
222' מסגליון פלאות בכלתהא שנת ' היויגשק פרשת "עש| ה "ב

העניןבסידורשמתעסקים"גבאים"השהנכםכיון
,כךעללעוררברצוני-ק"השביוםח"דאדחזרת

לחזורשהולכיםהבחוריםשמותשברשימת
מתוך,בלבדשמותעשריםמופיעים,ח"דא

.המדרש-בביתלומדיםבחוריםשבעים

סדרסיוםלפני)אתכםלקרואבקשתיולכן
ויכולים-הבחוריםלכלשתמסרוכדי,(הלימוד

עשריםשרק"סדר"זהשאין-בשמיזאתלומר
שכלהוא"סדר"ה;חסידותחוזריםבחורים
חייביםהמדרש-בביתשלומדיםהבחוריםשבעים
הואזהענין,שכן,השבתביוםחסידותלחזור

מהילברריש.עצמםהבחוריםשלטובתם(גם)
.המצבאתולתקן,לכךהמניעה

מחוץלהיותורוצהשמתעצלמישהוישנואם
ק"כ])אחדמספיקזהבשביל-דופןיוצא,לסדר
שמצינוד"ע(:שחוק-בבתהוסיףא"שליטר"אדמו
,העירכלאתמערביןשאין,בשבתעירובלענין
תורתתשתכחשלאכדי"שיור"לעשותישאלא

בחוריםעשריםשרקיתכןלאאבל,[הרביםרשות
.בשבתחסידותיחזרו

כנסיות-הבתישמספרבגללהיאהסיבהואם
יש-הבחוריםכלעבורמספיקאינושבסביבה

פהיארגנו(בבוקראובערב)השבתשבמשךלסדר
חבורות-חבורות(הישיבהבבניןאו"770"ב)ושם
מהבחוריםאחדשכלבאופן,בחוריםעשרהשל

בפניאו)בחוריםעשרהבפניחסידותלחזוריוכל
ל"למארזבהתאם,(עשרהיהיועמוויחד,תשעה

."מעשרהפחותיהאלאשבקדושהדברכל"

מהפ"ע:אודותיולהעירשברצוניעניןועוד
עמוקיםמאמריםשחוזריםכאלויש-לישמסרו
אינםבתים-שהבעלי,ארוכיםמאמריםאו,וקשים
.מבינים

"ותפעלותצליחו -כשתרצו "
צריךאלא,אלקישכלשישארבכךדישלאוכיון
-לבעליגםהמובןבאופן,אנושיבשכלגםלבוא
לפנותיש-"(שכלשן'הבית-בעלַא)"בתים

עלהישיבההנהלתמטעםהממוניםלמשפיעים
מאמריםסוגאיזהלכםשיורו,החסידותלימוד

מהמאמרים-כנסיות-בבתילחזרהיותרמתאימים
יבחנווגם,סיפורבתוספתמאמר,באידיששנאמרו

כפי)התלמידיםי"עהמאמריםחזרתאופןאת
.(להםלמסורבקשתישכבר

לעניןביחסטפלעניןהםל"הנפרטים,אמנם
הבחוריםשכללהשתדל-נקראתםשבגללוהעיקרי

.בשבתחסידותיחזרו

,וועלןוועטאירַאז"(:א"שליטר"אדמוק"כוסיים)
-כשתרצו]=."אויספירןאוןזייןמצליחאירוועט

.[ותפעלותצליחו

לועד-ב "תשי'ה, טבת' ו, ויגש' ק פ"ד אור ליום ועש"ר)
('הקבחדרו , ח"דאחזרת המסדר 

נקודותבכלכללמכיראינושכנראה,ולפלא..
ק"כפתגםפ"ע-מובןובפרט.בהםאשרהטובות

היעודיקויםכאשראשר,הידוער"אדמוח"מו
פַארןכַאּפעןזיךמעןוועט,צדקנומשיחדביאת

[(וחרטהגדולצערברגש]ראשואתיתפוס)קָאּפ
,הגלותזמןשבסוףטובההכיוהתקופההימיםעל

עלבהתגברותומצותבתורהלפעוליכוליםשהיו
נעימההעבודהשאז,דאזוההסתריםהעלמותכל

עלשציוהלזהוהןלעובדהן,יותרוחביבהיותר
כשרוחכ"משא,ומנהיגועולםבורא,העבודה
.'וכומנגדיםואיןהארץמןיעבורהטומאה
.הואפשוטהרי-לענינומזהוהלימוד

(ג"תשכ'א טבת ה"ממכתב י)

"  טובההכי התקופה "



בכל מקום שהםכלל ישראל לזכות שליחותם  במילוי ומופלגהבכל רחבי תבל להצלחה רבה שלוחי הרבי לזכות 

הודלזכות 
מלך  ר "אדמוק "כ

א"שליטהמשיח 
-' נצחדידן'הלרגל 

טבת' ה

בן שושנה  ' חי אליהו שיחי' ח ר"לזכות הרה
סוזן לרפואה שלימה וקרובה ולזכות  סולטנה

לרגל יום  אלקיים' שתחיזוגתו עליזה חנה 
דמיטבר שיתברכו בכל מילי "נישואיהם יה

שיחיומשפחתם ולזכות -י"תכהר"בגו

תורהללמודמדרשלקבועצריךהשינהואחר
ודרשומשהויקהלשבתבפרשתשנאמרלרבים
כןנאמרשלאויקהלזובפרשהנאמרלמהחכמים

ליועשהרדלמשהה"הקבאמרכולההתורהבכל
הבאיםהדורותשילמדוכדיבשבתגדולותקהילות
בבתילהכנסשבתבכלקהילותלהקהילאחריך

לרביםתורהבהםללמודמדרשותובבתיכנסיות
חוקיאתלעםלהודיעמדרשלקבועצריךכןעל

שמיםיראתלהכניסאגדהבדבריולדרושהאלקים
:עכשיושנוהגיםכמוולאבלבבם

יקדימנהאלאהמדרשבעתסעודהלקבועואסור
אוהדרשהלשמועלבאהכלשצריכיםיאחרנהאו

והדורשכראוידורששםכשאיןבעצמםללמוד
שמיםיראתבלבבםולהכניסהאלקיםחוקילעם

בשבילהדרשהיניחלאהמדרשלביתלבאונתאחר
שמיםויראתתורהשלימודלפישלישיתסעודה
:שבתורההמצותלכלקודםלרבים

(ד-סעיפים ג רצר הזקן סימן "אדמוע"שו)

דבריםהמהוהסדרהמתינות,כתבך[ל]עבמענה
אבלבלימודךתשקוד.ובעבודהבלמודעקריים

אחתשעהותלמודלבריאותבנוגעהסדרבשמירת
אשרוטוב,שעותשתיק"ובשיוםבכלח"דא

לחזוראחדמאמרפהבעלמאמרלחזורתתרגל
בששהאחדממאמריותרולאפעמיםאיזה

ש"ובירבלמודלשקודיעזרךת"והשי,שבועות
לתורהיגדלוך'שיהוריך.ולמדןחסידש"יר'ותהי

ש לרבים"וירתורה לימוד "
"קודם לכל המצות שבתורה

בברכתמברכךוהנני,הדעתהרחבתמתוךט"ומעשחופה
.ט"כוח

(תב' חלק ח עמצ"מוהרייר "אדמוק"אג)

אתליקחוקיימוקבלואשרעל,במאדנהניתי..
'שיברוךאברהםר"מוהרהיקרהתלמידידידינו

ש"אנלבביחזקת"והשי.ולומדמורהמשפיעבתור
ק"כהודמאתלפנינוהסלולהקדשבדרכילילך'שי

ע"זימ"נבגה"זצוקללההקדושיםרבותינואבותינו
להתברךתלמידיהםותלמידיתלמידיהםכלועל
,ר"בגוטובבכל,וזרעםביתםהם,להםאשרבכל

עבדיוי"עהאמור'הרצוןלקייםיוכלולמען
.והלבהדעתבמנוחתהקדושים

בקביעתהכנסתעניניכליסדרנ"ביהכגבאיבתור
תניא,יעקבעין,גמרא,משניות,לומדיםאגודת

'שיש"אנבהתועדותק"בשח"דאולחזור,ת"ולקו
קדושיש"עיקראאשרנ"לביהכותהלהלשםכראוי
.עליון

מופלגהובהצלחהכפולהבברכהיתברךזאתובגלל
לשוםו"וחו"חמקוםיתןואל.יפנהאשרבכל

,ותורתו'דאתשלםלבבינוכי,וכללכללמחלוקת
בשלוםבשמייפרוש.ארץעליהאדםתעודתוזה
ככל,בעבודהאומץויוסיפוישתדלו',שיש"אנ

.כאמורכפולהבברכהו[כ]ויתבר,הדרוש

.ר"מובןש"והדונ"כאוושלוםברכהוהיו

חסדעושיבעזר'יהית"והשיהתקבלשילוחו
.וצדקה

(ט-קלח' ע חלק יד עמ"נצ"מוהרייר "אדמוק"אג)

לשום  ו"וחו "יתן מקום חאל "
"וכללמחלוקת כלל 

"פהלחזור מאמר בעל תתרגל "

ח"לעילוי נשמת הרה
ה "זאב ע' בן רדוד' ר

ליובאחיה וזוגתו מרת 
שמואל  ' ח ר"בת הרה

גייסינסקיה"ע

ת"הרהח "לעילוי נשמת הרה
ת"הרהח "בן הרהאברהם ' ר

ה וזוגתו  "שמואל צבי הירש ע' ר
המשפיעבת יהודית מרת

ליסוןה "שלמה חיים ע' ר



"התמימיםמכך רעש ומהומה גדולה בין מיד נעשה "

בשנת-טבת'ה-ויגשפרשתחמישיביום
ק"לכרצוןבשביעותל"הרשאמרה"תשכ'ה

עוסקיםהבחורים":ביחידותא"שליטר"אדמו
:ואמרחייךא"שליטהרבי."המעיינותבהפצת

ו"תשטמשנתמכברזה!מספיקאינוהדבר"
כהבטחתו,המשיחשללבואוהדלתותפתוחות

ט"הבעשששאלהשאלהעל'משיחאמלכא'של
'חוצהמעיינותיךלכשיפוצו-מרקאתיאימתי'

בספרכברמובאדהפצהשהעניןלגלותבעיקר
שלוםבתורתמובאוכן,"תולדות"להיוסףפורת

יכולהיהכברלכןבזהתלוישהעיקרוהיות'וכו
לעשותמהאך,ו"מתשטבעיקר,משיחלבוא

..."מקבליםשחסרים

ישנם,י"תשחבשנת"ופרצת"השהתחילמזמן
לבתישהולכיםבמוחששרואיםוכמולזהכוחות
הם-מקוםבכלומסכימיםולישיבותכנסת
ידיועל.בנותלויוהעיקר-ח"דאלשמוערוצים

וביןבגשמיותבין,טובלהיותיכולהיהזה
ודוקא.ואחדאחדלכלהמצטרךולכל,ברוחניות
.מקוםבכלחסידותלהפיץשהולכים,חסידות

יושביםהרע-עין-שבלי,ל"הרששהעירלאחרגם
כמהא"שליטר"אדמוק"כשלבהתוועדויותיו

אתא"שליטהרביקיבללא,אברכיםמאות
:ואמרהדברים

לאחריוצאיםנוכחיםהמאתייםכלהיו,אכןאם
,המעיינותאתלהפיץהולכיםוהיוההתוועדות

המשיח'הי,ובישיבותכנסיותבבתיח"דאלחזור
!ומידתיכףמשיחיבואזאתוכשיעשו!מגיעכבר

שהלך..הרבעלא"שליטר"אדמוק"כאמרוכן
ארץאנשיוכן,רשותלוונתנוהכנסתלבית

והזכיר)...'וכושלהםכנסתבבתיפועליםישראל
מאפשריםוהיוםלזההתנגדושפעםשמותכמה
.(להפיץשהולכיםב"בעכמההזכירוכן,זאת

ק"כוענה,באמתשפועליםלרביאמרל"והרש
שאםיותר'קושיזה,שאדרבהא"שליטר"אדמו

הזמןהואשהיוםויותריותרפועליםלאלמה,כן
...'וכוהגאולהמקרביםזהידיועל-לזה

.היחידותבסוףהרבהבכהא"שליטר"אדמוק"כ

רעשמכךנעשהומידבחמימותדיברהרבי
תמימיםוהרבההתמימיםביןגדולהומהומה
למעריבמנחהביןכנסתלבתיללכתהחליטו

.ח"דאלחזור

(מלוקט מכמה יומנים-770-יחידות להנהלת הישיבה ד)

-שבדורנויוסףשלהעבודהתוקףשלהסיועעםשיחד,"יהודהאליוויגש"בגםמרומזשזה,ולהוסיף..
נשיאעבדיודוד",ממשבקרובשיבואמשיח,"יהודהאליוויגש"האתגםיש,דורנונשיאר"אדמוח"מוק"כ

אתפרעו"ד(דקדושהפרעה),"כפרעהכמוך",(שבדורנו)מיוסףכחונתינתבסיועשבא,"לעולםלהם
."נהוריןכל'מיניואתגליין

אתיהדותבענינישמראים,"יהודהאליוויגש"דבאופןשמתנהגיםז"עי:לדורנומזההלימודגםמובןמכך
נשיאעבדיודוד"האתמביאגופאז"ה,העולםנברא"ישראלבשביל"ש,יהודיבהיותותיות'ב"והבעההתוקף

."לעולםלהם
(דבר מלכות-ב "תשנ'ה, טבת' ז, ויגשפ "משיחת ש)



התורהבכח-היציאה מהגלות 

לפניולהורותיוסףאללפניושלחיהודהואת"
.(כח,מו)"גשנה

טרם:ואמרולברכהזכרונםרבותינוזאתפירשו
לפניושלחהואלמצריםבעצמויעקבשלירידתו

מורהשםשיהא,תלמודביתלולהתקין"יהודהאת
זאתעשהיעקב."תורההוגיםהשבטיםֶשְיהּו,תורה
כך,ומושחתמקולקלעםהםשהמצריםשידעמכיון

להביאעלולהבקירבתםישראלבנישהימצאות
עתידהמצריםגלותכיידעהוא.רוחניתלהידרדרות

האמצעיואת,ישראללעםרוחניתסכנהגםלהוות
מדרשביתבייסודיעקבראהלהגנהביותרהטוב

.במצריםהתורהללימוד

קריאת.אאופניםשנייתכנוהתורהבלימוד
להגיעעיוניומאמץיגיעה.ב;התורהמןפסוקים
"הוגים"-שלפנינוהביטוימן.הדבריםעומקלהבנת
בניוכאשררקכיהביןשיעקבמשמע-בתורה
,והתעמקות"הגות"שלבאופןבמצריםתורהילמדו
יגןאכןאשרמספקנפשיחוסןהתורהלהםתעניק
שרקמשוםזאת.המצריהרחובמהשפעתעליהם
,כדרושועיוןיגיעהמתוךתורהלומדאדםכאשר
.ממציאותוחלקלהיותהתורההופכת

מהמשיחהנדרשיםהתנאיםאחדמדועמובןזהלפי
בלומדהמדובראין."בתורההוגה"שיהיההוא

מכיון.בתורהומעמיקהיגעכאדםאלא,סתםתורה
ורקאךלוניתןמהגלותישראלאתלגאולשהכח

נתונהשאינה,התורהעםמאוחדהיותובשל
שכל,כמשיחאדםרק.העולםולמגבלותלהשפעות

!הגאולה טעם החיים

עללהתגברמסוגל,התורההיאומציאותומהותו
הגאולהאלישראלעםאתממנהולהוציאהגלות

.והשלימההאמיתית

(נ"תש'הויגשפ "פ שיחת ש"מעובד ע)

שאלו,בפרעהופגשלמצריםאבינויעקבכשירד
אליעקבויאמר?חייךשניימיכמה":מצריםמלך

ימיהיוורעיםמעט;שנהומאתשלשים..פרעה
.(ט-ח,מז)"..חיישני

ושלושיםמאהעלייאמרהכיצד:השאלהנשאלת
,האדםשלימיושאריכותבעוד,"מעט"שהםשנה
,אלא?שנהועשריםמאההיא,המבולמדורהחל

בקשרהיהקשור,שבאבותהשלישיאבינושיעקב
חייווכל!השלישיהמקדשלביתדוקאחזקנפשי
,כן-על.השלימההגאולהשלהנצחיתלשלוהייחל

חייושנותכיחשהואהגאולהבאהלאעודכל
אתוחסריםהם"ממועטים".באיכות-"מעט"הינם

.והשלימההאמיתיתהגאולההעיקר

(דבר מלכות-ב "תשנ'מקץ הפ "פ שיחת ש"מעובד ע)
ספרו פניני גאולהמתוך באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל 

ווי":הרףללאוצועקיםמבקשיםכאשרובפרט..
בקירוביותרעודיתוסףז"שעי"נאומשיחוואנט
.הגאולהוזירוז

(ז"תשמ'פ שמות ה"משיחת ש)

לצעוק ללא הרף


