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קוראקול 
מליובאוויטשא"שליטר "ק אדמו"מכ

,התשלומיןוימי"תורתנומתןזמן"מבבואנו
,י"לבנה"מהקבהתורהוקבלתנתינתשנתחדשה

עצמועלקיבלא"שליטי"מבנא"שכאוובודאי
בנגלההן,לתורהעתיםבקביעתולהוסיףלהתחזק
שיעוריבלימודובפרט,התורהבפנימיותוהןדתורה
בעניןההוספהד"עגםלעורריש-,ברביםתורה
.השעהודרישתצושהוא

:ובקשתיוהצעתי

-עתהעדא"לכאושישהתורהשיעוריעלנוסף
ומה,לאחריםללמדבתורהשיעורלייסדגםישתדל

."הרבהתלמידים"לועד,מישראללעשרהללמדטוב

וגם,מישראלא"לכאוששייך-ולהדגישולהוסיף
:'דילישיעוראלפוםוחדחדכל,וטףנשים

בהלכותדהנשיםהתורהשיעוריעלנוסף-הנשים
דנאמקדמתישראלנשישלכמנהגן)להןהצריכות
לייסדמהןאחתכלתשתדל,(ברביםוללמודלהתאסף

.('לידיעותיבהתאם-אחתכל)אחרותלנשיםשיעור

קטנותובישיבותבחדריםלימודיהםעלנוסף-והטף
אחדכלישתדלו,(שלהןחינוךבמוסדותוהבנות)

ף"אל,אחריםלילדיםללמודשיעורלייסדמהםואחת
.ב"וכיו,חומש,ת"בי

אחדשכלונכוןכדאי-וזירוזעידודלהוסיףוכדי
פעולותיהםעל(ב"וכיו)הוראהמורהלרביודיעואחת
ישלחו-הרוציםואלה.לרביםתורהשיעוריביסוד
ח"מוק"דכהציוןעללהזכירםמנתעללכאןח"הדו

.להםהמצטרךבכללהתברךר"אדמו

ולא"היעודלקיוםנזכהממשומידשתיכףר"ויה
,"אותיידעוכולםכי'גורעהואתאישעודילמדו

.צדקנומשיחי"עוהשלימההאמיתיתבגאולה

(נ"תש'ה-א"שליטר "ק אדמו"י כ"הוגה ע)

ממקום"הליכה"להיותשצריכה-לעילהאמור..
אצלהשוהצדהוא-הדבריםברוחניותלמקום
צריכהשאצלםכאלהישנם,לזהונוסף;כולם
למקוםממקוםונסיעההליכהלזמןמזמןלהיות

.בגשמיותגם

מצינוהרפואהחכמתפ"עשגם-ובהקדמה
סביבהבאותהממושךזמןנמצאאדםשכאשר
ועניניםטובהסביבה)עניניםבאותםועוסק
יוםהרגילותשבעניןהחסרוןמצד,הרי,(טובים
לעבורישלזמןשמזמןהרופאמורה,יוםאחר

לזמןאחריםבעניניםולהתעסקאחרתלסביבה
הןתועלתמביאזההפסק,שכן,הפחותלכלקצר

בעניניםבההתעסקותוהן,הבריאותבכללות
.יומיים-היום

כלבמשךשנמצאיםהישיבותבני:לעניננוובנוגע
התורהבלימודועוסקיםהישיבהכתליביןהשנה

ר"אדמוח"מוק"כמהםתבע-התפלהובעבודת
מהישיבהיסעושבהםאחדיםשבועות"לנדב"
השדהלערי,אחריםלמקומות(כפשוטהנסיעה)
התורהבהרבצתשםויתעסקו,(זובעיראפילואו)

.היהדותוהחזקת

ויתעסקושיסעואלהשבועותשבמשךאמתהן
שעתם'תהילאהיהדותוהחזקתהתורהבהרבצת

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

בקירובלעסוקהשנהבמשךאחדיםשבועות
התורהללימודבפרטנוער-ובניבכלליהודים
.המצוותוקיום

(המשך בעמוד הבא)

שבועות אחדים  " לנדב"



לשמירה והגנהשהם בכל מקום כלל ישראל לזכות שליחותם  במילוי ומופלגהבכל רחבי תבל להצלחה רבה שלוחי הרבי לזכות 

הוד  לזכות 
מלך  ר"ק אדמו"כ

א"שליטהמשיח 
ר"יגלה אכימהרה 

דוד' רח "לעילוי נשמת הרה
ה וזוגתו מרת "זאב ע' בן ר

'  ח ר"בת הרהליובאחיה 
גייסינסקיה"שמואל ע

שלהתורהללימודבנוגעגםהיאשבזהוהתועלת
רקלאהדברשייךשלכן-גופאהישיבותבני

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

אשרהדרךאתשהראה,הדורמנהיגעכשיוגם
.יעשוןאשרהמעשהואתבהילכו

-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, ב תמוז"משיחת י)

חוזר'שימ"רכישמעתימאשרנהניתימאד..
יוסיפווכןירבהכן,במאדהדברטוב.ח"דא

אלקינו'הלשםאגודותמאגדי,התורהמרביצי
מיאתלדחותהחפץזההואומי,ויתעלהיתברך

בכלאומץלהוסיף'צריכירק,ו"חמחזקתו
עליהם'דהתמימיםמפעלותחזוולכו,האפשרי

עליוןלאלתהלהאשר,עיירותוכמהבכמהיחיו
.האלקיםיברכם,במושבותםאור

וסלולהישרהבדרךוהלוך,והתחזקהשתדלועתה
ןאשר כלבעיניוחסדחןהאלקיםלךויתן,לנונית 

והרחק,מאהבהעבוד.פיךעם'ויהי,אותךהרואים
ר"ולההרכילותהוא)באמתהנמאסדברכל

מקוםתתןואל,(ואישאישבכבודו"חופגיעה
יפתךאםביצרךותגער,ו"וחו"חמחלוקתלשום

מלהתעסקידךעלהעוזריםכלאתותמנע,זהעל
לבבכם'תהיא"כ,ו"חוהדומהרכילותבדברי
קרןלהרים,דברשלטהרתהעלונתונהמסורה
אלקים'ויהי,ממשבפועלהחסידותואור,התורה
.ר"בגועמכם

.ר"מובןש"והדונ"כאוושלוםברכה'והי

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

החפצים בעילום  לזכות 
ר "שמם שיחיו יה

שיתברכו בכל מילי 
י"תכהר"בגודמיטב

לזכות החפצה בעילום שמה  
לרפואה שלימה וקרובה ולזכות 

ר שיתברכו "משפחתה שיחיו יה
י"תכהר"בגודמיטבבכל מילי 

"התמימיםמפעלותלכו חזו "

לצאתא "מזמן לזמן צריך כאו"
"ולנסוע מעצמו לגמרי



הואלימיםצעירהיהזאקאןאהרן'שרלמרות..
עליומוטלת,ד"חבחסידבתורכיהרגיש

שםחזרובשבת,המעיינותאתלהפיץהאחריות
שחורה"המתחילדיבורח"דאמאמרלראשונה

בעיניחןמצאהדבר."ב"תש-ונאוהאני
אמירתשעתכלבשקטהקשיבואשר,השומעים
ק"לכבכתבעל־כךדיווחמכןלאחר.המאמר
.ע"נצ"מהורייר"אדמו

אתקיבלשהרבילאחריגםהמשיךזהבמנהגו
לחזורמהתלמידיםתבעהרביוכאשר,הנשיאות
,קבעבדרךמצטרףהיההואכנסתבבתיחסידות

שםלחזור'בראנזויל'לשכונתלצעודנוהגוהיה
ר"אדמוק"כשלהאידישממאמריח"דאמאמרי
היורביםשבמקריםלמרות.ע"נצ"מהוריי
לחזורממנולמנועמנסיםהכנסתביתמתפללי

באמירתהקהילהרבאתלכבדרצוןמתוך,ח"דא
היה,עצמוהרבדוקא,כללבדרךאך.תורהדברי

אתשומעהיהואףח"דאלחזורלומאשר
.הדברים

בקראוןספינקאחסידותשלמדרשבביתארעכך
פארקווייאיסטערןברחובהיהבתחילה)הייטס
השבתותובאחת,(קראוןלרחובעברמכןולאחר

אפשרולאוהחסידיםח"דאשםלחזורהגיעהוא

הוא,מספינקאר"האדמוהתערבותלאחר.לו
.בנוכחותוחזר

בין,בשחיטהשםלסייע'דיילמאנטן'לנסעפעם
מקוהשםלבנותתדאגאתהלוהורההרביהיתר
,מקוהלבנותהתושביםאתעורראכןוהוא

.והיהקםהימיםוברבות

ה"עמשה'רהגאוןהרבשםהתארחבשבת
,ח"דאלחזורמאודרצהאהרן'ר,פיינשטיין

ידרושצעירשבחורהסכימולאהנוכחיםאולם
הואמשה'לרהדברכשנודעאך.משה'רבפני
כדרכוחזרוהוא,ח"דאלחזורלולאפשרהורה

.פיינשטייןמשה'רבנוכחותגםומנהגו

לאח"דאבחזרתלושהיההמיוחדהלהטאת
לושיהיהתמידמשתדלוהיה,לרגעהפסיק
כאשררגילותבשבתותגםכך.מוכןח"דאמאמר
לחזורנוהגהיההייטסקראוןבשכונתשהה

בתיבשני,דרעויןרעואבזמןפ"בעח"דאמאמרי
גם.'שטיבלעמפייר'ו'שולס'שיינ':כנסת

והוצרךכשנחלש,לחייוהאחרונותבשנותיו
והמשיךממנהגוהפסיקלא,הנופשלערילנסוע
.שםבשהותוגםח"דאלחזור

(16' עמ' אהרן חלק בזכרונות)

ח"דאלהוט במיוחד בחזרת 

בבתיש"אנשהלכומההדברגודללשערואין.איירח"מכוהקודםסיון'מכמכתבוקבלתיבנועם
(א"עו"טבמדברת"לקועיין)יתןומי,והקונטרסיםבהמאמריםהמבואריםהעניניםלפרסםהכנסיות

...לומוסיפיןהמוסיףוכל.מצואעתבכלל"כנלעשותלהםזהלבבם'שיהי

.הפרטים'ובענבקדשבעבודתוהצלחהבברכת

.חוצההמעיינותלהפצתישתמשובוגםובטחל"הבעתמוזג"ויב"ליל"שהוהקונטרספ"מוסג..

(רצז' אגרות קודש כרך ז עמ)



לגאולההכנה -באחדות עבודה 

חלקירוב,מיוחדחידושישנושלחבפרשת
מאורעשלרצףהם(שישיעדמראשון)הפרשה

(לדעתך)לךשלחלמשה'המאמירת,אחדוענין
שליחותםכלעם,כנעןארץאתויתורואנשים
מצוותעללמשה'הלציוויועד'וכווחזרתם
להםבישר)"לארץכשיכנסווהקורבנותהנסכים
שלענינהכללותאתמדגיששזה."(לארץשיכנסו
,סופהועדמתחילתהאחדעניןשהיא,התורה

שבתורההאחדותשעניןברוראז."אחתתורה"
.המרגליםבסיפורבמיוחדנרמז

משהשלבזמנוהמרגליםשליחתשמטרתכידוע
'מעלותיאתישראללבנישיספרובשבילהיתה

.ובשמחהגדולבחפץבהויעלו,ישראלארץשל
חלבזבתארץ"באמרםנתקיימהזוושליחותם

אפס"שאמרוהוספתםורק)'פריוזההיאודבש
כשהכניסכ"ואח,('רצויבלתיהיתה"העםעזכי

נכנסוהםאזי,לארץישראלבניאתיהושע
מרגלילהםשסיפרומהסמךעל(גם)בשמחה

.הארץשלמעלתהעלמשה

לראותהשבטיםנשיאיעשרשניםאתשלחמשה
ילךאחדשכלי"עזמן"חסכו"לאוהם,הארץאת

הלכויחדכולםאלא,שבטונחלתשללשטח
"שפעולתם"מודגשובזה,הארץכלאתלראות

מצדבאישראלארץובירורישראלארץעל
12בהיותםשגם,ישראלכלשלהאחדותנקודת

פרטיםריבויבושישהגשמיז''בעוהשבטים
שגםהתורהבכחנפעלוזה,מאוחדיםהם,ועניינים

השבועבפרשתשרואיםוכפי"אחתתורה"היא
ועבודה,אחדעניןעלמדברתככולהשרובהשלנו
הגאולהלזמןביותרהטובהההכנההיאכזהבאופן

.'פרטיכלעלהבריאהבכלאחד'היתגלהבו

התורהפנימיותאתללמודהיאאלינוההוראה
של"פנימיותו"אתשמאחדת(החסידותתורת)

נזכהוכך.ישראלעםשלהפנימיותעםה''הקב
ליםכמים'האתדעההארץמלאהכי"היעודלקיום
."מכסים

(א"תנש'הפ שלח "פ שיחת ש"מעובד ע)

עבודת-זהבדורנוביותרהמודגשנוסףוענין
.הזולתעללפעולהשליחות

"הכלהואהנשיא"-דורנונשיאר"אדמוח"מוק"כ
ם"רמב)"ישראלקהלכללב",(כא,כאחוקתי"פרש)

ואחתאחדכלעלהטיל-(ו"הג"פמלכים'הל
,"להאירנר"להיותקדושהשליחותהדורמאנשי
אלודכל,"אדםנשמת'הנר",לאחריםלהאיר

ובכל,('כוביתובניעלנוסף)בסביבתוהנמצאים
,"אורותורהמצוהנר"בשיאירו,מגעתשידומקום
אתומביאיםהגלותחשכתאתמבטליםז"עי,אשר
.הגאולהאור

(684' עמב"חח "תשמ'הש"סה)

להביא את אור הגאולה-השליחות 


