
!...  כסף .. והוא משיב אודות, מדברים אתו אודות הפצת המעיינות חוצה
הפעולהלאופןבנוגע—מזהוההוראה

אצלשנפעלתבפעולהלהסתפקשאין,"משפיע"ד
ומעשיוזכותומצד—ממילאבדרך—המושפע

שלמצדוהשתדלותדרושהאלא,המשפיעשל
באופןלהשתדלותעד,המושפעבחינוךהמשפיע

.ל"כנ,וחיבורצוותא—"'גובניואתיצוה"ד
עניןאודותפ"כמלהמדוברבאיםומכאן

זהבעניןהדיבוריםכללאחריאשר,"משפיעים"ה
,שלהםזויתבקרן"משפיעים"הנשארו—

!שלהםזויתבקרן—והמושפעים
זהעניןאודותשדוברמאזשבועותמספרעברו

—היוםועדמאזנעשהומה,האחרונהבפעם
אלוובאסיפות,אסיפהועודאסיפההתקיימה

,חסידותיורגשהתלהבותמתוךדבריםנאמרו
!לפועלבנוגעמאומהאירעלא—זהכלולאחרי

יכולים—זהלעניןבקשראסיפההיתהלאאילו
ידעולא,בזהלעסוקשצריכיםידעושלאלומר

ידעושלאאו,"משפיע"לשזקוקיםכאלושישנם
."משפיעים"להיותהתפקידהוטלשעליהם

אסיפהועודאסיפהשהיתהלאחריאבל:ב"וכיו
—זהוכל',וכוהחלטותונתקבלו,זהבענין

שאז,מישראלעשרהובמעמד,קדושבמקום
ובעצמובכבודוה"שהקב,כלומר,"שריאשכינתא"

ההחלטותאתושמע,זובאסיפהנוכח'הי
זהכללאחריכאשרהנה—זובאסיפהשנתקבלו

...!שבעתייםחמורהדברהרי,מאומהעושיםלא

80' מסגליוןה  ערב שבת קודש פרשת תזריע"ב

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

בעניןלעסוקשישמעורריםכאשר—ובכלל
לארגןצריכיםלראששלכלסדרנעשה,מסויים
עודלארגןשצריכיםיחליטוזוובאסיפה,אסיפה
צדקנומשיח",לאסיפותזמןאין—...'וכואסיפה
אחרעומדזההנה"..."וואנטהינטערןשטייט
העבודהאתלהשליםצריכים,ובמילא,"כתלנו

יומאכל",ממשבפועלחוצההמעיינותדהפצת
עושים—זהובמקום'','עבידתיעבידויומא

..."אסיפות"
כותבים,האסיפותכלשלאחריאלאעודולא

לאסוףמישהולשלוחשיששהחליטו,ליומודיעים
!הדברנכוןהאםאותיושואלים,כסף

והוא,חוצההמעיינותהפצתאודותאתומדברים
עםמידמקשריםדברכל...!כסף..אודותמשיב

...!כסף—"האמריקאיהזהבעגל"
שלוהמכווןהרי,לאסיפהמישהומזמיןהואכאשר

!יק'צממנוולבקשאליולבואיוכלשלמחר—הוא
חשובהפעולה—צדקהשללעניןיהודילהתרים

אותושהזמינוחושבפלוניכאשר,אמנם;היא
אתומעריך,חסידותבעניניחיותלהוספתבקשר

מתברר,דברשלובסופו.זוהזמנהשלחשיבותה
כ"שאחכדירקהיתהבהזמנתוהכוונהשכללו

נקל—דולרי"חשלהוספהממנולבקשיוכלו
אינההכוונה!כזהדברלויגרוםרגשאיזהלתאר

"!חסיד"לעשותואלא,"תורם"לעשותו

(המשך במדור הבא)



ק  "לזכות הוד כ
ר מלך  "אדמו

א"שליטהמשיח 
ר"מהרה יגלה אכי

!הגיע הזמן להתעורר 

שצריכיםדורנונשיאתובעכמהעדהיטבאתם
,חוצההמעיינותדהפצתהפעולותבכללהשתדל

מהיכי"דבאופן,ככהסתםזאתשאמררקולא
..."הארץדיאויפגעגעסןזיךהאטער"אלא,"תיתי

בהפצתההתעסקותאודותבתבעו(נאכלהלב)
איש"יושבים—זהכלולאחרי.חוצההמעיינות

העניניםבכלועוסקים,"תאנתוותחתגפנותחת
כלאתשסייםלאחריורק',כווטיול'ושתידאכילה

שישו"שלרגשמתוךלהתהלךויכול,שלוהעסקים
כברלונמאס"שמצבמגיעאזי..."מעיבני

,"יולדלעמלאדם"שס"סוכנזכרואז..."מעצמו
,המתאיםהכבודאתלושיתנועדממתין,ובמילא
יצא—ואז,הידיעהא"בה,"המשפיע"שהואויכריזו
אייךאיךוועליעצט""!כולכםהכןעמדו":ויכריז

(תורהלכםאגידעכשיו)..."!תורהזאגן
שישנויודעיםכאשר—בשלוהלשבתיכוליםכיצד

מצוה"י"וע.שקולכולושהעולםם"ברמבד"פס
כולוהעולםכלואתעצמואתהכריעהרי,אחת
..."!והצלהתשועהולהםלווגרם,זכותלכף

תיקוןאיזהלפעולשביכלתובלבדזולא,כלומר
לכל"והצלהתשועה"לגרוםביכלתואלא,בעולם
ולהמתין"להתנפח"יכוליםוכיצד!העולם

יהודיאודותשמדובריודעיםכאשר—"כיבודים"ל
אפילוצריךשאז,נפשפיקוחשלבמצבשנמצא

הקדושיוםעבודתבאמצעלהפסיק"גדולכהן"
אפילו,אבניםשלגללפנותולצאת,הקדשיםבקדש

יהודילהציליוכלשמא—ספיקאוספקהספקעל
!!שםשנמצא

נרות"כמה:בנפשוצדקחשבוןא"כאויעשה
"להאירנרות"וכמה,זהשבתבערבהדלקת"להאיר

להתעוררהזמןהגיע...!ז"שלפנביוםהדלקת
עורו":ם"הרמבכלשון—והתרדמהמהאדישות

,"מתרדמתכםהקיצוונרדמיםמשנתכםישנים
מסירהמתוך"(זיךאריינווארפן)"עצמואתולזרוק
.חוצההמעיינותדהפצתבעבודהונתינה

(ה"פ תולדות תשמ"משיחת ש)

ביוםאבל,כסףעלחושבהואבשבועימיםששה
!מוקצהדברהואשכסףיהודיכליודע—השבת

ביום",כסףעלתחשובאלהשבתביוםהפחותלכל
'יהימהדואגהוא—מאיאלא"!תשבותהשביעי
ב"בעהלהתריםיצטרךכאשר,השבועבאמצע

אתהכאשר:אדרבה—האמשוםאי,ובכן,פלוני
ה"הקבידאג—עליךשהוטלובעניניםתעסוק

...!ממךיותרטובבאופןהכספייםלענינים
הסיבההרי?המושפעיםאצלזהלמצבהסיבהמהי
אמות'בדיושביםשהמשפיעיםמפני—היא

!מאומהעושיםואינם,שלהם
וכבר—תמימיםתומכיישיבתמכתלייצאורקהם

איש"והתיישבו,עליהםשהוטלהתפקידאתשכחו
אודותמדובר'היואילו"!תאנתוותחתגפנותחת

התעסקות—"גפן]"דקדושה"תאנה"ו"גפן"
נעשהידהשעל—"תאנה"ו,דתורהורזיןבסודות
,"תאנהעלהויתפרו"־ש"כמ,ד"עהדחטאהתיקון
'הי—[הדבריםפרטי"החייםעץבקונטרסכמבואר

...!טוב
החדירותמימיםתומכיישיבתבכתליבהיותכם

אתלהאיר,"להאירנרות"להיותשתפקידכםבכם
כדברימישראלא"שבכאו"אדםנשמת'הנר"ה

,"חפץארץ"בבחינתהואיהודישכלט"הבעש
שישאלא,ומרגליותטובותאבניםבהשגנוזים
הסבירוכןוכמו:הגילויאלההעלםמןזאתלהביא

—"דודביתלמלחמת"לצאתשתפקידכםלכם
,ז"שלפנבהתוועדותבארוכהשנתבארוכפי

לאותםרקלאזהתפקידשייךאלושבימינו"
בתקופהתמימיםבתומכישלמדוומאותעשרות

,כיוםתמימיםבתומכישלומדיםאלואו,ההיא
ויודעים:מישראלא"לכאושייךהדבריםתוכןאלא

בן הרב  לייב יהודאמשה הרב נ"לע
.  ברקדבניד "רב אב. ה"עלנדאיעקב 

.ט"תשע' ד אדר ב"ע כ"נלב
הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם

אסתרנ"לע
בת  מאנטיל

מאיר יוחנן' ר

סולטנהנ"לע
ה'סעדי' בת ר

לסיום. יאן'ג
חודש11-ה



הבעליאםגםשלוהכנסתבביתחסידותמאמרילחזורשצריך,אמרהרבניםלאחד
להםתספרואלהראשוניםבשבועות:ואמר,חסידותדברילשמוערוציםאינםבתים

,זמןמשךולאחרי,הדבריםאתישמעוואז,חסידותדבריהםהנאמריםשהדברים
דבריהםשאמרתםשהדבריםלהםתגלו,בעיניהםחןמצאושהדבריםכשתראו
.להםאיכפתיהיהלאכברואז,חסידות

(ב"תשישמיניפ"ש)

דערע'איטש'רנוהגהיהשלישיתבסעודה
לפניחסידותמאמרלחזורד"הימתמיד
'פהכבד'מעטהיותוולמרות,הציבור

בדיבורורבותפעמיםמתבטאשהיהוכידוע)
זאת])='דאסהייסטדאך'',הייסטדאך'-

חוזרכשהיההרי,[(אומרתזאת,אומרת
היו.מעצוריםוללאבשטףמדברהיהח"דא
תפקידםועיקרבעיירותשהסתובבורים"שד
לעומת,מתמידיצחק'ר.כספיםעיסוקהיה
ברוסיהבהיותו,אחרמסוגר"שדהיה.זאת
בעיקר.בעצמוכספיםאסףלאכמעטהוא
עםוהתוועדברביםח"דאמאמריחזר

אתבעצמומימןע"נהרבי.הציבור
.משכורתו

כדיתוךבהתלהבותשוקעהיהרבותפעמים
הנעשהמכללגמרישוכחוהיה,ח"דאחזרת
משפטעללחזוראזמסוגלהיההוא.סביבו
,עצומהבהתלהבותשעהחציבמשךאחד

.גדולהבהתפעלותשקועכשכולו

מאמרפעםחזר,באמריקהשההכאשר
ציבורבפני'י"הארנוסח'בבית־הכנסתח"דא

חסידיםשלגדול

בנוגע)ל"חזמאמראתהזכירהמאמרובתוך
,גדולהבכהונהשימש":(גדולכהןליוחנן

אתתירגםיצחק'ר."צדוקינעשהולבסוף
געווארןעראיז"-'צדוקינעשה'המילים
עלחזריצחק'ור.[צודקנהיההוא]="גערעכט
גדולהבהתפעלותושובשובהזההמשפט
יכולהיהלאכברמהציבורחלק.ועצומה
ממשיךיצחק'רואילו,לביתווהלךזאתלשאת

געווארןאיזערַאזדאסהייסטדאך":בדבקותו
...גערעכט

מאמריעללחזורשצריכיםלומררגילהיה
דורךא"–ובלשונו',איתםהתפללו'שח"דא

כזהמאמר,כלומר."מאמרגעדאוונטער
האירוהעניןהתפילהבשעתבושהתבוננו

ישועותפועלזה,עליוכשחוזרים-ובלבבמוח
ובחיותבקול־רםחוזרהיהעצמוהוא.בנפש
.השומעיםכלעלעמוקותשהשפיעה,רבה

כי,פוטרפאסה"עמענדל'רהמשפיעהעיד
במוחשניכרהיה,יצחק'רשלח"הדאבחזרת

."מאמרגעדאוונטערדּורךַא"שזהו

(אוצרו' מלוקט מתוך הספר יראת ה)

איתולחזור מאמר שהתפללו 



תזריעכיאשה":התורהאומרתפרשתנובתחילת
'החייםאור'הי"עמתפרשזהפסוק."זכרוילדה

כנסתהיא"אשה".ולגאולהישראללעםכרמזהקדוש
בעשייתישראלעםשלהעבודהזו–"תזריע";ישראל
וילדה"–היאהתוצאהואז;טוביםומעשיםמצוות

.הגאולהנולדת–"זכר
תוקףהמבטאדבר,"זכר"מכונההאחרונההגאולה
תהיהולא,לנצחועומדתקיימתהיאשכן,ועוצמה
השירותכל":במדרשנאמרוכך.גלותעודאחריה

משירהחוץ,(גלויותעודהיואחריהןכי)נקבהלשון
הגאולהכי)"חדששיר'להשירו'–זכרלשון,דלעתיד

.(לנצחתשארהזאת
השםממקורנביןזאת?אשהמכונהישראלעםמדוע
:שםעל,אשהאשתולחווהקראהראשוןאדם.אשה

אתמבטאאשההשם,כלומר."זאתלוקחהמאישכי"
:הרוחניבמובןגםכך.האישאלהתשוקהואתהקשר

כנסתואילו,"(מלחמהאיש'ה)"'איש'נקראה"הקב
בהיותה',מהשנלקחה,יהודישלנשמתו,ישראל

.אשהנקראת,"ממשממעלאלוקהחלק"
אלישראלעםשלהתשוקהאתאפואמבטאזהכינוי
אלומתאוהמשתוקק,נפשובפנימיות,יהודי.ה"הקב
אינםוהגשמייםהחומרייםהתחומים.ה"הקב

אינםרוחנייםדבריםאפילו.כללאותומספקים
ומתאוהמשתוקקהוא.זותשוקתואתמשביעים
.נשמתונלקחהשממנו,ה"הקבעםלהתאחד

'תזריע'בביטוילידילבואצריכההזאתהתשוקה
אם.באדמה,בארץהיאזריעה."(תזריעכיאשה)"

שתהיהכדי.דבריצמחלא–באווירגרעיןיזרעו
גםכך.האדמהבתוךדווקאלזרועצריכים,צמיחה
-גשמיתבעשייהדווקאהיאהרוחניתהזריעה
:ויטעןיהודייבוא.בפועלהמצוותקיום–ארצית

מהי.הלבבכוונתחפץה"הקב,"בעיליבארחמנא"
?בפועלהמצוותקיוםשלהגדולההחשיבות

כתוספתזהכלאך,ולרגשלכוונהרבערךיש,אכן
,העניעלרחמיםרגשותמלאשליבואדם.לעשייה

עשהלא–בפועלהצדקהכסףאתלונותןאיננואך
ובמצוותבתורהעוסקשיהודיי"עדווקאכי.דבר

לבואיכולהשממנה'זריעה'הנוצרת,ממשבפועל
."זכרוילדה"–הגאולההיאזוצמיחה.הצמיחה

המעשיותהמצוותעשייתעלדגששימתי"עדווקא
נעלותבכוונותשמסתפקיםמבלי,ממשבפועל

הכוונותאתמביאיםאלא,נשגבותובתחושות
אתמביאים–ממשיתבעשייהביטוילידיוהרגשות

.והשלמההאמיתיתהגאולהוהתגלותלידת
,וממשייםטוביםמעשיםריבויי"ע–פירוטוביתר

ממדרגהשהיא,משיחנשמתלידת"אתמביאים
,(הזכרמעולם)="דדכוראמעלמא..עליונההיותר

בקרובלנותהיהכן.החסידותבכתבישנאמרכפי
.ממש

(236' עמא "ש ח"י לקו"מעובד עפ)

זריעת המצוות בפועל ממש מצמיחה את הגאולה


