
,מהימנארעיאהואשמשהדזה,בהמאמרוממשיך..
,דורשבכלדמשהלאתפשטותאגםהיאבזההכוונה
אתמחזקיםהםדורשבכלישראלאלפידראשי

תהיהשלהםשהאמונה,(שבדורם)דישראלהאמונה
.בפנימיות

,שבדורודמשההאתפשטותאשהיה,מרדכיוכמו
בזמןשגם,בדורוכמשהבדורושמרדכיל"כמארז
היהאזהמצוותוקיוםהתורהשלימוד,המןגזירת
אתלחזקברביםקהילותהקהיל,נ"מסעםקשור

בלימודחזקולעמוד'בהויישראלשלאמונתם
.המצוותוקיוםהתורה

צ"התומקיום'הי,הגזירהדבזמן,בזהומבואר..
שלאנ"מסלהם'שהילזהדנוסף].נ"במסשלהם
דתםממיריםהיושבאם,א"בתוכמבואר]ו"חלכפור

עלרקהיתההגזירהכי,כלוםלהםעושיםהיולא
חוץמחשבתדעתםעלעלתהלאכ"ואעפ,היהודים

ועד,צ"התומקיוםעלגםנ"מסלהם'הי,[ו"ח
.[נ"במסתורהללמודברביםקהילותשהקהילו

,היהודימרדכיי"עהיתהשלהםנ"המסוהתעוררות
.שבדורומשה

('ד-' גאותיות ב "תשנ-קונטרס פורים קטן )

שייכיםשאינםשבזמנים-הישיבהלבחוריבנוגע..
בזמנים,(המגילהכלשון)"בזמניהם",הישיבהלסדרי
ולחזורכנסיותלבתילילך-"תרומה"יתנו,שלהם

.חסידות
רקהכוונהאין,הישיבהבחוריאודותכשמדברים-

המוקפיןכרכין"דומצבבמעמדשנמצאיםלאלה
והחומה,חומהמוקפיןה"הבהוהשגם,היינו,"חומה
ומצבבמעמדשנמצאלזהגםאלא,בשלימותההיא

אבל,ליצלןרחמנא,חרבשלו"כרך"העתהשלעת
'הי(רבינוממשההראשוןהמקבל)נוןבןיהושעבימות
צ"לתומשייכותלוהיתהשבעבר,היינו,חומהמוקף

זהגםהרי-החסידותתורתזוהישבתורה"מאור"ול
שושן"שבהכחכלאתלוויששזוכהמספיקבלבד

,כך,ה"הקבהמלכיםמלכימלךשלהבירהעיר,"הבירה
שהחומהרקלא,היינו,חריבהשלושהעירפ"שאע

,כ"אעפ,ליצלןרחמנא,חרביםהבתיםגםאלא,חריבה
בשרבעיניראוששם,הבירהשושןכמנהגהואנוהג

!להגאולהבנוגע,הטובבצדגלוייםניסים
שבעגלאה"הקבלויעזור-האמורבאופןיתנהגוכאשר

,אפשריהיותרובהקדם,דיןבעלמאבחייו,היינו',דידי
בעניניוגם,ממשבמוחשבשרבעיניאלקותיראה

לבואצריכהההתחלה,אבל;ומזונאחייבבני,הפרטיים
ליפתחו"י"לבנאומרה"שהקבל"חזובלשון,הואמצדו

."אולםשלכפתחולכםאפתחואנימחטשלכחודה
יעשהיהודישכאשר-ה"הקבשלהבטחתווזוהי..

קליינעא)"קטנטןנקב,"מחטשלכחודה",משהומצדו
לויפתחאזי,שלווהישותבהמציאות"(לעכעלע

אפשרשאיגדולהכיפתח,"אולםשלכפתחו"ה"הקב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

8' מסגליון

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

!הקהילו קהילות במסירות נפש

השפעתנמשכתשדרכוחללשנשארכך...!לסוגרו!יראה אלוקות במוחש
,גשמייםבעניניםוהן,רוחנייםבעניניםהן,אלקות

בהמצטרךואחדאחדלכל,רויחאומזונאחייבבני
לעשותצריכים-"מחטשלחודה"האת,אבל.לו

.לבד
(ב"משיחת פורים תשי)

ה"ב



שלהחסידיםבשםחסידיםשמספריםהסיפורד"וע
ר"שאדמוכיון:התניאבעלשלבנו,האמצעיר"אדמו

,מקוםבכלהחסידותתורתבהפצתמונח'היהאמצעי
אובלכתם,אשר,אליושבאוהחסידיםלכלצוה

שעובריםמקוםבכלהנה,לעיירתםבחזרהבנסעם
.חסידותשםיחזרובדרכם

הוראהבשאלתהחסידיםאחדאליובאאחתפעם
,חסידותמאמרחוזרכאשר,שכן–להתנהגעליוכיצד

אצלונעשה,השומעיםעלהדברפועלכיצדורואה
שפעל,מציאותואתמרגישהוא:נפשיסיפוקשלרגש
אותווחזר,בטובהמאמראתקלטהוא;עניןאיזה
נעשהומזה,השומעיםעלגםשפעלכך,חיותמתוך
מספרים.גאוהשלהרגשואפילו,ישותשלהרגשאצלו

זָאלציּבעלעא  ":לוהשיבהאמצעיר"שאדמוחסידים
'בצל')."ן'חזרזָאלסטוחסידותָאבער,ווערןדירפון

:בזהוהענין(תחזור'חסידות'אולם,ממךשיהיה
שנותןבדברשפועל,חריףדברהוא–(בצל)"ציּבעלע"

.'חורפיאגב"שבגמראכדאיתא,למתקו–לפגםטעם
."לשבח..(ממתקו)'לימחליא.
לך'שיהי,היינו,ל"רח"ציּבעלע"'שתהיאמנםיתכן..

'יהילפגםטעםשגםשפועל)וגאוהישותשלרגש
מקיף,היינו,"המןבית"ע"שזהו–(מתוקלדברנדמה
ל"רחלהשמידהגזירהיצאהשממנו,המןנתגדלשבו
לךיש,כ"אעפאבל;שבוויהדותדקדושההעניניםכל

שאחריתה"הקב,"אחשורוש"שלהעזרבאמצע
ווה,שלווראשית פנימיות,חסידותלחזורעליךשמצ 
,ז"ללעואחיזהבהשאין,דחייאילנאשנקראת,התורה

מציאותשלרגשאצלך'יהישעהלפיאםגם,ולכן
ישרוףס"שסוכבודאיהרי,גאוהשלרגששיפעלוישות
והאשהאור"(דורכּברענעןאיםוועט)"אותו)התורה

פנימיותעלדקאי,שבתורה"מאור"והשבתורה

שבההמאור"הירושלמידבריבפירושכמבואר
כלי,חדשדברולהיותלהטהר,"(למוטבמחזירו
להםשאיןשאף,חרסבכלישמצינווכפי.חדש

ישנו,מ"מ,תקנתןזוהישבירתןאלא,במקוהטהרה
–להטהרחרסכלייכוליםידושעלאחדאופן

ומצרפיםהאשכבשןלתוךאותםזורקיםכאשר
.חדשכלימהם

(ו"משיחת פורים תשט)

!ה מַצווה עליך"הקב

לזכות הוד 
ר מלך  "ק אדמו"כ

א"שליטהמשיח 
ר"מהרה יגלה אכי

משפחת בבאי  לזכות 
'  וכל יוצאי חלציהם שיחי
להצלחה בשליחות  

ר"בגומופלגהולעשירות 

לעילוי נשמת  
בת סיון 
ורחלשאול 

'אנשיהרבה'שיהיתעמולהבזהלעשותוצריכים

,להתפללבאיםשהכלהזמןלבחורוהיינו,יחיו

ושלאברוריםדברים,שעהמחצייותרלאולדבר

הלשוןבסגנוןכךכלרגיליםאינםהלאכי,במהירות

מחסידיאם'שיהיכ"בהבאיזהחילוקזהואין,שלנו

.כאלו'בעניניכלללכנוסשלאוהיינו,אחראוזהרבי

לךשיש'שי'מהתלמידיתבחראשרורצוניחפציוכן

עבורםשתבחרוהיינו,ברביםלדברותלמדם

הפנימישיבינוהיטיבשילמדוםקצריםמאמרים

כי,ברביםידברוכיותכריחם,בהםרגיליםושיהיו

תעוררםוהדומהביותרביישניםשהםכאלוישנם

,לדברוצריכיםכןהאמתאיןכילהםותראהזהעל

מרובהתועלתויביא,זהדברה"אייתגדללזמןומזמן

ואלתיראאלואמץחזק.חלקךואשרי.'יתבעזרתו

הואאתנו'הקרוחואשרורבךמורךזכור,תחת

סללאשרבהדרךללכתנוכלאשרעלינויגןוזכותו

כיבכחוולאבחיללא,זהבעדתתןלךאשרוכל,לנו

תמימהתורתלהרביץ'יתאותווידועהשכלאם

ירבושמיםוככוכבי,בישראלחיכלנפשהמשיבה

ובתיכנסיותבבתיהתורהשולחניאליחיוי"בנ

לראות,בחייםחלקנוטובמהאשרינוואז,מדרשים

.ר"בגווהצלחתוישראלבטוב

(רכז' חלק יד עמצ"מהורייר "אדמוק"אג)

!תכריחם כי ידברו ברבים

בן אמה  עודד לזכות 
להצלחה  שמעוני ' שיחי

ובכל המצטרךבעסקיו 



להשתמטשרצה'לאש"מהרר"אדמודבריאודותר"אדמוח"מוק"כשסיפרכפי-לזהוהמענה

וביתואתאחרממקוםליהודיםיעמודוהצלהריוח"במגילהשנאמר,ציבוריתעסקנותשלמענין

וביתאת"שאלא,אחרתבדרךאוזובדרךיעזורה"שהקבהואברורדבר,כלומר,"תאבדואביך

!זומצוהשלהזכותאת"(פארלירןוועטאיר)"תאבדו,"תאבדואביך

(ב"משיחת פורים תשי)

הפסוקים12-מפסוקשאפילועדביישןכזההיההוא
רק.שבתבמסיבותלהכריזמסוגלהיהלאהוא

לבלדפיקותלוגורמתהייתהכךעלהמחשבה
עוזאזרהואהזמןעם.משתקולפחדמואצות
מסיבותעלאחראילהיותואפילולהתגברוהצליח

המשיך'הקהלפחד'שלמרותמקומותבכמהשבת
.אותוללוות

מבקשהרביבההשיחהאתלמדכאשרגםלכן
להגיעהצליחלא,כנסיותבבתיחסידותשיחזרו

מפנילכךשאיפהלושהייתהלמרות,להחלטה
.מסוגללאפשוטשהואשהרגיש

',קהילותהקהלת'שלבכינוסהשתתף,אחדשיוםעד
'עולקבלת'בלעשותשצריכיםכךעלבלהטדיברובו
מכה'ההיהזה.קשהזהאםגם,רוצהשהרבימה

בהתחלה."למיםלקפוץ"החלטהאתלקבל'בפטיש
פעמיםכמההשיחהעלוחוזרהיטבמתכונןהיההוא
קלנהיהזההזמןעם.בפיוממששגורהשהיתהעד

,יעבורבללחוקזוהחלטההפכהמאזה"וב,יותר
.בשבתושבתמידי

התמים,האחרונההקהלבשנת-מהימיםבאחד
נסיעהבאוטובוסנסע.לדובערשלום-המדובר
מה:מחשבהלראשועלתהבמהלכה.למדיארוכה
הרבהכאןישהרי?ועכשיוכאןממנירוצההרבי

בוודאיהרבי,הקהללעשותהזדמנותוזואנשים
!כולםמולשיחהואחזורשאקוםרוצה

אפילו , כל אדם, מלחמה עצומה התחוללה בקרבו
אחד שרגיל לדבר בפני קהל מתקשה לעשות את 

על אחת כמה                                                  , הצעד הזה
וכמה כשמדובר בבחור

ולדברלקוםכשמבחינתובמיוחד,בטבעוביישן
,הירחעללטפסשלבגדרממשזההאוטובוסבאמצע

!מסוגללאפשוטשהואהרגישהוא

ארוכהשעהשלאחרכך,ממנונדרשמהלוברורהיה
מהבשביל":לבסוףלעצמואמר,פנימיתמלחמהשל
שלהרצוןאתלקייםבשביללאאםבעולםנמצאאני

שלאיתכןולא!רוצהשהרבימהזהוהרי??הרבי
!קםוהוא"!הרבישלההוראהאתאקיים

,הפהאתלפתוחקשהלוהיהועדייןלדברקםהוא
הבלתיאתעשההואעילאייםמאמציםאחריבסוף

שלהשיחהעללחזורהתחילופשוט,מבחינתואפשרי
הבלתימהמחזהשהופתעוהנוסעים.רםבקולהרבי

כךכדיעד,מאודונהנורבבקשבהאזינושגרתי
התפעלותםאתוהביעואליוניגשונוסעיםשכמה

ליטאיכנסתבביתגבאיהיהמהםאחד.מהשיחה
,הכנסתבביתאצלושיחהלחזורלוהסכיםשלא

שבסופועד,בגישהשינויפעלזהעליואפילוועכשיו
.לכךהסכיםהואדברשל

פעמיםעשרותשיחותחוזרה"בהוא,היוםועדמאז
וגם',וכו,במטוסואפילו,בתחנות,באוטובוסים

אתמנצלהואקהילותלהקהילבדרכוהואכאשר
אנשיםעםוכן,אנשיםשלקבוצותעםלדברהדרך

יהודיםשיותרכמהלקשרמנתעלזאתוכל,יחידים
.דחיילאילנא

מצליחהזההביישןואם.חובהשהיאזכותזוהי
!!!יכולאתהגםעצמועללעבוד

(מפי בעל המעשה)

!כל אחד יכול



,והשלימההאמיתיתהגאולהבנושאמדוברכאשר
גאולהמצביעלהיסטורייםזכרונותועוליםצפים

העתידההגאולהגםעלולה,אדםשלומטבעו;קודמים
חשובה,לכן.מידהאמותאותןפיעלבעיניולהצטייר
:פוריםגאולתאתלדוגמהוניטול,הבאהההבחנה

פוריםגאולתלאחרשרויישראלעםהיהשבוהמצב
.מלאהחירותשלכמצבבמקורותמתואראינו

.כגלותפוריםנסשלאחרהתקופהאתמגדירהתלמוד
"אנןדאחשורושעבדיאכתי":בתלמודהמובאהנימוק

עם...אנחנו"אחשורוש"שלעבדיועדיין,סוףסוף-
.אחרותאומותמלכישללמרותםעדײןנתוןישראל
עלמלמדת,פוריםגאולתלאחרגםשנותרה,זומרות

זוהיתהלאמלכתחילה:גאולהאותהשלאופייה
לעםנכונולאחריהגם,ולכן,ונצחיתמוחלטתגאולה
האמיתיתהגאולהכןלא.קשיםמצביםישראל

שקדמוהגאולותמכלמהותיבאופןהשונה,והשלימה
בכךתתבטאונצחיותהנצחיתתהיההיא.לה

.גלותכלעודתהיהלאשלאחריה
נעלית,עיניםבכליוןמצפיםאנולה,העתידההגאולה

הביאהלאמצריםיציאת.מצריםמגאולתגםהיא
הדורותבמשךשהרי,ישראללעםנצחיתחרותעימה
הגלות,כמובן,כולל-נוספותגלויותישראלעםעבר

בכךהיאהעתידההגאולהשלמעלתה.הנוכחית
ושלימהאמיתיתגאולה-סופיתתהיהזושגאולה

.גלותלאחריהתיתכןשלא
דרושהנצחיתלחירותלהגיעמנתעל:לכךהסיבה

ראויישראלעםהיהלאמצריםביציאת.עצמיתעבודה
טומאתבתוךשקועהיההעם;עצמובזכותלהיגאל
הוציאהרביםבחסדיוהוא-ברוך-שהקדושאלא,מצרים

היהלאולכן.ממצריםוגאלומטומאתוישראלעםאת
.נצחיתוקףזולגאולה
אלפי,הארוכההגלותשנותאלפילאחר,זאתלעומת
שוב,ומצוותתורהבענינייהודיםשלויגיעהעמלשנות

בבחינתתהיההגאולה."חינםחסד"בגאולהזותהיהלא
-גםתהיההיאולכן,הגלותבזמןעבודתנועלהוגןשכר

.נצחיתגאולה

(ז"א ניסן תשמ"קונטרס י, ב"פ קונטרס פורים קטן תשנ"מעובד ע)

מה בין גאולה לגאולה

"שמרו משפט ועשו צדקה"
שמרו'האמרכה"ישראללעםאומרישעיהוהנביא
וצדקתילבואישועתיקרובהכיצדקהועשומשפט

."להגלות
האחרוןהדור,זהלדורנובמיוחדמתאימיםאלהדבריו
מכיון.ה"הקבבשםהנביאמכריז!יהודיםשמעו:לגלות

צדקנומשיחבאומידתיכףשהרי"ישועתיקרובה"ש
עודוקיימוחיטפו."צדקהועשומשפטשמרו",לכן

עלמלעבורוהישמרו,"(צדקהעשו)"אחתעשהמצות
שהלא"(משפטשמרו)"אחתתעשהלאמצוותעוד

אתשתכריעהיאהיאזוואחרונהאחתמצוהכיייתכן
'הישועת–"ישועתי"אתותביאזכותלכףכולוהעולם
.והשלימההאמיתיתבגאולה

(ח"פ בלק תשמ"פ שיחת ש"מעובד ע)
באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה


