
88' מסגיליון פרשת בחוקתיק"שבערב | ה "ב

בעניןלפועלהוראהעםלעילהאמורלקשרויש
:גרמאשהזמן

בבתילהכנסשבתבכלקהילותלהקהיל"(א
"לרביםתורהבהםללמודמדרשותובבתיכנסיות

,אשר"(הרבהתלמידיםדהעמידובאופןגםכולל)
שממנובשבת,שבתבכלאמוריםהדבריםאם

.וכמהכמהאחתעלתורהמתןמתברך
עשרתשבקריאתומקוםמקוםבכלולזרזלעורר(ב

כלכנסיותבבתייהיו"תורתנומתןזמן"בהדברות
לתינוקותועד,ביותרהקטניםגם)ישראלילדי

בנינו",התורהלקבלת"ערבים"השהם(שבעריסה
."אותנועורבים

ומציאותדביטולהקצוות'בבהדגשתזהוכל
:לעילהאמורים(מאמרותועשרהאחדמאמר)

עםבהתאחדותשמודגשהביטולענין-גיסאמחד
י"עובפרט,"קהילותלהקהיל",מישראלכ"כו

בשעת,והטףוהנשיםהאנשים,י"בנדכלהאחדות
היאשההתאחדות,היינו,הדברותעשרתקריאת

בלימודובמדרגתושבערכוהאנשיםעםרקלא
תורהבהםללמוד..קהילותלהקהיל)"התורה
שכולם,קטניםוקטניקטניםעםגםאלא,"(לרבים
.הביטולתכלית-נ"לביהכבאיםיחדיו

עםשבהתאחדותהביטולעםביחדגיסאולאידך
א"דכאוהמציאותתוקףגםמודגש,מישראלכ"כו

!להקהיל קהילות בכל שבת 
מהםא"שכאו,(הפקודיםכבענין)ע"בפמישראל

והשגהבהבנהומשיגהולומדה,התורהאתמקבל
שיעוראלפוםוחדחדכל,(בתורהשמחדשועד)שלו
.'דילי

(דבר מלכות–א"תנש'הפ בהר בחוקתי "משיחת ש)

המשיחדייק-יבואמתיט"הבעששאלתעל
כאשר:(טז,המשלי)הכתובלשוןבהביאובתשובתו

איןמעייןמיאשרידוע."חוצהמעינותיךיפוצו"
למרחוקאםאף,שבאיםמקוםובכל,מהםלמעלה

החיבוריופסקשלאובלבד,להםמעייןדין,הוא
מעייןמיכי,מקורםעםההתקשרותשלהם

.מעייןדיןלהםאיןשובשהפסיקום
ואחדאחדכלמאתדורשיםהאלוהדבריםוככל

ואי.חוצהגם(גהמעיינות(בלהפיץ(א:מאתנו
פוסקתשאינההתקשרותי"עאלאזהלכלאפשר

הנשיאעםומתחזקתהולכתהתקשרות,המקורעם
מעיינותהפצתמקורמ"הכר"אדמוח"מוק"כהוא
.תבלקצויבכלאלו

אזאשרצדקנומשיחהבטחתבקיוםתחזינהועינינו
ויגאלנו"וישועהרצוןעת'ויהיהקליפותכליכלו"

.והשלימההאמיתיתבגאולה

(244' עמ' חלק יש "לקו)

חייבת להיות התקשרות  
!ומתחזקת שהולכת 



וגם,מימיהםרביראולאמערבאשבנישכתבמה
בדרךזההיהר"אדמוח"מוק"כששהההשבוע

ואחד,בפנימיותנכנססוף־סוףמקיףהרי.מקיף
על־ידי(הואלמטהמלמעלהבדרך)בזההדברים

מלמטה)בדרךאו,נעלהיותרמקיףשממשיכים
בפנימיהמקיףלהמשיךכשמשתדלים(למעלה
שיחזרועל־ידי..הדבריםשניוהרי,עבודהעל־ידי
פנימיותוזההריהרבישלשתורתוח"דאמאמרי

הורהאשרבהנהגותיושידריכוםועל־ידי,ועצמותו
.היום־יומיבחיילנו

(צ' אגרות קודש חלק יא עמ)

על,מכםרביםאתעוררתיאשרכברזההנה
לבקר,מכםאחדכלעלהמוטלתוהמצוההחובה

,הכפריםומושביהקטנותהעיירות,העריםאת
ולהפיץ,הטובוהחינוךהיהדותשמירתעללעוררם

ולימודקריאהספרי,יתירהבהשתדלותשם
.הקודשטהרתעלשנערכו

עלנוסף"–לבקשכםהנני,יקירייתלמידייוכעת
גםזמניםיקבעמכםאחדכלאשר–"ל"הנ

,מגורםבעיריהדותבעניניהתעוררותלעבודת
קירובשלבדבריםוברביםיחידיםעםולשוחח
בניהםוחינוך,בכללהמצותקיוםעלולעוררם

.בפרטיחיוובנותיהם
ינסהבל,מכםאחדכלאתמאדאניומזהיר
העבודהסניפימשנימאחדאףעצמואתלפתור

אינוכי,לאמרשקרשלבטענותהזאתהקדושה
זמניביטולעלהואחסכי,כאלולפעולותמוכשר
שלקרירותבתכסיסיאחיזתוי"עאו,לימודו
ערכהאת,אחריםובעיניבעיניובהשפילו,עמלק

.כזאתתעמולהשל
בעומרג"לבהתוועדותאמורהמילתיוכבר

ואינו,עצמובטובתרקהמשתדלזהאשר,אשתקד
החובהואחדאחדכלעלאשרלדעתרוצה

ובעבודהבתורהאמיתיתטובהלעשותוהמצוה
בטובכללמושגלואין,לזולתוהחסידותבדרכי

בגוףהנשמהירידתי"עזוכיםאליואשרהאמיתי
.כשריםבחיים

לתכלית'הראוילבבשימתהתיחסו!יקירייאנא
עלורחמו,עצמכםעלחוסו,נשמתכםירידת

לעזרתכםזקוקהנפשםאשר,ואחיותיכםאחיכם
.זהתפקידכםבמילויוהזדרזו,הרוחנית

ויברךבעזרכםיהיהיתברךהשםזהובזכות..

!  יקיריי אנא 

ר"אדמוק "כהוד לזכות 
א"שליטמלך המשיח 

ר"מהרה יגלה אכי

לעילוי נשמת המשפיע 
ת"הרהח "הרה

בן חיים שלמה ' ר
קסלמןיום טוב ' ר

להמשיך את המקיף בפנימיות  

והעיקר,שבלבבעבודהעוסקיםגםישנםבטח
נכון-פהבעלח"דאבחזרתוגם.קודשבשבת
בזמניםברביםח"דאלחזורתסדרואשרהדבר

ולא,עבודהבמאמריקודשבשבתהקבועים
.בערךשעהרבעי'מגיותרלהאריך
ידידינואשר,ובנעימהברורהובשפהבקולולחזור

בעזרםיהיהיתברך'וה.לקבליוכלוהבעלי־עסקים
בהםיפעלוחסידותהדבריאשרויצליח

אוןגעשמאקא,בפועלבעבודה,יחיוובהשומעים
קיום(בוחיותתענוג)=איןלעבעדיקייטא

.התורהולימודהמצות

(פה' עמ' חלק טצ"מהורייר "אדמוק"אג)

בקול ובשפה ברורה ובנעימה

הצריךובכלועבודהבתורהויצליחכםאתכם
.וברוחניותבגשמיותלכם

.וברוחניותבגשמיותומברכםש"הדוידידם

(ט"ג בעומר תש"לצ"מהורייר "אדמוק"אג)

ח  "לעילוי נשמת  הרה
בן אברהם' רת"הרה

' רת"הרהח "הרה
ליסוןשמואל צבי הירש 

בן מרים ' חיים רפאל שיחילזכות 
בן רחל 'אברהם שיחיולזכות 

מרים לרפואה שלימה וקרובה



הפסוקעלהחסידיתלאימרהפעםהתייחסהמשפיע
,הדברנכוןאמתוהנההיטבושאלתוחקרתודרשת"

הנאמרתשדרשה,"בישראלהזאתהתועבהנעשתה
המשפיעואמר.היאתועבה,רבההכנהלאחר

רי"אדמואבל,פוליןחסידיאצלנקוטהזהשהכלל
ומתייגעיםמראשהמאמראתמכיניםהיוד"חב

ההשגותאת'להוריד'הדרךאתלמצואכדיהרבה
.'מקבלים'השלהאנושילשכלהאלקיות

פעםלואמרצ"מהורייר"אדמוכיסיפרפעמיםכמה
חוזראתהשכאשרשמעתי":ברוסטובבהתוועדות

יוםבצהריישןאתה',דרעויןרעווא'בבשבתח"דא
אינני,בשבתמאמרלהגידצריךכשאניאצלי.השבת
מצליחאניובקושי,רביעימיוםכברלישוןמסוגל

אצלךמופרךלאואיך.אחדותשעותבלילהלנוח
.!"?עצמויוםבאותולישון
לרביואמר'יחידות'לחיים-שלמה'רנכנסכך-אחר

עודמה,המאמראתהיטביודעכברשאנילאחר"
:הרבילואמר"?לחזרתוכהכנהלעשותאנייכול

שמונהעליותחזור,ברביםמאמרחוזרשאתהלפני"
באופןהמאמרעם'להתאחד'כדי,פעמיםעשראו

טמוןיהיהשהמאמררקלא.איתךאחדדברשיהיה
ואמרהוסיףוהרבי."עמו'תתעצם'שאלא,בשכלך

60מאמרעללחזוראבא'כיבד'אותי":בחיוךלו
רקשתחזורמספיקלךאבל,אמירתולפניפעמים
."אמירתולפניפעמיםשמונה

עמדחיים-שלמה'ר":נפרסטק'שימשההרבסיפר
שלהמקוריתוהלשוןמהסגנוןיסטושלאכךעל

המאמראתלהגידדרשזהעםיחדאבל,המאמר
שהבחורבזההסתפקלאהוא.ובהתלהבותבחיות

לחזורשיוכלודרשאלא,המאמראתהיטביודע
היהאם,ולפעמים."ועמוקהפנימיתבחיותעליו

היה,טובהלאבצורהמאמרעלחוזרשבחוררואה
,די":לוולומרהמאמרבאמצעאותולעצורמסוגל
."מאמרעלחוזריםכךשלאשיביןכדי,!"מספיק
שעזבתילאחרקצרזמן":מתלמידיואחדמספר
אירע,בישיבהללמודוהגעתידית"חבלאישיבה

ח"דאמאמרשיחזורמינמצאשלאבשבתפעם
.אחזורשאניהציעמישהו.'דרעויןרעווא'לעת

אללפנותהיתכן:הגיב,למשפיעהדברכשנודע
'תומכי־תמימים'לכותלינכנסעתהשזהבחור

-ברורהיהוהמסר!?ח"דאשיחזורממנוולבקש
."בכךמהשלדבראינהח"דאחזרת

(קסלמןשלמה חיים ' מלוקט מתוך הספר המשפיע ר)

מקוםבכליתאספוהמנחהבעלותלטובהעלינוהבאהשבתביום:נפשיתבקשה
כפשוטהלסעודהעד,רעיםלהתוועדות...וטףונשיםאנשים,מישראלרביםומקום

ידברושבה,(פשוטוגםכמובן)לחודונשיםלחודאנשים-"(שמקרבתלגימהגדולה)"
.ישראל-ואחדותישראל-אהבתבענייני-ובמיוחד,בכללתורה-דברי

(ו"תשמ'בחוקתי הפ "משיחת ש)

להתעצם עם המאמר לפני חזרתו



...לואשרמכל'להאישיחרםאשרחרםכלאך"
.(כח,כז)"'לההואקדשיםקדש

אתלהקדישלאדםשאסורחכמיםלמדוזהמפסוק
ממונוכלאתלפזרלושאסורוכן',להנכסיוכל

ולא,"לואשרמכל"נאמרשבתורהמכיון,לצדקה
אדםיתןשאם,היאלאיסורהסיבה."לואשרכל"

,כלובחוסרבעירוםויישארלצדקהממונוכלאת
.הציבורעללמעמסהעצמומפילהואהרי

יותריפזראל":ההלכהנפסקהלכךבהתאם
יותרצדקהלמטרותלפזרלאדםלואל."מחומש

.מנכסיומחמישית
עלמצביע,"תניא"הבעל,מליאדיזלמןשניאוררבי

:והיא,לצדקההרכושכללנתינתהיתרשלאפשרות
אל,חטאיועלולכפרנפשואתלתקןרוצהכשאדם

העלולים,וסיגופיםתעניותידיעלזאתלעשותלו
תורהללמודהפיזיתביכולתוולפגועלהחלישו

להרבותעדיףזאתבמקום.כראוימצוותולקיים
כשם."פרוקבצדקהוחטאך"שנאמרכמו,בצדקה

מוכןוהואממונועלחסהאדםאיןהגוףשלרפואת
גםכך,בריאותואתלהצילכדילואשרכלאתלתת

יתןלאישאשרכל":שכתובוכמו;הנפשברפואת
."נפשובעד

יותר מחומש–נתינת צדקה 

עלאיסורחללאהצדקהנתינתמטרתזוהיכאשר
.הממוןפיזור
שנותןלצדקהביחסגםלתרגםישזוהלכה

'הלך":דניאלבספרנאמר:הוא-ברוך-הקדוש
שהרי,כלשהןהגבלותחלותלא'העל."הצדקה

יותרהממוןפיזור'עלאיסורקייםלאלגביו
ללאצדקהלתתהואיכול,לפיכך.'מחומש
מןלצאתדורשישראלכשעםובמיוחד,הגבלה
צדקהבגדראיננההגאולההבאתשהרי,הגלות
כיון,"שבוייםפדיון"שלמסוגצדקהזוהי.רגילה
הנתוןלאדםדומהבגלותבהיותוישראלשעם
.בשבי
רקלאחסד'היעשההגאולהבהבאת:מזויתירה
:נאמרשהרי.כביכולעצמועםגםאםכיאיתנו

איתנוהואאףנמצא'ה."צרלוצרתםבכל"
אשרכל"הפסוקמכווןאליואף,כןואם,בשביה
..."איש"נקרא'הגםוהרי;"נפשובעדיתןלאיש

."מלחמהאיש'ה"שנאמרכמו

('בחוקתי ג' פרכזש חלק "פ לקו"מעובד ע)
באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה


