
!דוקאהדגש הוא שיחזור חסידות בעל פה וברבים 

יהודיאותישאלשניםוכמהכמהלפני
לוואמרתי',כועבודתולסדרבנוגעאחד

משנהלא)פ''בעחסידותמאמרשיחזור
העיקר,עבודהאוהשכלה,מאמראיזה

.ברבים(פ''בעחסידותמאמרשיחזור
,שניםוכמהכמהעברוהיוםועדמאז

פ''בעחסידותמאמרחזרלאועדיין
הוא,בזהרגילשאינוהיאוטענתו!ברבים
',כוחידושיםלחדש,בפניםללמדויכול

לחזוראבל,מהשניחסידותמאמרלשמוע
מדוע!רגילאינוחסידותמאמרפ''בע

נמצאזהיהודיכי?עתהזאתמזכירים
.'וכויקפידשלאותקוותי,זובהתוועדות

ההוראהאתיקייםולהבאשמכאןוהעיקר
פ''בעחסידותמאמרויחזורהאמורה
.'וכוע''וקבדאתכפיאבאופןברבים

חסידותמאמרשיחזורהיאבזהוההדגשה
אתלהטעותיכולזאתלוליכיברבים
,היטבהמאמראתכברשיודעולומרעצמו
המאמראתלחזוריצטרךכאשראבל

,היטבהמאמרלשנןמוכרחיהיה,ברבים

70' מסגליוןה  ערב שבת קודש פרשת יתרו"ב

הוראתשבועי להגברת התודעה והחשיבות בקיום גליון
קהילות בכל שבתלהקהיל א"שליטמלך המשיח הרבי 

.'כוברביםאותולחזורשיוכלכדי
אחדכללעבודתבנוגעמובןזהדרךועל

.'כוורגילותוטבעולשנותשצריךואחד
לחזורלהםשקשהכאלוישנם,דהנה
כאלוישנםולאידך,פהבעלחסידותמאמר
,וכללכללזהעללהתייגעצריכיםשאינם

מעשה"דבאופןזאתלעשותשיכוליםועד
!ישןמנהגכברנעשהוזה!בעלמאקוף
.'כורגילותםלשנותצריכיםהםגםהנה

האמצעיר''אדמושלהחוזראודותמסופר
בתכליתחסידותהמאמריאתחוזרשהיה
האמצעיר''אדמושכאשרועד',כוהדיוק
היההמאמראמירתבאמצעמשתעלהיה

!'כוהשיעולעםהמאמראתחוזרהחוזר
לחזורנוגעאינולעיללמדוברבנוגעאבל

אלא,('כוהשיעולעםגם)הדיוקבתכלית
בין,עצמוהמאמרעללחזורהואהעיקר

',וכובדפוסאו'קופיר'בהואהמאמראם
.ל''כנברביםזאתולחזור

(יט' עמ' א חלק ד''תשמשיחות קודש )



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

ר"מהרה יגלה אכי

ותחנונים  בקשה ונא בכל לשון של 

שמיםמלאכתמלאכתונ"נוא"איח"הרהי"ע
אודותוידיעותקבלתי,ליסאן'שיאברהםה"מו
ספרבביתהואמורהאשרל"מהננודעתיכן..

וביחדהזכותבגודללהאריךלמותרובודאי,דתי
שכםעלאשרהאחריותגודלגםזהעם

זובתקופתנוכ"ועאכו,התקופותבכלהמחנכים
השנהמראשיתבהאלקיך'העיניאשרובארץ

,זואחריותשכמושעלוכיון,שנהאחריתעד
,הדרושככלבזהלפעולהכחותלוניתנובודאי
ככלשיעשהר"ויה,ברצוןאלאתלויהדברואין

בכלט"לבשובברכה.יצליחות"והשי,יכולתו
.האמור

(רכג' עמיגחלק ק"אג)

ברכהותוספותעמיאתיעושהאשרוהחסד
.בשרועדמנפשדמיטבמיליבכליתברך

כלמאתותחנוניםבקשהשללשוןבכלונא
להוסיף'שיש"'אנובחוריהתמימיםתלמידי
אשרברביםח"דאבלימודזובעבודתםאומץ

להםלהמציאממשנפשימוסרהנניז"ע
לפיבעניניהםמסודריםמאמרים'יתבעזרתו

גודלמלבדאשר,ברביםללמדםהאפשרות
קדשלנשמתזהמלימודהנעשהרוחהקורת

'הקרבותינואבותינוק"כהואהקדשים
מתרחבבזהאשרע"זימ"נבגה"זצוקללה
אלקיאורבגילויהעליונההכוונהומתפשט
ולימודלימודבכלזהמלבדהנהזהבעולם

ט"הבעשלמורנוכמיועדהגאולהאתמקרבים
.חוצהמעינותיךלכשיפוצוכמאמרע"זיע"נ

לפקוחכולנועלינווירחםיחוסיתברךוהשם
ירידתבכוונתהגמורהאמתאתלהכירעינינו

תורהבאורהעולםאתלהאירלמטההנשמה
אתלמלאועוזכחלנוויתן,שבלבועבודה

,שמיםויראתתורהבהרבצתבחייםתעודתינו
.א"בבצדקגואלבביאתויזכנו

הקבוצותלכלוברכהש"פלמסורבבקשה
מדינתםמרחביבכלח"דאהלומדים'שיש"מאנ
וחבריםהלומדיםאתיתברךהשםיברךכי'הט

בגשמיות'יחיביתםובניהםהשומעים
.וברוחניות

(שפא' עמ' חלק יצ"מהורייר "אדמוק"אג)

בן יהונתן' רלזכות 
לרפואה  ' נעמי שיחי

שלימה וקרובה

לזכות החפץ  
בעילום שמו

ח                 "לעילוי נשמת הרה
' ח ר"בן הרהאברהם ' ר

ליסוןשמואל צבי הירש 

ברביםח"דא'שיש"אנשלמלימודםהבשורה
התמימיםתלמידישלוהתעוררותםבכלל

ליהוא,בפרטזהבעניןהתעסקותםועבודת
ובריאותיכחיהמחזיקיםממשמרפאסמא

דורשהואז"עודעתולבוהנותןוכל,בגשמיות
בגשמיותהפרטיתטובתועלנוסף,טובתי

הטובעל,טובהלומכירוהנני,וברוחניות

גודל האחריות–גודל הזכות 



לשיעורלבואשהבטיחואלוכלשלאממהלהתפעלאין.כסלו'מאמכתבועלבמענה
מהםואחדיסוריםי"עבאיםדבריםשלשהאשרל"רזפסקידועוכבר,באיםתורה

יתרבובודאיהמתאימהובתעמולהריקםחוזרתשאינהלתעמולהחזקהאבל,תורה
.בשיעוריםהמשתתפים

(קכו' עמ' חלק יק"אג)

בשנת'דפגראיומא'מבאחדאירעהסיפור
התמימיםאחד.לדובערשלום,ו''תשע

במספרלהתוועדהלך,ק"באהד"חבמישיבות
הכנסתמבתיבאחד.עירוברחביכנסיותבתי

מהגבאיהדיבוררשותאתנטל,הגיעשאליו
בביתהזקניםאחדאזאך.לדרושוהחל

עשרהשמונהתפילתבאמצעשאחזהכנסת
בתנועות'אשתמעדלאקלא'בלצעוקהתחיל

..כועסמאודשהואעליוניכרוהיהידיו

מפאתמעטלהמתיןלבחוריעצוהאנשים
תפילתאתשיסייםעדהזקןשלכבודו

,דקותמספרחיכהאכןדובערשלום.העמידה
בצעקותהתנפלהואסייםכשהזקן,אולם
מתפלליכלמולקצףבשצףד''חבועלעליו
התרגשלאכללדובערשלום.הכנסתבית

לווהגיבאליוחייךאפילוהוא,אדרבה,ממנו
עללחזורהדוכןאלניגשאזרק,ברוגע

המתפלליםאחדאליוניגש,כשסיים.השיחה
שהצליחמכךהרבההתפעלותואתוהביע

להגיבשלא,עצמועלולשלוטלהתאפק
עלשליטמוח"שלבאופןאלאמהרגש

מתפללניגשאחריו.אליולחייךואפילו,"הלב
אתלשמועאוהבמאודשהואלווסיפרנוסף
,קצריםשהםמפנישאומרהתורהדברי

הרבהולהפתעתו,תוכןומלאימתומצתים
בשבועותממנוששמערעיונותעללחזורהחל

..השניאחריאחד,האחרונים

(מפי בעל המעשה)

וזהוהיות":הרבידבריאתבמוחשראינופה
האחריותאתלדעתצריך,הרבישלשליחות

שלוחיכעלעליכםמסתכליםהרי..שנושאים
ממילאחסידיםשלדוגמאבכםורואיםהרבי

.כךנראהשאכןכדיעצמנואתלתקןצריכים
אנראהשכךעליכםיסתכלוהם

א,ק"חבדניא,תמיםא,חסידליובאוויטשער
אתלדעתצריךבמילא...בחורישיבהפרומער

ד"עידיעותשיתקבלו.."שנושאיםהאחריות
"(התפעלותגווַאלדיקע)"ההתפעלותגודל

א  ווָאס)"ליובאוויטשתלמידישלממהותם
"(!איזבחורליובאוויטשער

(  א"ב תמוז תשי"כד"מרתרגום חופשי )

חסידליובאוויטשערכך נראה א 



אניגדולקצף...'האמרכה":זכריהבנבואתנאמר
מעטקצפתיאניאשרהשאנניםהגויםעלקוצף
."לרעהעזרווהם

הםהעולםאומותכלפיוהטענההגדולהקצף
בשלוהיושביםשהםהעובדהעצםעל.א:בשנים
בגלותהמתייסריםישראלבנילנוכחוהשקט

מוסיפיםעודשהםעל.ב;"(השאנניםהגוים)"
."(לרעהעזרווהמה)"הגלותבצרות

כלפיהטענהאתלהביןאמנםניתן:לשאולויש
ישראלשללצרותיהםשהוסיפועלהעולםאומות
באהזו"הוספה"שגםספקשאיןלמרות-בגלות
עםשלרצויהלאהתנהגותעלמשמיםכעונש
מבצעיםהעולםאומותהם,שכן-ישראל

טבעםרועמפני,ובסיפוקברצוןזו"הוספה"
...שלהם

-?הגוייםשל'שאננותם'עלהגדולהקצףמהאך
?ישראלשלבצערםלהצטערנדרשיםהגוייםוכי
גזירתאתבמשהולשנותיכולהיהצערםוכי

!?הואברוךהקדושידיעלשנגזרההגלות
אומות־העולםהיואילו,אכן:פשוטההתשובהאך

ודאי.א-הנה,ישראלבנישלבצערםמשתתפים
אדרבה.ב;הגלותצרותעלמוסיפיםהיולאשהם

סבלםעלהאפשרככללהקלמשתדליםהיוהם-
.בגלותישראלבנישל

.(ח,כ)"לקדשוהשבתיוםאתזכור"
יוםאתתמידלזכורלבתנו":כךי"רשזאתמפרש
מזמינותהאיפהחפץלךנזדמןשאם.השבת
."לשבת
אתלזכורהחובהקיימתביומויוםמדי:כלומר

כברהשבתליוםבהכנותלהתחיליש.השבתיום
.בשבועראשוןמיום
יום":המשנהוכלשון,"שבת"נקראהגאולהזמן

מכיון,זאת."העולמיםלחייומנוחהשבתשכולו
אמיתיתמנוחהשלזמןלישראליהיהשאז

אתלזכוריש,האמורהכללפיעל.שלימהומנוחה
גם.הגלותימיכל–"השבתיום"–המשיחימות
יש,הגלותשלהחוליןבימיעדייןאנונמצאיםאם

הזולתואתעצמנואתולהכין,היוםכברלהתכונן
.הגאולה–שבתכניסתלרגעסביבנוהנמצא

(מ"תשדא סיון "פ שיחת י"מעובד ע)
הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולהבאדיבות 

השאנניםהגוים

הגאולה-זכור את יום השבת 

אומותשלזואפשריתהתנהגותביןסתירהאין
זוגזירהעצםמצד,כי,הגלותגזירתלביןהעולם

ישראלשבניהעובדהבעצםוהותרדיהריהרי
בהחלטהמהווהמצב,"להםלאארץ"בנמצאים

.תקפהבכלהגלותגזירתקיום

(מ"תשדפ שיחת שבת פרשת משפטים "מעובד ע)


