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בידעו,מ"מ',וכוהטבעשמצדאף:כלומר."וחפצו
.בשמחהזאתעשה,ה"הקבשלוכוונתורצונושזהו
שלבאופןהיאזו'עשיאם–דידןבנידוןגםוכך

חסר,מ"מ,השליחותאתשמבצעיםאף,הרי,טורח
שזהו–העקידהבזכותשתובעיםהדבריםבכל

הםשבכללם–ל"כנהעקידהשל'וכוהזריזותבזכות
.רויחיומזוניחייבבניההשפעותגם

שפירושה,"עקידה"בבחינתלהיותצריך'העשיאופן
האפשרותאתמהגוףשנוטלים,היינו,עקודמלשון
בנידוןגםוכך.חלישותלפעולאפילואולהפריע
,מציאותוומבטלרצונואתמעקדשהוא–דידן
בשמחההשליחותאתממלאהואהריזהעםוביחד
.לבבובטוב
שזוהי"(דערהערטער)"ההרגשהישנהכאשר

טובתושזוהיאצלוברור–הרבישלשליחות
זאתועושה,בגשמיותטובתווזוהיברוחניות
זההרגשלעוררהואצריךוכך.לבבובטובבשמחה

.נוסעשאליובמקוםשנמצאיםאלהאצלגם
;לו'שתהיהתועלתבגלללא–להיותצריכה'העשי
,"פרסלקבלמנתעלשלא"להיותצריכה'העשי
בדרךישנהואז"פניבקשו"המצדלעשותצריכים
בעניניםהן,וברוחניותבגשמיותהצלחהגםממילא

.הפרטייםבעניניווהןהכלליים

(י"תשח'האלול ' משיחת ט)

!בשמחה ובטוב לבב–הרבי  שליחות של 
שליחשלנסיעתוהיאזוהתוועדותסיבתעיקר

ולמסור,בעצמו–לפעול,ו"תהקדושהלארצנו
(שישנההמעלהובתוספת)יפעלוהםשגםלאחרים
,הקודשטהרתעלבחינוך–שליחותשלבאופן
ח"מוק"כשלשמועלהנקראיםבמוסדותובפרט
שלבשליחותו–גםנקראזההריובמילא,ר"אדמו
.השםבעל
להזדרזצריכיםהיו–הרבישלשליחותשזוהימכיון
מצד,כ"ואעפ.זהעניןאחר"(זיךיָאגן)"ולרדוף
רצונושבגלל,כאלהישנם,ומכופלהכפולהחושך

עלהםשוכחים,אחרבמקוםלהימצאהגוףשל
לחומריותהומוותרים,השליחותעלשוכחים,הרבי
.הבהמיתהנפששל
,האלקיתהנפששלרצונהאתיקייםסוף-כל-סוף

בינתייםאבל.עליושהוטלההשליחותאתויבצע
ומעמיד,בעצמוהוא,"(זיךדינגטער)"מתווכחהוא
שלא,עליו"יגינו"שביתו-בניאתאואביואתגם

אתיבצעסוף-כל-שסוףואף.לנסועיצטרך
זריזותבלי,טורחשל'עשיזו'תהי,מ"מ,השליחות

.חיותובלי
–העקידהמעלתהקודשבאגרתמבארהזקןרבנו
לפניבוקרבכלאומריםהעקידהפרשתוהרי

שלהעבודהיסודשהיאלתפלהכהקדמה,התפלה
אבינושאברהם"היאבזההמעלהשעיקר–היוםכל
שמחתולהראות,נפלאהבזריזותזאתעשהה"ע



ר  "אדמוק "כלזכות הוד 
א"שליטמלך המשיח 

ר"מהרה יגלה אכי

לזכות 
שרה  שטערנא
מינדלהבת 
'  שתחימרים 
ק"לזחו

ממקום"הליכה"להיותשצריכה–לעילהאמור
אצלהשוהצדהוא–הדבריםברוחניותלמקום
להיותצריכהשאצלםכאלהישנם,לזהונוסף;כולם
גםלמקוםממקוםונסיעההליכהלזמןמזמן

.בגשמיות
שכאשרמצינוהרפואהחכמתפ"עשגם–ובהקדמה

ועוסקסביבהבאותהממושךזמןנמצאאדם
,הרי,(טוביםועניניםטובהסביבה)עניניםבאותם
מורה,יוםאחריוםהרגילותשבעניןהחסרוןמצד

אחרתלסביבהלעבורישלזמןשמזמןהרופא
,הפחותלכלקצרלזמןאחריםבעניניםולהתעסק

,הבריאותבכללותהןתועלתמביאזההפסק,שכן
.יומיים-היוםבעניניםבההתעסקותוהן

כלבמשךשנמצאיםהישיבותבני:לעניננוובנוגע
התורהבלימודועוסקיםהישיבהכתליביןהשנה

ר"אדמוח"מוק"כמהםתבע–התפלהובעבודת
מהישיבהיסעושבהםאחדיםשבועות"לנדב"
או)השדהלערי,אחריםלמקומות(כפשוטהנסיעה)

התורהבהרבצתשםויתעסקו,(זובעיראפילו
.היהדותוהחזקת

ויתעסקושיסעואלהשבועותשבמשךאמתהן
שעתם'תהילאהיהדותוהחזקתהתורהבהרבצת

שהורגלוכפיכ"כבריבויהתורהללימוד'פנוי
ח"מוק"כעליהםהטיל,כ"אעפאבל,בישיבה
שיקדישו–זכותובתורתחובהבתורת–ר"אדמו

יהודיםבקירובלעסוקהשנהבמשךאחדיםשבועות
וקיוםהתורהללימודבפרטנוער-ובניבכלל

.המצוות
שלהתורהללימודבנוגעגםהיאשבזהוהתועלת

רקלאהדברשייךשלכן–גופאהישיבותבני

הרבי תובע שיתעסקו  
!בהרבצת התורה והיהדות

לזכות 
משפחת  
אלבוקרק
שיחיו

גםאלא,הרבישלבישיבותהלומדיםלתלמידים
שכדי–בפרטהישיבותובניבכללתורהלבני

וטבעהרגלמצד'יהילאשלהםהתורהשלימוד
י"ע)"'העובד"להראויהתורהלימודאלא,בלבד
בלימודורקאךלעסוקלהםאין,(ומלחמהיגיעה
..תורהאלאלואיןהאומרכל"ל"כמארז,התורה
וגמילותתורהל"צאלא,"לואיןתורהאפילו
,ישראלבאהבתגםלעסוקשצריך,היינו,חסדים
צריךשלוהתורהלימודלתועלתשגם,ונמצא
אחדיםשבועותלהקדישהישיבותמבניא"כאו

לקרב,ברוחניותחסדיםבגמילותלעסוקבשנה
יהודיםלקרב,שבשמיםלאביהםישראלשללבם
ביראתהתורהללימודבפרטהנוערובניבכלל
.בהידורהמצוותוקיוםשמים
,כפשוטהלנסיעהבנוגעאמוריםשהדבריםוכשם
זואורהבקרן,ממקומולצאתצריךלזמןשמזמן
א  )"חשוךמקום,אחרלמקוםולנסוע,תורה

כן–צ"התומבאורשםולהאיר,"(גַאספינצטערע
צריךלזמןשמזמן,ברוחניותלנסיעהבנוגעגםהוא
אינגַאנצן)"לגמרימעצמוולנסועלצאתא"כאו

."(זיךפוןַארויספָארן
שהיא-כלבדרךלא)להיותצריכהשהנסיעה,אלא

,עולםשלמלכו,המלךבדרך(אלא,לעצמושיבחר
,"רבנןמלכימאן)"י"עדברושגילה,ה"הקבזה

והוא,הדורמנהיגעתהעד'שהי,הרבי(י"עובפרט
ילכואשרהדרךאתשהראה,הדורמנהיגעכשיוגם
.יעשוןאשרהמעשהואתבה
–הכחותוניתנו–צורךישזהשבשביל,אלא...

,אמותיו'מד"(ַארויסקריכן)"ולצאתלהחלץ
מהמיצריםרקולא,שלווגבוליםמהמיצרים
וגבוליםמהמיצריםגםאלא,ז"דלעווגבולים
–הגאולהע"שזהו,דקדושהמצרים,דקדושה
לגאולהוכליוהקדמההכנה'שתהי,רוחניתגאולה
.דידןובעגלא,טפחיםמעשרהלמטה,גשמית

(א"תשי'ה, ג תמוז"משיחת י)

לזכות
אבישי' ר

בן מלכה  
לרפואה  ' שיחי

שלימה וקרובה

חיים לוי  ' ח ר"לזכות המשפיע הרה
' בן זהבה גולדה מלכה שיחייצחק 

לרפואה שלימה וקרובהגינזבורג



חזקועוררתבעא''שליטשהרביהתקופותבאחת
מכניסיםהיו,ברביםבשבתחסידותחזרתאודות
שחזרואלושלהשמותרשימתובוח''דולרבי

אמר,הרשימותאתכשהכניסו,אחתפעם.חסידות
האברכיםשלשמותיהםכימבחיןשהואהרבי

.ברשימהמופיעיםלאלאחרונהשנישאו
האט'מוואסדערפארדעןצו":ואמרהרביהמשיך

צופטורמעןווערטקאפאויפןטליתאאנגעטאן
דעםפאראויב!אדרבה!?ברביםחסידותן'חזר
ן'חזראנהויבןערשטמעןדארף,ט'חזר'געניטהאט

"ברביםחסידות
נפטריםהראשעלטליתשלבשומשוםוכי]=

לכןקודםאם!אדרבה!?ברביםחסידותמלחזור
חסידותלחזורלהתחילהזמןהגיעעתה,חזרולא

.[ברבים

(ד''תשס'הד''חבכפר , כסלוט''יתשורה להתוועדות )

כיהורוביץה"עאליעזר'רח"הרהבנוסיפר
,יצחק'ראביוערך,מסוימתתקופהבמשך
אותוקיבלובליטאהמתנגדים.לליטאנסיעות
.דבריואתלשמוענהרווממש,עצוםבכבוד
כיבד,קובנהלעיירהכשהגיעהפעמיםבאחת
מחברל"זשפיראכהנאאברהםרביהגאוןאותו
ממנווביקשגדולבכבוד',אברהםדבר'ת"שו

-לביתכשהגיע.שלוהכנסת-בביתדוקאשידרוש
לבימתלעלות'אברהםדבר'האותוכיבד,הכנסת
מעלדרשתואתשיפתחממנווביקשהכנסת-בית

רוצהשהוא,לואמריצחק'ר,ואולם.הבימה
חסידיםואצל,הקהלבפניח"דאמאמרלחזור
ביקש.בישיבהדוקאהמאמראתשחוזריםנהוג
,שלוכסאואתהבימהאלשיעלו'אברהםדבר'ה

אתוחזרהרבשלהכסאעלהתיישבואבי
.המאמר
'רלהםכתבמשפחתולבניהמכתביםבאחד
תוכן.ליטאלערימסעואודותתיאוריצחק

זכיתיאנידוקאמדועיודעאינני"היההמכתב
היאעתהשעדלמקומותהחסידותאתלהביא

במצב-ז”וה,המיוחדיםבחוגיםוביחודברביםח”דאבלימודווהדרושהאפשריככלאומץמוסיףבודאי
ש”עיי[(א]”סעט)ק”במווכמבוארמזהלמעלהשאיןאחריםי”עלעשותהא”שאמצוהבגדר-העכשוי

(ק"כתי)

,בשבתושבתמדיבחוריםעםשלומדמהשיעורנהניתיהנה,לווהקודםק"ממוצשמכתבועלבמענה
,רצוןבעת,ע"זימ"נבגה"זצוקללהר"אדמוח"מוק"כשל'הקהציוןעלשמותיהםאזכירנדרובלי

בברכותיתוסףז"שעי,החסידותובתורתהנגלהבתורתבשיעוריםולהוספהבכלללהםלהמצטרך
.להםבהמצטרךוהצלחתות"השי

(קז' כרך יא עמאגרות קודש )

טלית על הראש לא פוטרת  
!מלחזור חסידות

הביא את החסידות  
לשםהגיעהלמקומות שלא 

."אליהםהגיעהלאמעולם

(אוצרו' מלוקט מתוך הספר יראת ה)



לגלות אלוקות בכל פרט בבריאה
בעניין,למשה'הציוויעלמסופרבפרשתנו
השריפהמאפרשייקחו,אדומהפרהשריפת
טמאיעליזוכך,חייםמיםעלבכליויתנוהו
הפרהשריפת.מטומאתםויטהרוהמתים
יוצאשאדם,לאלוקותרצואעלמסמלת

.מהעולםשלמעלהלמדריגהומתעלהממציאותו
כךעלמסמלחייםהמיםעלהאפרנתינת
המשכתהיינושובלהיותצריךהרצואשלאחר
–"בכלים"מהעולםשלמעלההאלוקיהאור
.העולםגדריבתוך
שקוראים('הפרק)אבותבפרקיגםנרמזזהדבר

בתורהשמתוארתכפיהעולםבריאת:זובשבת
שבעהמספר.ימיםבשבעההייתהשבכתב
העליונותהמדותשבעתעלמסמלבכללות
שמדודהאלוקותוזוהי,העולםנבראשבהם

העולםבריאתאמנם.העולםגדרילפיומוגבלת
שיצאה)פה-שבעלבתורהשנתפרשהכפי

הצדיקים–האדםעבודתי"עונתגלתה
מאמרותבעשרה"נאמר(דורשבכלוהחכמים

."העולםנברא
המוחיןשלושתהמשכתעלמסמל10המספר
שלמעלהאלוקותוזוהי,המדותמשבעשלמעלה

.דווקאהאדםעבודתי"עהנמשכתהעולםמגדרי
אלוקההחלקאתלגלותהואהאדםשלתפקידו
פרטבכלוכן,הגוףבתוךשבנשמתוממעל

נוצרכך,שבווהנשמההחיותאתלגלותבבריאה
והנבראים,לתחתוניםה"הקבביןואיחודחיבור
בכבודו'יתלודירהנעשיםהםומציאותםבגדרם
.ובעצמו

הקודםהרבישלהגאולהחגהואתמוזג"י-ב"י
תורההרבצתעבור'ברוסיהקשהממאסרו
.החסידותתורתהפצתעלובעיקרויהדות
בהפצתחדשהתנופההחלהואילךמאז

וחדרוהתחתוןכדורלחציגםשהגיעוהמעיינות
שלהנשמההיאחסידות.ישראלתפוצותבכל

עםהיהודישלנשמתומתקשרתידהועל,התורה
תחומיבכלהמעיינותהפצת.ה"הקבשלעצמותו
וטעימההכנההיאהאחרוןביובלהיהדותוסוגי

שלמעלהאלוקותהחדרת'תהיבה,מהגאולה
שאנווכפי.בשלימותהעולםבתוךהעולםמגדרי
ניסיםהאחרוניםהגלותברגעיעודלראותזוכים
.הפרטייםבחיינוהגאולהמנפלאותגלויים

(דבר מלכות–א"תנש'הפ חוקת "פ שיחת ש"מעובד ע)


