירשליט"אהרבי

מחבלים,לתפוסכדידיעושיםלאומתדרד,רהולךבשטחיםהבטחוני

הגויים".יאמרויימהשלהחששבגללנפשפיקוחעניניעלומוותרים

לעסוקלעבורבאץרהדתייםלעסקניםקראשליט"אר IIאדמוכ"ק

המקורי,היהודיהחינוךאתלהפיץיהדות,להפיץ-האמיתיבתפקידם

כספיםבהשגתהעתכלמונחיםלהיותולאתורנייםספרבתילהקים

 ...ותקציבים
שליט"אהרבי,.קראעתההשוררהנוראהמצבאתלתקןהמאמץמןכחלק

II בקרבובמיוחדויהדות,תורהלהפצתהפעילותאתלהגבירבאוריילהוסיף

יידמילילדיםלתתהמנהגאתשניתןכללעודדישזובמסגרת .הנוערבני

בנתינתיסתפקושלא-הרביאמר-והשנההחנוכה.עניןובהסברתחנוכה"

שבכלאלאעתהעדשנהוגכפיהחמישי,אוהרביעיהנרבלילחנוכהיייידמי
שליטייאהרביביקשכמו"כחנוכהיי.יידמילילדיםיתנוהחנוכהמימותיום

בפתחגםחנוכהמנורתתהיה-ביתשבכלהכלליתהחנוכהלמנורתשבנוסף

לקייםשליט"א,הרביקראעודהחינו,ךבעניןיתווסףשעי"זהילדיםחדרי

עליעוררושבהםוטףנשיםלאנשיםהחנוכהימיבמשךיהקהליכינוסי

הי".את"ליראה-ומצוותיההתורהעניני

פדה IIהמתחילבדיבורחסידותמאמרשליט"אאדמויירכייקאמרבהמשך

נפשי".בשלום

הפסוקעלוהפעםרש"י,שליט"אאדמו"רכ"קביארכהרגלוכ IIכמו
שלבהערותביארכןבצאןי.'אחיואתרועההיה IIהפסוקועליעקב"ייוישב

ביןהעניניםפנימיותעפיייהחילוקאתביארוברמב"םהזהר,עלאביו
דין.'ליביתיעדיםי

אחרונה.ברכהאמירתאודותהזכירההתוועדותבסיום

כללית".יייחידזת •בסליזב"גשני,יזם

 ...הקדמההיתההשנה,לחנוכה,
האורחיםחנוכה.ערבכסלו,ד IIלכאורבלילה,שניביוםזההיה

וממתיניםהכנסתביתשלהגדולאבולםמצטופפיםכסלולי"טשהגיעוהרבים

שליט"אאדמו"רכ"קהס.הושלך-בדיוקשמונהבשעההכלליתי.'ליייחידות
ליייחידויותי.'מיוחדתקטנהבימהגביעלוהתיישבהמדרשלביתנכנס

בתחילתםכבראשרהקדושיםבדבריושליטייאהרביפתחשהיותללא
אומרהזה,הלילהגםלחג.הקדמהרקלא ...לאאךובא.הממשמשבחגעסקו
שביןבימיםאנויינמצאיםלחנוכה.ישירותקשורכסלו,כיידא IIשליטהרבי

ערבנקראשכברכזהביוםאלאלחנוכהסמוךרקולאהחנוכה,לחגשבת

זהשביוםנפלא,דבראנורואים-שליט"אהרביהוסיף-וכאןחנוכה.
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החנוכהנרותאתמדליקיס-היאשתורה-ישראלכמנהגהריכסליו,כ"ד

 ...כסליובכ"דהחמה,שקיעתלפנישעותכמההכנסתבבית
בערבהנוסעיסאלוכישליט"אאדמו"רכ"קלפתעהוסיףכךעלבדברו

ידליקוהכנסתבביתאצלהסהריאדמו"רמו"חכ"קשלהק'לאוהלחנוכה

בכלכיהס,יודעיסבזמןבוזה,עסיחדערבית.תפילתלאחרנרות

רמזזההיה ...השקיעהבטרםטודנרותחדליקוהכנסתבתיובשארהמקומות

הק'לאוחללנסועשליט"אהרביעתידחנוכה,ערבשלמחרת,לכךברורדיי
משבתהק'דבריועלנוספתפעסשליט"אאדמו"רכ"קחזרחנוכהעלבדבריו

חנוכה.דמיוחלוקתהילדיסבחדריחנוכיותלהדלקתבקשרקודש

ובהסהשבועמפרשתההוראותעלנפלאיסדבריסהיוה"יחידות"בהמשך

הרביאמר-בגלותאמנסנמצאיסיהודיסממך".אגדלהכסאיירקהפסוקעל
עדייןדוד,ביתמלכותהתגלותכסאהכסא,שרקלדעתעליהסאך-שליט"א
בנלותנסהדבריס,בשארזה,לעניןמחוץאךלכ,ןזכוטרסמהס,ייגדול"

הסיהודיס .רנלו"ואתידואתאישיריסלאיימבלעדיךשלבמצבנמצאיס'

לאחר .היהודינשמתעלשליטהאיןאחדולאףבתיסוהבעליהשולטיס
היומיהשיעורשלהאחרוןבפסוקסייסזחבעניונפלאהבהסברהשהאריך

עניי,באץרבנלות,שרוייסכאשרנסעניי".אברץאלקיסייהפרניבחומש
חיל.אלמחילוהוספהוהתפשטותהתרחבותייהפרני".שלבמצבנמצאיס
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החנוכהחג

המנירהברקע-החנוכהחגמשיחותבאחתא l/שליטאדמו"רכ"ק
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כסליו.כ"ד ,'גיום

הכלליתהיחידותבעתמהדבריםאמששהשתמעכפי-אכןשליט"אהרבי
לאוהל.היוםנסע-לאורחים

הועמדהולצידההשנה),שלחדיוש(זהוהבמהבננתההגדולבביהמ"ד

ביהמייקכמנורתאלכסוןעשוייםשקניהוהמפוארת,הגדולההחנוכהמנורת

ובהדרה.ביפיהמבהיקהז"ל,הרמב"םבכתבינמצאהאשר

לעומנורותרביםטנקיםעומדים 770ל-מחוץהערביים.בין[שעת

עובדאחדיטנקיעלהיטנקיסטיםי,נערכיםכיצדלחזותמלבבממשבגיהם,

אתומדביקמישהועומדאחריטנקיעלהקול,הבגרתמערכתאתלחברצוות
ניוהגדולההעירלרחובותליציאהמתכונניםאלוכלהחגיגיות,הכרזות

 ,החושךעלהאורשלנצחוןאותוזאת,ששכחויהודיםלאותםלהזכיריורק
 .גלותיחושךהרבהכךבכלהחבויהחאורנקודתאתבהםאףלהציתובכך

נעימותהםשמשמיעיםתוךהטנקיםלדרכםיוצאיםזהאחרבזה

יהודי].הלבנימיאתהמעוררותחסידיות

דחנוכה.ראשוןנרהדלקת

ביתמחאוהל.חזרעתהאךשליט"אוהרביחיוםהחשיךכברבחוץ

שבאוואורחיםהתמימיםאנייש,מהמוןלפהמפהמלאכברחגדולחמדרש
עתידזהמחזחשליטייא.אדמו"רכ"קבמחיצתראשוןכרבהדלקתלהיות
חנוכה.מימייוםבכלעצמועללחזור

המזכיראללרגעמסתובבהואלתפילה,נכנסשליט"אאדמויירכייק

יש :בקהלקלרחשעוברמהרהעדמה.דברלוומודיעגרונרהריייל
 ...שיחה

שליט"אוחרבילשבחיי,ייעלינושלפניהקדישאתעתהזהסייםהחזן
כלפיבאלכסוןפונותשפניוכך ,הימנימצידוהסטנדרגביעלנשעןכבר
השמשכשבידוטלישבסקימשהחרבהחזןעלההבימהגביעלהקהל.כל

שלחראשוןהנראתמדליקובסיומןהנאה,בקולובברכותפותחהדולק

חנוכה.

ביותר.המרגשהרגעוכאן

שליטייא,והרביהללויי,ייהנרותבמנגינתפוצחכאחדכולוהקהל
שקשחשכזה,ועמוקפנימימבטבמיןלמשנהואחדמפניעוברהקיבמבטו

אחדשבכלאדםיינשמתהוייחיינראתהואנםמדליק(כאילובכתבלציירו
 .) ...ואחד

 .בלחשמננןכןנםשליטייאשהרבילהבחיןניתן
 ...נפלאותיךייועלניסיךייעלבמיליםלפתעואזלסיומוקרבהנינון

פעמים.מספרזותנועהעלחוזרוהקחלבחוזקה,ידושליטייאהרבימניף

והמיקרופווהסטנדראלשליטייאהרניפנההאחרון,הקדישלאחר
 .הקודששיחתבאמירתוהחלהקהל,כנגדשחועמד
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בפש":יימסירות •דחבוכהא'בר

שלהכללילענינסבנוסףכישליט"אאדמו"רכ"קביארהדבריסבפתח
החגשלהפרטייסבימיסאףלהתבונןעלינוששומאהריהחנוכהחגימיכל

ביןהכלליהחילוקהי,בעבודתלקחיסלהפיקומהסהיחודיותובסגולותיהס

 .ליוסמיוסוגודלהולךכשזהשונההנרותשלמספרן :בשתיסהואהימיס
היוס.קרבןאתשהקריבבתורה)(שנקראהנשיאויוסיוסלכל

אחדנרהדלקתא.דבריסבכמהמתבטאהראשוןהיוסשליחודוובכן,

בעתאשרהשמןפחלנסבדומההנרותלכשלהדלקתןתחילתאתהמהווה

הימיסבשארגסודלקהנסנעשהכךואחרבלבדאחדליוסהספיקמציאתו

החג.נרותכלאתבקירבוכוללכביכול,הראשון,שהנרוהרי

זושברכהבכךדומה,נקודהאנומוצאיסכאן-יישהחיינו"ברכתב.

החג.ימילשארגסעולהבלבדהראשוןביוסהנאמרת

כלשלהקרבתסעניןאתהכוללתהנשיאיסבפרשתהקריאההתחלתג.

הימיסכלאחדותשוב-גוי"ישראלנשיאיייויקריבוהקרבנותמקריבי

 .הראשוןביוסוהתכללותס
יינחשוןזהביוסקרבנואתשהקריבלנשיאאחתכחוליהנקשרזהכל

הוא,ענינההנפשמסירותהנפש.מסירותסמלאתמהווהאשרעמינדב"בן

והיאשוויסישראלכלבהאשרהנפששלבעומקהויחידהאחתנקודהאותה

 .ממשנפשמסירותכדיעדלקב"הההתקשרותבעוצמתהכלאתמאחדת
דבריכלאתלקייםהם,מכךהנלמדיםהכחנתינותגםוממילאההוראה

 .ממשנפשלמסירותעדמיוחדתוקףמתוךומצוותיההתורה
מוצאיםבהגסאשריiרקהלישנתבשנתינוהאמורלכלמיוחדתהדגשה

שלהאחתלנקודהוהטף",הנשיסייהאנשיסהכל,שלהתאחדותסאתאנו

גו.'אלוקיכםהיאת"ליראה

חנוכה)(דמישטרותשליט"אאדמו"רכ"קחילקהקודששיחתבסיוס

שליט"אאדמו"רכ"קנהגגם(כךהיטנקיסטיסיידיעלהרחבהציבורלכל
הקודש].שיחותשלבסיומןהחגימיבשאר

דחבוכה.ראשוןיוםכסליו,כ"הרביעי,יום

 . lS :3שעהבזמנה,היוםהמנחהתפילת
לידמצטופפיםעומדיםילדיםוהמונילביהכנ"סנכנסשליט"אהרבי

קורנתפניםכשהארתלכולם,צדקהמחלקהרבישליט"א.הרבישלבימתו

הבימה.לעעולהשליט"אאדמו"רכ"קהקי,מעיניוומיוחדת

הנרות.הדלקתשלנפלאמחזהאותועצמועלחוזרשובהתפילהלאחר

יוסלשלכללדומהואינוממש,חדשמחזהזהו ...שובלא ...בעצם

האתמול.

ייעלבמיליס,ואזסיומולקראתכברעומדהללו"ייהנרותפיזמון

נראההואקחי,עיניואתשליטייאהרביעוצם ...נפלאותיךייועלניסיך
 .מכאןהרחקהרחקכנמצאזהברגע

לפתעפוסק.אינווהקהלניסיךיי,ייעלושובשובממללמשליט"אהרבי
ייעלפעסועודפעסבעוזמניףובידוקהיעיניולשיטיי!')הרביפותח

ניסיך"····
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אלפנההקי,בדייוסידורואתשליטייאהרביעימונטלהתפילהבגמר

בשיחה.ופתחלכך,המיוחדהסטנדר

 :ייתןרה" •דחנןבהב'נר
והולךיייימוסיףשלהעניוובולטמתחילכאונרותשנימדליקיםהיום

אוריי.ותורהמצוהיינרבעסקי

ישכרשהםזהביוםקרבנםשהקריבוהנשיאיםעםקשוראףהדבר

ייישכרשכתובכמוישכר,לתורה.בקישרםמצטייניםשניהםאשרוזבולון

גםהתורהיי,שםעלייהקריבישכרשנשיאהמדרשגםשמצייווכפיבאוהליךיי

כאוואףלישכרהממוניתבעזרתוביטויהאתמוצאתזבולוןשלגדלותו

התורהאתשחיבבלפישלישי,להקריבזבולוןזכה"למההמדרשלשון

ולאלפרנסהישכרשבטיצטרךשלאכדילישכרממונולפזרידיווהרחיב

חסדבגמילותשעיסוקולמרותזבולוןשגםהריכויבתורהיימלעסוקיתבטל

דאורייתאיי.ייתמכי-התורהללימודבסיועולונזקפתשזכותוהרי

קוויםבשניהתעוררותתוספתגם .בשתייםמכךללמודשישההוראה

המשותפתשבקריאתםהריובנוסף,וגמייחתורהעצמו,בפניאחדכלאלו

ואילוגמייח-המצוותבקיוםלהוסיףהתורהלבעליכחנתינתבתורה,היום

עיתיםבקביעתולהתחזקלהוסיףטביןייעובדיןיימארי-המצוותלבעלי
התורהללימוד

 •בסלןב"ןחמישי,יןם

הריהכלל,מוכיוצאיםהניגוןשבסיוםרגעיםאותםתוארואתמולאם

הקיעיניואתעצםשליטייאהרביהניגון.כלבמשךכמעטזההיהשהיום

לפעםמפעםהניגון.לקצבקלותומנידומטה,כלפימעטמורכןכשראשו

הקהל,אלאותןמפנההואאיןהפעםאבלהקיעיניושליטייאהרביפותח

הרביחוזרותיכףשבמנורה,השלהבתלכיווןהיישרמופנותהןהפעם

לעוצמן·

שיחתבאמירתוהחלהמיקרופוןאלשליטייאהרביפנההשירהשלבסופה

היומית.הקודש

בעןלם:השפעהבצאתיד",ייזבןלןו •דחנןבהג'נר

-הייחזקהיימעלתגםכאןונתווספהנרותשלושהמדליקיםזהביום
 .חזסהייהוויזימניייבתלת

משמאלחנוכהנראתלהניחישאשרבהלכהבמואנגםבולטזהמספר

ומאחורמלפניםהציציתואילומשמאלוהנרותמימיןתהיהשהמזוזהכדי

המשולש.חוטהיישלושיי,עניןשובהרי

לבנינשיאהשלישיייביוםבתורהזהביוםבעיקרבולטגםלכן
בצאתיךייזבולוןיישמח :בכתובכנאמרהואזבולוןשלענינוזבולוןיי.

למקומותעדהאלוקיהאורוהבאתבעולםההשפעההואהשםלעבודתותירגומו

 .ביותרוהחשוכיםהנידחים
המואנשכפיראובן.לבניזה,מיוםהשניהנשיאעםגםזאתלקשריש

משותפתנקודהלתשובהותעניתויי.ייבשקוהתשובהבעבודתרבותעסקבחזייל

הלאהפיכתהואהדברתוכוכאושגםמשוםזבולוןלגבילעילהאמורעם
האורהאנתשובלנהוראייחשוכאייהתהפכא-השפלממסומווהעלאתוטוב

 .החושךלהאירבכדילעולםהחוצה
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דחנוכה.שלישי·יוםעש"קכסלו,כ"זשישי,יום

ייברודד"המאמרהמכילתשמ"ח",חנוכהייקונטרסלאוריצאבצהרייס

בשעתונאמרהמאמרהזה".בזמןההסבימיסלאבותינוניסיסשעשה

אדמו"רכ"קידיעלה'תשמ"גחנוכה.,זאתמקץפרשתשבתבהתוועדות

השתא.ידועלוהוגהשליט"א

(עםהזקןאדמו"רכ"קידיעלשנאמרזהד"המאמרעלהמבוססהמאמר

במובנוהשמןשלההפלאהבהסברתעוסקצדק"),ה"צמחשלוציוניסהערות

צףשהשמןבכדהגשמיתבמציאותגסהמתבטאתהמשקיסשארכלעלהרוחני

ויין).מיס(כגוןהאחריםהמשקיםכלמעל

כאחד.ונפלאמוזרספקללאהואכאן,שקוראהדבר

תשמעהשעהכמחציתעוד ,קודששבתנרותהדלקתלפניקלהשעה

הבעלי . 770-לכיווןמזדרזיםוטףנשיםאנשיםהראשונההצפירה

תיקיאתהםנושאיםברובסהבחוריםשבתית,כברלבושיםחלקםבתים

ההומה,במנהטןב"מבצעים",עכשיוחילקואותםהחנוכה,ועלוניהתפילין

לפה.מפהמלאהנשיםעזרתוגםמרכזים,ובשאר

החנוכיה,הדלקתלאחריהותיכףהמנחהלתפילתיורדשליט"אהרבי

קצרה.שיחהותהי'נזכהגם ...ואולי

שללאושרםשליט"אוהרבינרות,הדלקתמכןלאחרמתקיימת,התפילה

 .המיקרופוןלעברניגשאכןהכל,
 :יישבתית"תשובה •דחנוכהד'נר

ביוסנקראאשר-ראובןנשיאשלשענינוהרילעילשהוזכרכפי

השבתיוםוביןבינהבולטהקשרואמנסהתשובה.עבודתהוא-השבת

הריבחסידותשכמבואראלאהתשובה.עבודתעלהרומזות'תשב'אותיות

,דרגהח"ולחטאשייכתשאינהבגוההכהבדרגהנמצאתבשבתהתשובהשדרגת

עילאה".ייתשובהנקראתזאת
תשובהלעשותישראלשסוףתורהייהבטיחההרמבייסמצייןלתשובהביחס

לאתבאעתדיש"משיחכידועמזוויתרהנאגלין",הןומידגלותןבסוף
צדיקיס.אצלגסהתשובהעילויבתיובתא"צדיקיא

השלימותבתכליתהתשובה)עם(הקשורהשבתעניןגםיהיהאז
העולמיס".לחייומנוחהשבתשכולוליוםהשבת,ליוםשיריימזמור

הקודש,שיחתסיוםעסשהשקיף,ומיעתהזהנסתיימההקצרההשיחה

ותמת-סקפללא-השתהההייטס",ייקראוןשבשכונתקינגסטוןרחובעל
 .עיניולמראהרבות

פורציםוטף,נשיסאנשיסאדס,המוניהשבת,כניסתלפנידקותעשר

עתהזהאדשקיבלוהדולרכשבידיהס-לביתסונחפזיס 770-דלתותמתון
נרותלהדליקלהספיק-לצדקהלתיתומנתעלשליט"אהרבישלהק'מידיו
 ..מוע.דבעודושבתחנוכה

כסלו.כ"ח'מקץ',פרשתקודששבת

 .קודשהשבתהתוועדות
הנלמדותהוראותכמהעללהתעכבכדאי-חנוכהכשבתבעמדינו
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ובזחבחנוכח,מוסיפתששבתהחוספהחנוכח,משבת-ובמיוחדבכללמחנוכח

ימקץ.'פרשתשבת-נופא

-בעיקראלאהחוראות,לימודרקלא-אלובהוראותוחכוונה
אלושהוראותצריךאלאחחנוכח,בימירקולאבפועלבמעשהלחביאן

חשנחכלעלנמשכתשחשפעתוטוב,יוםבכל(כמוכולחחשנחכלעלישפיעו
הבאח).בשנחטובחיוםשמניעעד

שםעלחינוך,מלשוןייחנוכח"-בשמומרומזחנוכחשלהכלליהתוכן

חדש,לדברלהתרנלחואשענינובחינוךוכמוהמקדש.וחנוכתהמזבחחנוכת

מכפייותרנעליםכחותלזאתנדרשיםקשות",ההתחלותש"כלמכיוןאזי
דמכיוןחנוכח,בימיוהמקדשחמזבחלחנוכתבנונענםהואוכךחרניל

בניחוצרכווכוי,שבחילכ",השמניםכל(ו)טמאולהיכלנכריםש"נכנסו

בחנוכתחדשהוהמשכחהתבגרותחדשח,חינוך)(עבודתלייחנוכח"ישראל

מחדש.והמקדש,חמזבח

כוחותמקבליםשאזהחנוכח,בימישנחמידיונשנהחוץרץהוענין

אור".ותורחמצוחה"נראתןלחדשלחץקלחנך,מיוחדים

חשנח,ימותכלבמשךומצוותבתורחלעבודההכחאתלוקחיםומץה

אח,דמדליקראשוןיייוםחנוכח,שבנרותוכשםחדשבאופןיחיחשקיומם

מחדשןהחינוךהחתבגרותהי,בעבודתגםכך-ןהולך",מוסיףואיךלמכאן

מוסיףיוםשבכלכזהאבופןלהיותצריכההמצוות,וקיוםחתורהבלימדו

באור.וחוךל

חואחנוכהנרבמצותהתאניםאחד-חנוכהמנרותנוסףולימוד

שלאחיאהיבעבודתמכךוההוראחמבחוץי.'ביתופתחעללהניחהש"מצוח

עלנםולחשפיעלחנךצריךאלאביתו,ובניעצמואתמחדשלחנךמספיק
חחדשחמחהתבגרותיושפעוחםשגםהרבים,ובשרותייבחוץ"הנמצאיםאלו

אורי.'ותורהמצןחב"נר(חינוך)

וחביאןרחנוכה.משבתחוראחנוספתבכל)ל,מחנןכח(חלימןדזחבכל

בזח:

בשנילהיותיכולחהמצןןת,וקיוםהתורהבלימודיהודישלעבודתן

שנרנשת-וחעושחהעןבדהואשהואמרנישעבודתןכשעובד )א(אןפנים,

ייעבוףשזהרצחשחקב"חקרהקב"ח,עןשחשחכלשמרניש )ב( .מציאותו

ה.ימלאכתאלאמלאכתו,ץהאיןאבלבזח,ןכיןצאידןלע

ההחןלבימיבשבת,לעבודההחןלבימיהעבןדהביןהחילןקוץהן

שאזבשבתכושאיןמההאדםשלמציאותןאץנרגשתבהעלם,היאכשחאלקןת

צריךומציאןת,ישותשלוהרנשחעןלםעניניכלשלוהביטןלהשביתהחוא

חי.מלאכתהןאשחכלנרנשלחיןת

אתחחנוכחבעבודתמחדירהשבת-חנוכהלשבתבנוגעגםמובןומזח

שנתי(כמויחןדיכלשלחחינןךשעבודתבמציאות,וחביטןלחשביתחענין

הקב"חשרצהאלא ,יימדליק"שחקב"חשמרנישבאופןלהיות,צריכהלעי)ל,
 .ידןעליעבורשץח

הצדיקיןסףעלמסופרשבחימקץיפרשתבשבתכשנמצאיםובמיןחד

אחר"בןליהייייוסףשלבאופןלהוספהועדהוספה,מלשןן,.יוסףשכשמן

חוצה.המעיינותהפצת-ייבו"שיחיחמ"אחר"לעשןת

ברחמיךייואתהד"חמאמרשליט"אאדמו"רכ"קאמרההתוועדותבהמשך

ביארמכןולאחרתרצ"ח.בשנתשאנמרזח,בד"חמאמרעלמיןסדהרבים",
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ונוייוסףאתויקראפרעהייוישלחהפסוקעלוא.רשיייפירושישלושה
הפסוקעלב.יד)מא,ו-פרעהייאלויבואשמלותיוויחלףוינלח

שבעייוהנההפסוקעלג.יז)ומב,ימיסיישלושתמשמראלאותסייויאסוף

עליצחקלוילביקוטיעניו ,))הומא,וטובותייבריאותנוישבליס

לבנייינשיאהחמישידיוסהנשיאשלמקרבנוולימודהוראהוכןפרשתנו
שבת.במוצאיחמישינרלהדלקתובשייכותבקשר-שמעוןיי




