
83' מסגיליון שביעי של פסחה  ערב "ב

,האדםלגביזרדברהואהלבושיםעניןשכללותאף,והנה
ביןהחילוקוכמו,גופאבלבושיםדרגותחילוקיישהרי

שלללבושועד,הרגלולבושיהגוףלבושי,הראשלבושי
.הנעלשזהו,גופאשברגלהתחתונה'בחי,העקב

,הנעל'לבחיעד,הלבושיםכלאתלברר–היאוהכוונה
.אלקותגילוי'יהישםשגם
מסילהוהיתהבנעליםוהדריך":היוםבהפטרתש"מוזהו
שילכוהואהעיקרהרי:מובןאינודלכאורה–"'גו

?אחרבאופןאו,בנעליםילכואםמ"נפקולמאי,במסילה
דלעתידשהגילויהיאהכתובשכוונת–הואהעניןאך

."בנעלים"אפילו'יהילבוא
עכשיובעבודתינותלוייםדלעתידהגילוייםשכלוכיון

רקלאהעבודהלהיותצריכהעכשיוגםהנה,(ב"סל"כנ)
ע"שהו,האבריםבשארגםאלא,ההשגהע"שהו,בהראש
שהוא,בטהרתומעשה,המעשהכחלעיקרועד,המעשה
,שכן,דוקאהרגללבושיי"עההילוךלמעשהועד,בהרגל

,ישראלבארץגםועכשיו,בכלללארץבחוץברגלההליכה
.הנעלבירורנעשהז"ועי,דוקא"בנעלים"היא
,בכללטוביםבימיםשקבעוהמנהגעםגםקשורזהוענין

לשמחשהולכים,לרגליםראשון,הפסחבחגובפרט
אלקיםדבריאמירתי"ע,ברוחניותשמחההן,יהודים
נוגע,השמחהעניןשמלבד–בגשמיותשמחהוהן,חיים
.ברגליםההליכהעניןגם
ואינם,"(בלַאקאיין)"מעטרקשהולכיםאלוכמוולא

הזמןאתלנצלשיכוליםבאמרם,יותרללכתרוצים
גםומה,(...בטליםדבריםלדבראפילואו)התורהללימוד
ל"כנ',העבודתמדרכישזהו)הגוףבריאותעלשחסים

אינוזהשכל–'כוכבודםלפיזהשאיןטועניםוגם,(ג"ס
,יותרשילךככלהרי,הרבייםרצוןשזהוכיון;האמתכפי

ככל שילך רחוק יותר הרי
'הלבסוףם"הרמבשמביאוכפי,האמיתיכבודוזההרי!האמיתיזה כבודו 

שנוגעלפיוהיינו',כושאולבתלמיכלדודשאמרמהלולב
אתממשיכיםז"שעי,דוקאבנעליםברגלההליכהענין

,יותררחוקשילךככל,ובמילא,"בנעליםהדריך"דהיעוד
.ההליכהשכריותריגדל
,שםם"ברמבכמבואר,בשמחהזאתלעשותצריךולכן
אלועלבהפעולהגםיותריתוסףהשמחהי"שעגםומה

.אותםלשמחשהולכים
שהשתתפואלוכל(:א"שליטר"אדמוק"כוסיים)

בהליכהאלא,טובהוהחלטהבמחשבהרקלא–בתהלוכה
.שמחניגוןוינגנו,"לחיים"יאמרו–כפשוטהברגל

(ג"משיחת אחרון של פסח תשכ)

למעלה"להגיעמישראלא"כאושלשבכחולעילדובר
שאמרוכפי..המשיחאתולהביא,"קץאיןעדמעלה

ל"צרוחניתבפרנסהשההתעסקות,ר"אדמוח"מוק"כ
:גשמיתבפרנסהההתעסקותבדוגמת

שיפנהעדוממתיןיושבאדםאין,גשמיתשבפרנסהכשם
שירויחכדימה-דבראצלולקנותלוויציעמישהואליו

בפרנסתוומשתדללאחריםהולךעצמוהואאלא,ז"עי
–הזולתעלהפעולהע"שהו,רוחניתבפרנסהכך',כו

עלהפעולההרי,"להאירנר"להיותהואשתפקידודכיון
דהיינו,לעצמואלא,בלבדלזולתטובהאינההזולת
מישהואליושיבואעדלהמתיןלושאין–רוחניתפרנסה
גדוללמדןואתההואיל,"(הער)""נאשמע":לוויאמר
חסידותעל,יהדותעלמה-דברליספר',וכווחסיד

אלא,זה"כבוד"לושיתנועדלהמתיןלואין...וכדומה
.בזהולהשתדלהזולתאללגשתצריךעצמוהוא

(המשך במדור הבא)

!לא לחכות שיזמינו אותו



ר"מהרה יגלה אכיא"שליטר מלך המשיח "אדמוק "כלזכות הוד 

שבכלוהנהיגתיקןר"אדמוח"מוק"כ:לעניננוובנוגע
כדיכנסיותלבתיילכו,לשמחהמועדים,טוביםהימים
עניןעםקשורזותקנהקיוםוהרי,יהודיםלשמח

.שברגלהעקבי"עההליכה
לבתישמגיעיםשקודםכיוןהנה–זולהליכהובנוגע
שאינוז"מעוהחלקבאמצעלעבורצריכיםכנסיות
בוידבקשלאכדי,"מנעלים"בצורךישלכן,קדושה

שזוהישאף,והיינו.שבאמצעהארצייםמהענינים
קודם,בדרךנמצאיםכאשר,מ"מ,מצוהלדברהליכה

;המנעליםבעניןצורךיש,מצוהלדברשמגיעים
עםונפגשיםכנסיות-לבתיכברמגיעיםכאשראבל

,והמחיצותהמנעליםאתלהסירצריךאזי–יהודים
והרי,"מעטמקדש",כנסת-בביתנמצאים(א):כי

בכדי,מנעליםבלידוקאלילךצריכיםהיוק"בביהמ
.המקדשלביןבינוהחוצץדבר'יהישלא

!להסיר את המחיצות

,בכללהתורהוהפצתבהרבצתלעסוקצריכים
לדאבוננו–,בפרטהחסידותתורתוהפצתובהרבצת
ובנוגע,בלבדמועטיםהתורהבהרבצתעוסקים
שעוסקמיבכללשאיןכמעט,החסידותתורתלהפצת

.צדקנומשיחביאתומקרביםממהריםז"ועי–
,"(דא  שויןאיזער)"נמצאכברשמשיחהיאהאמת
שלעניןיהודיםעללומראסור–...אשמתכםרקוזוהי

וממתין,"כתלנואחרעומד"כברמשיח...אבל,אשמה
כדיאפילומתעכבואינוישראלבניאתולגאוללצאת
ברגע,"(חדואסירחדשרי"אלא)נגעיםשניקשירת
מצדוהואהרי,ובמילא,מידיגאלם,תשובהשיעשו

.בנואלאתלויהדברואין,נמצאכבר
,חוצההחסידותתורתבהפצתלעסוקצריכיםולכן

בודאי,נשיאשלהיותו–הזקןרבינושלוכדבריו
שתורת–"(אויספירןזיכערוועטער)"רצונויתקיים

כללנחלת'תהיאלא,מפלגהשלעניןאינההחסידות
יקרבו,החסידותתורתבהפצתוכשיעסקו,ישראל
!קודםאחדרגעהמשיחביאת

(א"משיחת אחרון של פסח תשי)

תמימיםתומכיישיבתתלמידישלשתפקידםומכיון
שעוד,הסדרנקבע–"להאירנרות"להיותהוא

לצאתאותםמחנכים,הישיבהכותליביןבהיותם
שאינםקבועיםבזמנים,יהדותבעניניולפעוללרחוב

.הלימודלזמניסותרים
בכךדי'הי,תמימיםתומכישלהראשוןבדור

ובדרך,בעצמםחסידותולמדוישבושהתלמידים
עליהםפעלוהדבר,נוספיםיהודיםלזהנמשכוממילא
באופןלהיותהעבודהצריכהבימינואבל;ידועהבמדה
להיותצריךאלא,"תלמוד"הבעניןדישלא–אחר

הזולתאתלקרבכדיבהשתדלותלפעול,בפועלמעשה
.החסידותולדרכילתורה,ליהדות
שניבמשך'כווהתכוננושלמדוהעניניםשכל,והיינו

הואעתה–תמימיםתומכישלהראשוניםהדורות
אלאעיקרהמדרשלא"ו,פועללידילהביאםהזמן

אתשיגלה–משיחשלהמעלהשזוהי–"המעשה
."תלמוד"על"מעשה"שבהמעלה

(ד"פסח תשיאחרון של משיחת )

!רגע אחד קודם

אדמת'גוהמקוםכירגלךמעלנעליךשל"ש"מד"וע
."הואקודש

צריך',כועמוומדבריםיהודיעםנפגשיםכאשר(ב)
לרעךואהבת"–עמוולהתאחדהמחיצותאתלהסיר
שקיימואלוכל(:א"שליטר"אדמוק"כוסיים)."כמוך
רחוקיםלמקומותוהלכור"אדמוח"מוק"כתקנתאת

שכאשר,וכאמור,ו"חברוחניותלאאבל,בגשמיות]
כלאתלהסירצריךכנסיותבבתייהודיםפוגשים

שחגוכיון–,הפסחבחגיהודיםלשמחכדי,[המחיצות
טובההתחלהזוהליכה'תהי,לרגליםראשהואהפסח

יאמרו–לשמחההמועדיםשארבכלגםלהליכה
לקייםטובההחלטהמתוך,שמחהניגוןוינגנו"לחיים"

.לבבוטובשמחהומתוך,הרגליםבשארגםזותקנה
בגאולה'שיהי"בנעליםוהדריך"להיעודהכנה'תהיוזו

.ממשבקרוב,צדקנומשיחי"עוהשלימההאמיתית

(ה"משיחת אחרון של פסח תשכ)

!המעשה הוא העיקר



שהולכיםשבאלוהרביבשםואמר,מהתהלוכהשחזרואחריהרבישלמהחדריצאחודקובהרב

כמבוארתענוגזהאשורי"פעמינמוטובלבמעגלותיךאשוריתמוך"הפסוקמתקייםלתהלוכה

."פעמינמוטובל"ופועלבהרגליםבמעגלותיךנמשךוזהח''בדא

(מפי השמועה)

!רפואי נס 
כימספר.לדובערשלוםהתמיםלכןקודםשניםמספר
בעירוהכנסתמבתיבאחדמשיחסעודתלערוךללכתרצה
לאחרהחליטלכן.במקוםמאורגנתחלוקההיתהלאאך

בדיבורמהרביברכהלבקש,פ"שששלשחריתתפילת
.'וכומוצלחתבצורהושיהיה,ללכתלאןשידע

אותושהזמינולשמועשמחתי'':הייתההרבישלהתשובה
עלרגלודרכהכשרק,בפועלהיהשכךוכמובן''..לנאום
הגבאיאליוניגשמיד,בעירהכנסתמבתיאחדשלמפתנו
לאהואשמעולםלמרותכולםמוללנאוםאותווהזמין

.'וכוהגבאיאתהכירולאשםנכח
הוא'וכוושיחההרביעלמופתבסיפורפתחהתמים
כלושמשיחקרובהשהגאולהכמהעדלמתפלליםהמחיש

לאורךמאודמרותקיםהיוהאנשים.להגיעהולךממשרגע
אתלהסתיריכלשלא,הגבאיאליוניגשבסוף.'הנאום'כל

אבללפניךשדיברוכמהעודפההיה:לוואמרהתפעלותו
!מכולםטובהכידיברתאתה

(מפי בעל המעשה)

במקומותולדברלבואלחשושלאללמודצריכיםמכאן
כי.תורהדברישאומריםמשלהםרבניםגםשישכאלו
הרבישלובכוחבשליחותאלאעצמךמצדמגיעלאאתה
העילויגודללצייןומיותר.הרבישלשיחהעללחזור

לביןהרבישלהתורהבין'ערוךבאין'שלבאופןוההפלאה
.למיניהםהדרשותכל

באופןכךעובדשזהכנסיותבתיהרבהיש:לצייןחשוב
אתוגםשמדברהרבישלהשליחאתשישקבוע
מהאיןולכןשמדבריםכנסתהביתשלרבנים/הרב

.שנואםרבבמקוםכברישאםלהתפעל

משיחסעודותלעריכתלדאוגהרבישלהוראתוידועה
הסיפור.כנסיותבתישיותרבכמה-קהילותהקהלת–

באחד,אשתקדפסחשלבשביעיהתרחששלפנינו
עללקחתהחליטהתמימים'אק''באהד''חבמריכוזי
הבתיבכלמשיחסעודותמסודרתבצורהלארגןעצמו
.מהםאחדעלאפילולדלגמבליהעירברחביכנסת

לשליחותגויסוש"ואנוהתמימיםהורמוטלפונים
.הנעלית
,הארוכהברשימההביט.לדובערשלום'התהמארגן

ביתידעל,העירבקצהכנסתביתעודנשארכיוראה
לאחר.לשםשיגיעמינמצאלאשעדיין,החיים

מהשכונהחסידעםדיברהוא,ממושכיםחיפושים
אותוושיכנעהסבירהתמים,שיטריתניסיםבשם

עד,לרביוחשוביקרהענייןכמה-הענייןבחשיבות
היהלאניסיםכי,ידעלאשהואמה,הסכיםשהלה
רבלמרחקרגליואתלכתתרפואיתמבחינהכללכשיר

מאודקשהבמצבמשושנהסובלהואכאשרכךכל
..והחמירההלכהשרקברגל

הייתהכנסתביתבאותומשיחסעודתה''ב
ראשכוללנהנומאודהאנשים,ביותרמהמוצלחות

שניסיםמאזפלאזהוראה.המתפלליםביןשהיההעיר
שאףאלאהחמירלאהרפואישמצבורקלאלשםהלך
שהתרפאעדלחלוטיןניסיבאופןלהשתפרהחל

!לגמרי
לחזורשילךשמיהרבידבריאתבמוחשרואיםכאן

בשרבעיניאלוקותיראה''כנסיותבבתיחסידות
.''ומזונאחייבבניהפרטייםבעניניוגםממשבמוחש

(מפי בעל המעשה)

..."ששמחתי לשמוע "



בעלשלקיומוייתכןשלאכשם.העםלבהואישראלמלך
בליישראלעםשלקיומוייתכןלאגםכך,לבבליחי

."ישראלקהלכללבליבו"-ם"הרמבשכדברי,מלך
עםשקיום,נמצא.המשיחהמלך,הואמלךצדקנומשיח
התפילהבעת.המשיחשלבמציאותווקשורתלויישראל
הקודשארוןפתיחתבעת,הנוראיםובימיםבחגים

!סעודת משיח נזכה להיגאל מידבכח

מעשינו)צ"דתומהעניניםשכלזהעלנוסףוהנה
סגולהיש,העתידהגאולהומביאיםמקרבים(ועבודתינו
,ומהם.למשיחיותרבגלויהשייכיםאלהבעניניםמיוחדת
כוסות'דושתייתפסחשלבאחרוןמשיחסעודתאכילת

דפסחהראשוניםשבלילותהכוסות'שדדכמו.זובסעודה
,(מצריםדיציאתהגאולה)גאולהשללשונות'דכנגדהם
פסחשלבאחרוןמשיחדסעודתהכוסות'בדגםהואז"עד

.העתידהלגאולהשייכיםשהם
דגאולהבהשייכותהביאוריםפ"עבזההביאורלומרויש

,ל"דלעתהגאולהשללשונות'לד,כוסות'לדהעתידה
ישואולי.הארץכנפותמארבע'תהיהריהעתידהוהגאולה
הכוסותמספראותוהואמשיחשבסעודתדזה,להוסיף

מישראלא"כשבכחלרמזהואדפסחהראשוניםשבלילות
דלילותהכוסות'ד)מצריםדיציאתמהגאולהמידלבוא

שלדאחרוןהכוסות'ד)העתידהלגאולה(דפסחהראשונים
.טפחיםמעשרהלמטהבפשטותגאולה,(פסח

כולל,ועבודתינומעשינושלשבכחובודאיבודאיהרי..
,פסחשלבאחרוןכוסות'דושתייתמשיחסעודתאכילת
.ממשעיןכהרף,מידהגאולהאתלהביא

(ט"התשמ–ה והחרים "מאמר ד)

לב העם–משיח 

,מיוחדתתפילהואומריםמוסיפים,התורהספרלהוצאת
נּוויתקיים":הבאותהמליםאתהכוללת אב  תִמְקר  :ּובשכ 

רוח,וגבורהעצהרוח,ובינהחכמהרוח',הרוחעליוונחה
זהשבפסוקהייעודהרי:השאלהנשאלת."'הויראתדעת
חכמהרוח',הרוח"תנוחעליו,המשיחהמלךעלנאמר
הפשוטגם–יהודיכליכול,אפוא,כיצד."...ובינה

כל,ויהודייהודיבכל,"בנו"שיתקיימולבקש-שבפשוטים
!?המשיחהמלךעל,"עליו"לנוחהעתידותמעלותאותן
?העזהמשוםבכךהאין
משיחנשמת.המשיחמנשמתניצוץישיהודישבכלאלא
ניצוץעל.ממנהחלקטמוןיהודיובכלכלליתנשמההיא
ומבקשיהודיכלמתפלל,שבנשמתו"משיחבחינת"על,זה

.הכלליתמשיחנשמתלגבישנאמרמהכלבהשיתקיים
...ובינהחכמהרוח',הרוח"תנוחעליהגםכיהואמבקש
יהודיכלמסוגל,שבו"משיחניצוץ"שלבכוחו."'הויראת
בהבאתחלקליטולובכך,פרטיתלגאולהעצמואתלהביא

.הכלליתהגאולה
בתלמוד:סותריםמאמריםשניביןלתווךניתןזובדרך

כישחלםגויעלמסופר,"שנימעשר"במסכת,ירושלמי
זהשגוי,והואבגמראמובאהחלוםפיתרוןגם.כוכבבלע
,"מיעקבכוכבדרך"לפסוקבהתאםוזאת,יהודיהרג

"תענית"במסכת,מאידך.לכוכביהודיכלהממשיל
"מיעקבכוכבדרך"שהפסוק,מבוארירושלמישבתלמוד

.המשיחעלנאמר
בכלשהרי,אחדבקנההפירושיםשניעוליםהאמורפיעל

.המשיחהמלךמנשמתניצוץישמישראלואחדאחד

(ו"פ אחרי תשמ"פ שיחת ש"מעובד ע)
הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולהבאדיבות 


