
!חובה שהיא זכות-להקהיל קהילות 
רצונושביעותאיהביעא"שליטר"אדמוק"כ

ביוםכנסיותבבתיח"דאחזרתאודותח"מהדו
התלמידיםשמותשברשימתבאומרוק"הש

שמותיהםמופיעיםלאח"דאלחזורשהולכים
:ואמרמהתלמידיםכ"כושל
ואינםהמתרשליםהתלמידיםאללמסוריש

ובאם,כנסיותבבתיחסידותלחזורהולכים
,בשמיהדבריםאתלמסוראפשררוצים

,קשהשהדבר)'התירוציםכלעלהבטמבלי'ש
זוהנהגההרי(ב"וכיוכנסיותבתימספיקשאין
חסידותולחזורלילךוצריכים,כללסדראינה

זהשענין,ולהדגישולהוסיף.כנסיותבהבתי
הנמצאיםבתיםהבעליטובתרקלא)הוא

התלמידיםטובתגם(אלא,כנסיותבהבתי
שכללסדראפשראיאםגם,ולכן.עצמם

מפניכנסיותבבתיחסידותיחזרוהתלמידים
מספיקאינושבסביבהכנסיותהבתישמספר

שיחזרוונכוןכדאי-התלמידיםכלעבור
דעם״אין)הישיבהבבניןאו,״770ב״חסידות
-טובומה)תלמידיםשלקבוצהבפני,(״בילדינג

עשרהיחדיושיהיוכדי,תלמידיםתשעהבפני
שבקדושהדבר״כללמארז״לבהתאם,מישראל

הש״קיוםשבמשךכך,(מעשרה״פחותיהאלא
.חסידותלחזורהתלמידיםכליוכלו

שמצינוהאמשוםואי(:ואמרחייךאדמו״רכ״ק)
שלאכדי״שיור״לעשותשישעירובלענין

שיורמספיק-הרביםרשותתורתתשתכח
כלצריכיםזהמועטשיורומלבד...מועט

אתלעוררישכןכמו.חסידותלחזורהתלמידים
בבתיחסידותלחזורההולכיםהתלמידים

כפי)קשיםמאמריםיחזרושלא,כנסיות
,(קשיםמאמריםחוזריםמהםשכמהששמעתי

בשכללהסבירםיותרשנקל,קליםמאמריםאלא
באופןלהסבירםשצריכיםובפרט,אנושי

המתפלליםבתיםהבעלישלבשכלםגםשיתקבל
.המאמריםחוזריםשבהםכנסיותבהבתי

הממוניםשהמשפיעיםונכוןכדאי,לכךובהתאם
איזהלתלמידיםיורוהחסידותלימודעל

,כנסיותבבתילחזרהיותרמתאימיםמאמרים
ע״יהמאמריםחזרתאופןאתיבחנווגם

ובכל.(להםלמסורבקשתישכברכפי)התלמידים
להעניןביחסטפלעניןהםהנ״לפרטים,אופן

הצורךע״דלעורר-נקראתםשבגללוהעיקרי
כאו״אעלולהשפיעלפעולוהנחיצות

.כנ״ל,חסידותולחזורלילךמהתלמידים
אוןזייןמצליחאירוועט,וועלןוועטאיראזאון

.(ותפעלותצליחו-כשתרצו)=.אויספירן

(ב"תשי'טבת ה' ו–' הקבחדרו ח"דאועד המסדר חזרת )

7' ה  גליון מס"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

גליון חודשי להגברת התודעה והחשיבות בקיום הוראת  
להקהיל קהילות בכל שבתא"שליטהרבי מלך המשיח 



ר  "ק אדמו"לזכות הוד כ
א"שליטמלך המשיח 

משה' לעילוי נשמת רר"מהרה יגלה אכי
בן חיים יחיאל ומרת  

בת יהודה פרידמןרייזל

אברהם צבי  לזכות החתן התמים 
לרגל בואו בקשרי  מן' שיחי

'שתחיפערלפנינה ג''עבהשידוכים 
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל  ר''יה

צ מתוך ''התומבנין עדי עד על יסודי 
.י''תכהר''בגואושר ועושר 

מנחם  ' התלזכות 
'בן חנה שיחימענדל

!ולירותהרובה ליקחאין לנו ברירה אלא 
ק"ככדברי-בעיקרההיתההזקןרבינושלעבודתו

חסידותדרךלגלות-שיחותכ"בכור"אדמוח"מו
דרךאתלהפיץגםאלא,בכךלהסתפקולא,ד"חב

שתורתרצההזקןשרבינווכידוע.ד"חבחסידות
,סגולהליחידירקלא)שייכת'תהיד"חבחסידות

.י"מבנא"לכאו(אלא,י"בנשלמיוחדלסוגרקולא
עסקוובזה,בעצמוהזקןרבינועסקזהבענין

והם,מקומוממלאי,אחריוהבאיםנשיאינורבותינו
אותנולזכותכדי-בזהלעסוקעלינווציוולנומסרו

-הדרךאתהזקןרבינוהורהזהבעניןוגם..בכך
דהפצתהפעולהלהעשותצריכהאופןבאיזה

בכמהסיפרר"אדמוח"מוק"כ:חוצההמעיינות
בהפצתהזקןרבינושלפעולתודרךאודותשיחות

-לביתנכנס'הי,עירלכלשבבואו-חוצההמעיינות
בנגלהעניןואומרעומד,הכנסת-לביתאוהמדרש
הלומדיםקהלאת"לוקח"'שהיולאחרי,דתורה

או-"(עולםדעםדערנעמעןפלעגטערווען)"
דבריוי"ע-(ענינולפימקוםבכל)...אותםמבלבל
מתורתעניןלומרמתחיל'הי,דתורהבנגלה

!למהותממהותמהפכם'היובכך,החסידות
אלאעודולא-,לנוגםהזקןרבינוהראהזוודרך

בזהעבודתנוהרי,הדרךאתוסללשפתחשלאחרי
שהובטחנוגםומה,יותרבנקלבערךשלאהיא

פוגשיםשכאשר-בהצלחהזועבודה'תהישבודאי
אותו"לקחת"צריכים,חסידאינועתהשלעתיהודי

וכאשר,דתורהנגלהי"ע"(איםדערנעמען)"
אזי,ז"עימציאותושובריםאואותומבלבלים

להפכוויכולים,החסידותלתורתקיבולכלינעשה
,בפרטותמימים,בכללחסידים.למהותממהות
,"להאירנרות"להיותביחודהרבייםתבעושמהם

נשמת'הוינר",הנרותאתולהדליקלילךצריכים
דולקהנראיןעתה-שלעתיהודיםאותםשל,"אדם
מבחוץמאירשאינוופשיטא,בהםמאירואינו
אתתחילהומדליקמקדים'אשכללאחרי-הימנו

גםמדליקשבו"אש"הובאמצעות,שלוהנר
יהודישאותוכדי,אבל.אחריםיהודיםשלנרותיהם

לגשתשיוכלויניח(שלוהנראתלהדליקשצריכים)
הזקןרבינושהראהבדרך"אותולקחת"צריך-אליו

כ"ואח,יצליחבודאיז"ועי,דתורהנגלהי"ע-
כלי"בצורךישזהשבשביל,אלא.לחסידגםיעשהו

בנגלהגםאלא,החסידותבתורתרקולא..."זיין
.דתורה

רובה)"שיסער"עשאוהומאתנואחדשכלוכיון
:ר"אדמוח"מוק"כאצלרגיל'שהיכהביטוי-(קשת

אפארגעמאכטמעןהאטאונדזפוןיעדערן"
,(לירותשיוכלאותועשומאיתנואחדכל)"שיסער

,ולירותהרובהליקחאלאברירהלנואיןהרי
וועט'מ)"הנכונההמטרהלעבר'הירי'תהיומסתמא

ר"אדמוק"כ)-."(שיסןדארף'מוואואהינצוטרעפן
שאמר'אעלסיפורישנו(:ואמרחייךא"שליט
ששכחוכיון)יודעאינואבל,לירותהואשיודע
אוזהמצד,הרובהאתלאחוזצריךכיצד(ללמדו

עלחזקה"שכיון:לעניננובנוגעאבל...השנימצד
,"מתוקןשאינודברידומתחתמוציאשאינוחבר
רוביםלנונתנומסתמא,רוביםלנוכשנתנו,הרי

רקצריכים!הנכוןלכיווןרקלירותשיכוליםכאלה
ז"ועי,דתורהנגלהשל"כדור"בהרובהאתלהטעין

אותושמהפכיםועד,ממציאותוהזולתאתמבטלים
.ל"כנ,למהותממהות

(ב"ד טבת תשי"משיחת כ)

החפץ בעילום שמו לזכות 



!אנשים' וג' צריכים ללכת לחזור חסידות אפילו לב
ואלו..מתנמנםמהםכשאחדואפילו,[אנשים]'וג'לבאפילולילךשצריכיםהואהאמת

ח"דאחזרלא.ר.וב,עברושניםכמה,כלללהםנוגעאיןזהכלהריהמזרחעלשיושבים

!?ח"דאלחזורהחייםעץבקונטרסכותבע"נר"אדמוק"כוהרי

(ג"תשכמרחשוןז "מיחידות י)

ל"הרשאמרה"תשכשנתויגשפרשתטבת'ה-ב

:ביחידותא"שליטר"אדמוק"לכרצוןבשביעות

הרבי."המעיינותבהפצתעוסקיםהבחורים"

כברזה!מספיקאינוהדבר":ואמרחייךא"שליט

שללבואוהדלתותפתוחותו"תשטמשנת

כברמובאדהפצהשעניןלגלותבעיקר,משיח

שאלט"שהבעש,"תולדות"להיוסףפורתבספר

בתורתמובאוכן'וכוקאתיאימתילמשיח

היהכברלכןבזהתלוישהעיקרוהיות'וכושלום

מהאך,ו"מתשטבעיקר,משיחלבואיכול

."מקבליםשחסריםלעשות

ישנם,י"תשחבשנת"ופרצת"השהתחילמזמן

לבתישהולכיםבמוחששרואיםוכמולזהכוחות

הם–מקוםבכלומסכימיםולישיבותכנסת

ידיועל.בנותלויוהעיקר-ח"דאלשמוערוצים

וביןבגשמיותבין,טובלהיותיכולהיהזה

ודוקא.ואחדאחדלכלהמצטרךולכל,ברוחניות

.מקוםבכלחסידותלהפיץשהולכים,חסידות

!יבוא מידכשיעשו זאת משיח 
יושביםהרע-עין-שבלי,ל"הרששהעירלאחרגם

כמהא"שליטר"אדמוק"כשלבהתוועדויותיו

אתא"שליטהרביקיבללא,אברכיםמאות

המאתייםכלהיו,אכןאם":ואמרהדברים

הולכיםוהיוההתוועדותלאחריוצאיםאברכים

כנסיותבבתיח"דאלחזור,המעיינותאתלהפיץ

זאתוכשיעשו!מגיעכברהמשיח'הי,ובישיבות

!ומידתיכףמשיחיבוא

שהלך..הרבעלא"שליטר"אדמוק"כאמרוכן

ארץאנשיוכן,רשותלוונתנוהכנסתלבית

ל"והרש...'וכושלהםכנסתבבתיפועליםישראל

ר"אדמוק"כוענה,באמתשפועליםלרביאמר

למה,כןשאםיותר'קושיזה,שאדרבהא"שליט

–לזההזמןהואשהיוםויותריותרפועליםלא

...'וכוהגאולהמקרביםזהידיועל

.היחידותבסוףהרבהבכהא"שליטר"אדמוק"כ

(מלוקט מכמה יומנים–770-מיחידות להנהלת הישיבה ד)



שהאדם,הםמצבי־מצוקהארבעה:קובעתההלכה
"תודהקרבן"בהבאתחייב-בשלוםאותםהעובר-

המפליגיםהיינו,"היםיורדי".א:המקדשלבית
מיכלומר,"מדבר".ב;(באוירוןטסיםאו)בספינה

אסירהיינו,"האסורים-בית".ג;המדבראתשעבר
כשבית,כיום.(שנתרפא)"חולה".ד;שהשתחרר

אמירתבאמצעות'להלהודותנהוג.חרבהמקדש
."הגומל"ברכת
בקשייםישראלבנינתוניםהגלותבזמן,והנה

יורדי:הללוהמצביםמארבעתאחדלכלהדומים
אתהמטלטלות,הפרנסהטירדותהןאלוהים

.מנוחתואתוגוזלותהיםכגליהאדם
-הואהמדבר.הרוחניוליובשלשיממוןרומזהמדבר
,וצימאוןועקרבשרף,נחשמקום"-הכתובכלשון
בית.(למיםנמשלהכידועהתורה)."מיםאיןאשר

החבושכאדם.בגלות"כלוא"ישראלעם.האסורים
מכלאולהשתחרריכולתמבלי,האסוריםבבית

.עצמובכוחות
בסופו,ישראלבעםמעוררתהגלותחשכת.חולה

,הוא-ברוך-לקדושעזהותשוקהאהבה,דברשל
."אהבתךחֹולתנפשי"בבחינת

מכלשהוציאנועל'להנודה,מהגלותנצאכאשר
.נצחיתלגאולהוהביאנוהללוהמצביםמןאחד

(מ"פ שיחת שבת פרשת צו תש"מעובד ע)
באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה

כלו"שעד,הגלותאריכותובפרטבכללותההגלות
מקוםלהאין..."נושענולאעדיין"ו-"הקיציןכל

הביאוריםכללמרות!וכללכללבשכלוהסברה
-ברוך-שהקדושמכיוןהרי"עליהצורךירידה"בדבר
אתלנולהביאשביכולתובוודאי,יכולכלהואהוא
הקדמתללאגם–שבגאולהוהנעלההנפלאכל

!הגלותשלהקשההירידה
הטובאתנקבלכאשר,הגאולהשבבואפי-על-אף

על'להונודהנבין,הגלותבייסוריצפוןשהיההגדול
ההואביוםיאמר":הפסוקוכלשון-המרההגלות
בזמן.לעתיד־לבוארקזההרי-"ביאנפתכי'האודך
,שכליצידוקאיזשהולמצואאפשרותשוםאין,הזה

.הגלותלאריכות,התורהשלההיגיוןלפיאפילו
מעלתאתלחלוטיןכיוםמעלים'שהלכךוהסיבה
-היא,בשכלוהבנהמקוםכללהשאיןכך,הגלות
שיהודיהואהוא-ברוך-הקדוששלשרצונומכיון
מהרהעבדךדודצמחאת"...באמתויצעקיבקש

תהיהאם."היוםכלקוינולישועתךכי...תצמיח
כלשהימעלהשישיובןלפיה,בשכלנקודהאיזושהי

דודצמחאת"לצעוקהיהודייוכללאשוב...בגלות
להאמיןיהודיעל.באמת"תצמיחמהרהעבדך

שלעתידובודאי,"'הוישרטוב"כיפשוטהבאמונה
שעניןחס־ושלוםאבל,"ביאנפתכי'האודךיאמר"

כחותבכללצעוקעליו!בשכלוויתקבל'יונח'זה
...!הגלותמןלצאתשרצונוהאלוקיתנפשו

(ד"פ שיחת ליל הושענה רבא תשמ"מעובד ע)

ארבעה מדורי גלות צער הגלות


