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"כנוס את כל היהודים"

,הפוריםענינילכלבנוגע"(שטורעםדיקן'מורא
החל)הפוריםעניניכליהיוי"בנכלשאצל

ההכנהי"ע,"רצונךכמצות"(לפוריםמההכנות
מברכיםמשבתהחל)מועדבעודהמתאימה

.(שניאדרח"מרכ"ועאכו

,"בשמחהמרביןאדרמשנכנס"ז"לפנועוד
ההוספהד"עכולוהעולםבכל"להרעיש"

להשמחהועד,"בשמחהמרבין",בשמחה
."(ידעדלאעד)"והגבלהממדידהשלמעלה

לעסוקטובהההחלטהידישעלרצוןויהי..
לעניןבנוגעובפרט,בכלל"משהויקהל"דבענין

יראה'ה"שכיון,הרי-השמחהועניןהשקלים
:השכראתתיכףנותן,"ללבב

תלוקטוואתם",ה''הקבידיעלהאמיתי"ויקהל"
-"הנהישובוגדולקהל","ישראלבניאחדלאחד
ולביתהקודשעירלירושלים,הקדושהלארצנו
.המקדש

שלבעיצומו,ממשומידתיכף-לנותהיהוכן..
-127הערה]"דרעויןרעוא"בובפרטהשבתיום
שבתשכולויום"דהעניןביותרמודגששבו"

."[העולמיםלחייומנוחה

לא)והטףוהנשיםהאנשים,ישראלבנישכל..
בתוקףעומדים,"(ומעלהשנהעשריםמבן"רק
,"המלךשללגיון"ב(כחבעלי)"צבאיוצא"ד

ומוכנים,מצוחצחים"שרדבגדי"בלבושים
מכריזים-ומידותיכף,צדקנומשיחלביאת
!"באזההנה"באצבעומראים

(מוגה-ט ''תשמ'ה, שקלים' פ, ויקהלפ''שמשיחות )

"  ויקהל. . "השכר "
"ה"הקבידי על האמיתי

:לפועלבנוגעלעילהאמורמכלההוראה..

,"ישראלבניעדתכלאתמשהויקהל"-לראשלכל
משהידיועלמצד,מישראלואחדאחדשכל

מישראלרביםלהקהילצריך,(ג"סל"כנ)שבקרבו
תורהעניני,"'הצוהאשרהדבריםאלה"להםולומר

ומלאכתדשבתהציווי-ובמיוחדכולל',ומצוותי
בעניןחדורלהיותצריךשיהודי,כאמור,המשכן
ששת"דבאופן,"(העולםחידושאמונת)"השבת
העסקוכוונתתכלית,כי,"מלאכהֵתעשהימים

ל"כנ',יתלוומקדשמשכןלעשותכדיהיאבמלאכה
.בארכה

פ"ענאספיםהןאלא,בידיםאנשיםאוסףאינו"..
,בנקללהיותיכולה"ויקהל"דשהפעולה-"דיבורו
מעשה,בידיםאנשיםלאסוףצורךשאיןכיון

רקשצריך"דיבורופ"ענאספיםהןאלא",כפשוטה
.כולםנאספיםואז,ולהכריזלדבר

בניעדתכלאתמשהויקהל)"זווהוראה..
כלבמשךשקיומהנצחיתהוראההיא"(ישראל
ההקהלהל"צוזמןזמןשבכל,אלא,כולההשנה
,שקליםשבת,ד"ובנדו,גרמאשהזמןלהעניןבנוגע

משמיעין"בשבילהיאההקהלה-שניאדרמברכים
.ב"וכיו,"בשמחהמרבין"ו,"השקליםעל

:ממשלפועלבנוגע-יותרובפרטיות

,"היהודיםכלאתכנוס",י"בנכלאתלהקהיליש
הקרובים,עולםשלמלכו,המלךמדינותבכלאשר"

"להרעיש"-תבלבקצוינדחתלפנהעד,"והרחוקים
א  )"גדולהכי"שטורעם"מתוך(דקדושהרעש)

יכולה  " ויקהל"דהפעולה "
. ."כיון , בנקללהיות 



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

ליסון  ' שיחידובערשלום ' התלזכות החתן 
לרגל  ליפש' שתחישרה רחל ג מרת "עב

-ב "תשפ'ה' אדר ב' ג-מ"בשעטוחתונתם 
ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי  "יה

והמצוהעד  על יסודי התורה 

לזכות הוד  
ר  "אדמוק "כ

מלך המשיח  
מהרה א"שליט

ר"יגלה אכי

שדרכוחללשנשארכך...!לסוגרואפשרשאי
והן,רוחנייםבעניניםהן,אלקותהשפעתנמשכת
אחדלכל,רויחאומזונאחייבבני,גשמייםבענינים
-"מחטשלחודה"האת,אבל.לובהמצטרךואחד

.לבדלעשותצריכים
(ב"תשי'משיחת חג הפורים ה)

'לגזול'שנהג,היתהר"אדמוח"מוק"כשלההנהגה
לעצמוהתורהללימודלתתיכולשהיהמזמנו
והצלתעסקנותבעניניוהתעסק,לעצמו'הועבודת
שלחשובמחלקגםזאתתבעוהוא.נפשות
והוא.זובדרךינהגוהםשגם,ומקושריותלמידיו
-הסדריםבין-הישיבהתלמידי'שאפי,הנהיג
התורההפצתעלמזמנםמסויםחלקימסרו

גדולשחלק,באופן...והתעסקות.חוצהוהיהדות
,השניעםהלימודעצםעללא)הולךההפצהמזמן
להוסיףהשתדלות:"ציבורצרכי"על(אלא

הסכומיםאתלהשיג,ללימודמקוםלסדר,תלמידים
.'וכו'וכוההוצאותאתלכסותבכדיהנחוצים

ודרגהשהמצב,כאלהמקושרים'שאפי,אומרתזאת
שלבאופן(מהבבליההלכהכפסק)רקהואשלהם

'אפימזמנםלמסורהםצריכים,"משתמרתתורתם"
'הועבודתהתורהבלימודיחסרידיושעלבאופן
ק"לכשבנוגעולהעיר...הרביםעבודתעבור,שלהם

...עבודתואופןיודעמיהנה-עצמוח"מו

מנהושמץפ"ועכמעין-הנהגהמאיתנונדרשת
כדי,"למלךמשנה"להיעשות,מרדכימהנהגת
"זרעולכלשלוםודוברלעמוטובדורש"להיות

."(אחיורוב"לרקרצויהואזהמצדכאשראפילו)

(ה"תשלתשאפ "פורים וש, ג"תשלמשיחות חג הפורים )

"בשרבעיני אלקותיראה "

שאינםשבזמנים-הישיבהלבחוריבנוגע..
כלשון)"הםבזמני",הישיבהלסדרישייכים
לילך-"תרומה"יתנו,שלהםבזמנים,(המגילה
.חסידותולחזורכנסיות-לבתי

רקהכוונהאין,הישיבהבחוריאודותכשמדברים-
המוקפיןכרכין"דומצבבמעמדשנמצאיםלאלה
,חומהמוקפיןה"הבהוהשגם,היינו,"חומה

שנמצאלזהגםאלא,בשלימותההיאוהחומה
רחמנא,חרבשלו"כרך"העתה-שלעתומצבבמעמד
הראשוןהמקבל)נוןבןיהושעבימותאבל,ליצלן
היתהשבעבר,היינו,חומהמוקף'הי(רבינוממשה

תורתזוהישבתורה"מאור"ולצ"לתומשייכותלו
לוויששזוכהמספיקבלבדזהגםהרי-החסידות

מלךשלהבירהעיר,"הבירהשושן"שבהכחכלאת
שלושהעירפ"שאע,כך,ה"הקבהמלכיםמלכי
גםאלא,חריבהשהחומהרקלא,היינו,חריבה
הואנוהג,כ"אעפ,ליצלןרחמנא,חרביםהבתים
נסיםבשרבעיניראוששם,הבירהשושןכמנהג
!להגאולהבנוגע,הטובבצדגלויים

ה"הקבלויעזור-האמורבאופןיתנהגוכאשר
ובהקדם,דיןבעלמאבחייו,היינו',דידישבעגלא
במוחשבשרבעיניאלקותיראה,אפשריהיותר
,אבל;ומזונאחייבבני,הפרטייםבעניניוגם,ממש

ל"חזובלשון,הואמצדולבואצריכהההתחלה
מחטשלכחודהליפתחו"י"לבנאומרה"שהקב
."אולםשלכפתחולכםאפתחואני

יעשהיהודישכאשר-ה"הקבשלהבטחתווזוהי..
א  )"קטנטןנקב,"מחטשלכחודה",משהומצדו
אזי,שלווהישותבהמציאות"(לעכעלעקליינע
גדולהכיפתח,"אולםשלכפתחו"ה"הקבלויפתח

הפרטימזמנו ' לגזול'

לעילוי נשמת המשפיע  
שלמה חיים  ' רת"הרהח "הרה

ה וזוגתו "יום טוב ע' בן ר
ח "בת הרהבלומאמרת 

קסלמןה "זאב וולף ע' ר

ה'עטי' שיחידניאל דוד ' התלזכות החתן 
לרגל  כהן ' שתחימושקאחיה ג מרת "עב

-ב "תשפ'ה' ו אדר א"כ-מ"בשעטוחתונתם 
ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי  "יה

והמצוהעד  על יסודי התורה 



-ויקהל"'פרשבתשלקהילותהקהלת"ח"דועל
,תבלמרחבית"דוחווכמהכמהעודועל"פקודי
לליתכתשובהלענותא"שליטר"אדמוק"כהואיל

פעולהותהאח"ות'נת":כדלקמןפרטית-
ל"דחזכחכנתינת,ג"והזמובהוספהנמשכת
חודשג"והזמ,לומוסיפיםהמוסיףדכלוברכתם

,בכלאמיתיתוחירות,ושמחכשרפ"וחהניסן
.'וכומרובהשתוספתוה"דהקבברכתוובמיוחד
."צ"עהאזכיר

(11' עמ34' בית חיינו גליון מס)

בשכונתכנסתהבתי'אשלהרבנים'אעבר
שלנואברכיםהולכיםשבתשמדיפלעטבוש
.קהילותומקהיליםודורשיםשלוס"לביהכנ

ונכנסיםשהיות,א"שליטר"אדמוק"לכאמרל"הנ
ק"לכלהודותברצונולכן,משהויקהל'לפר
י"עהקהילותההקהלתעלא"שליטר"אדמו

רחוקיםומקרבים.'וכוס"לביהכנאברכיםששולח

קירוב"הזכרתם:א"שליטר"אדמוק"כ.'וכו
לפנייוםכלאומריםשהריהיאהאמת"רחוקים
לאכברזההריכ"א.כמוךלרעךואהבתהתפילה

."רחוקים"

(נ"תש'א אדר ה"כ' יום א, 6' עמ32' בית חיינו גליון מס)

מנחםהרבמורנו,תפארתושםק"כר"מאדמוכלל
ושמעובעל־פהשאמרמ"נבג[הצמח־צדק]מענדל
'גלזהצריךלחברוהשכלהלהמוסר,הקדושמפיו
העניניםמסודרהמשפיעאצלשיהיה[א:כללים

ושלא,המאוחריקדיםולאיאחרלאהמוקדם
ולאאחדפסוקואפילואחתתיבהאפילויחסר
שיכולמהשכל[ב.אחדעניןזה...רקשזהויחשוב

בשעתמהתפעלותעצמואתלחדלהמשפיע
שישמע[ג.יתפעלושלאיחדל-ההשפעה
.מפיושמוציאמהבעצמוהמשפיע

מיכל'ראשרמעשהמביאעיניםמאורובספר
באמצעוהפסיקבתורהדרשל"זזלאטשאווער

רעטמיוואסהערט(סערטצע"):הלשוןבזהואמר
תשמע-ליבי]="אלייןמיררקאיךמייןאייךמיט
.[בלבדלעצמירקכוונתי,איתךשמדבריםמה

(שיא' עמעזמגדל )
ה
מ
חכ

ה
ר 

צ
או

פעולה נמשכת  תהא ". . 
. ."ג"והזמובהוספה 

ר  "ק אדמו"להודות לכברצונו "
"  הקהילותההקהלתעל א"שליט

אחתועל,השבתביוםוכמהכמהאחתעלהרי-"(ויקהל"דהעניןקיוםידיעל)הימיםבכלהואכךואם..
הקהלתידיעל,"משה(ויקהל")ידיעלנעשה"ויקהל"שהובפרט,עצמה"ויקהל"פרשתבשבתוכמהכמה
שבשבילו)הראשוןשהצוויבשבת-וכמהכמהאחתועל.מישראלואחדאחדכלבקרבשישנו"משה"הכל
כדיועד,"שבת"הואיהודישלענינושכללותכיון,שבתשמירתאודותהואשלהבפרשה"(ויקהל"ההיה
]=דכסופאדנהמאהעניןאתלשלולבכדי]לשבתהכנהבתורורקאךהיאהחלבימותעבודתושכל,כך

לכל-"ויקהל"האתמקייםשהואכיון,"לבוויגבה"דבאפןדוקאהיאשהנהגתוודאישאז-[[בושהלחם
.לעילכנזכר,השלמותבתכליתלצדוהעומדהיהודיעם-לראש

(ב"תשנ'הויקהלפ "שמשיחת )

כללים למסירת השכלה' ג



"מיתריהםואתהחצריתדתואתהמשכןיתדתאת"
לתקוע-יתדות":ואומרי"רשזאתמפרש.(יח,לה)

.ברוחינועושלאבארץהיריעותסופיבהםולקשור
המשכןיריעותאת."לקשורחבלים-מיתריהם

ימוטלבל,בארץהקבועותליתדותבחבליםקשרו
לדמותניתןהקודמיםהדורותאתאם.ברוחהמשכן
לקושרילדמותישדורנושאתהרי,המשכןלבוני
.לארץלחברםמנתעלליתדותהיריעותשולי

עקבלדורנושלהידועלדימויגםמתאיםזהרעיון
מוחבבחינתשהיוהקודמיםלדורותביחס,שברגל
המשלים,עקבבבחינתהיאדורנושלהעבודה.ולב

אך-הגאולהלהבאתהנדרשתהעבודהאתומסיים
מושלמתעבודה,שכן,מעלהבהישכךמשוםדוקא
החיצונייםהפרטיםכשגםדוקאביטוילידיבאה

הפעוטההעבודה,זהלפי.כנדרששלמיםוהטפלים
תוקףהנותנתהיא,היריעותקשירתשללכאורה
ינועושלאאנובטוחיםאזרקשכן,כולולמשכן
.ברוחהיריעות

דורנושלוהמצוותהתורהקיוםשערךספקאין
בהשוואה"עקב"שללמימדיםמתגמדכשלעצמו
והצדיקיםהגאונים,והאמוראיםהתנאיםלדורות
מעלת,מיוחדתמעלהישבודוקאאך.לפנינושהיו

נוסכיםאך-לכשעצמםהטפלים-הפרטיםהשלמת
היסודאתומשלימיםכולובמשכןוביטחוןתוקף

אין":לברכהזכרונםרבותינוואמרו.והעיקר
."גומרהשםעלאלאנקראתהמלאכה

דורנו מחבר את  
יריעות המשכן לארץ

הקבועותליתדותהיריעותסופיקשירתפשרגםזהו
,שבמשכןהשכינההורדתעלהרומזתפעולה,בארץ

אתהמסייםהואשדורנומכיון;בארץגםוקביעתה
בפועלהשכינהלהשראתשיביאוהואהמלאכה
הגאולהבביאת,הגשמיהזהבעולם-בארץ

.והשלימההאמיתית

(ט"תשמ'הויקהל' ש פ"פ לקו"מעובד ע)

הוא-ברוך-הקדוששלבעולמונמצאישראלעם
שלבעולמואורחהינויהודיכל;"אורח"שלבמעמד

משתדלשהאורחכשם."העולםוהיהשאמרמי"
כי,עליולהכבידשלאומנסההבית-בעלאתלכבד
צריךכך,שאפשרבמהלעזורמבקש-אדרבהאם

.מצוותיוכלאתולקייםלאהבו:'להלהתייחסיהודי

כל"אמרוחכמינו:הכללמןהיוצאמקרהישנואך
וביחס!"מצאחוץ,עשההבית-בעללךשאומרמה
-'הלנושיאמרמהכל:היאהכוונהישראללעם
לחיותלהמשיך;"צא"שלבמצבלהישאראך.נעשה
לכך-המקדשבית-'השללביתומחוץ,בגלות,כך
איגלותשלמצבעם.לעולםלהסכיםנוכללא

הוא-ברוך-הקדושהוראתפיעל!להשליםאפשר
,עשההביתבעללךשאומרמהכל"-בתורתו,עצמו
אתושובשובנדרוש!נרפהלא-!""צא"מחוץ

.'הביתאלוישיבנו"הביתבעל"יאותכיעדהגאולה

(דבר מלכות-ב "תשנ'פ חיי שרה ה"פ שיחת ש"מעובד ע)
באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה

נתעקש וניגאל


