
לכל:לפועלבנוגעלעילהאמורמכלההוראה
,"ישראלבניעדתכלאתמשהויקהל"–לראש

משהידיועלמצד,מישראלואחדאחדשכל
להםולומרמישראלרביםלהקהילצריךשבקרבו

תורהעניני,"'הצוהאשרהדבריםאלה"
ומלאכתדשבתהציווי–ובמיוחדכולל',ומצוותי
בעניןחדורלהיותצריךשיהודי,כאמור,המשכן
,כי,"מלאכהתעשהימיםששת"דבאופןהשבת
לעשותכדיהיאבמלאכההעסקוכוונתתכלית
אנשיםאוסףאינו"..יתברךלוומקדשמשכן
שהפעולה–"דיבורופ"ענאספיםהןאלא,בידים

צורךשאיןכיון,בנקללהיותיכולה"ויקהל"ד
הןאלא",כפשוטהמעשה,בידיםאנשיםלאסוף

,ולהכריזלדבררקשצריך"דיבורופ"ענאספים
אתמשהויקהל)"זווהוראה..כולםנאספיםואז
שקיומהנצחיתהוראההיא"(ישראלבניעדתכל

ל"צוזמןזמןשבכל,אלא,כולההשנהכלבמשך
,ד"ובנדו,גרמאשהזמןלהעניןבנוגעההקהלה

היאההקהלה–שניאדרמברכים,שקליםשבת
מרבין"ו,"השקליםעלמשמיעין"בשביל

לפועלבנוגע–יותרובפרטיות.ב"וכיו,"בשמחה
כלאתכנוס",י"בנכלאתלהקהיליש:ממש

שלמלכו,המלךמדינותבכלאשר","היהודים
נדחתלפנהעד,"והרחוקיםהקרובים,עולם
(דקדושהרעש)"להרעיש"–תבלבקצוי

75' מסגליוןויקהלה  ערב שבת קודש פרשת "ב

הוראתשבועי להגברת התודעה והחשיבות בקיום גליון
קהילות בכל שבתלהקהיל א"שליטמלך המשיח הרבי 

דיקן'מוראא)"גדולהכי"שטורעם"מתוך
כלשאצל,הפוריםענינילכלבנוגע"(שטורעם

מההכנותהחל)הפוריםעניניכליהיוי"בנ
המתאימהההכנהי"ע,"רצונךכמצות"(לפורים

ח"מרכ"ועאכומברכיםמשבתהחל)מועדבעוד
מרביןאדרמשנכנס"ז"לפנועוד.(שניאדר

ד"עכולוהעולםבכל"להרעיש","בשמחה
ועד,"בשמחהמרבין",בשמחהההוספה

דלאעד)"והגבלהממדידהשלמעלהלהשמחה
טובהההחלטהידישעלרצוןויהי.."(ידע

בנוגעובפרט,בכלל"משהויקהל"דבעניןלעסוק
'ה"שכיון,הריהשמחהועניןהשקליםלענין
"ויקהל":השכראתתיכףנותן,"ללבביראה

לאחדתלוקטוואתם",ה''הקבידיעלהאמיתי
לארצנו"הנהישובוגדולקהל","ישראלבניאחד

.המקדשולביתהקודשעירלירושלים,הקדושה
שלבעיצומו,ממשומידתיכף–לנותהיהוכן..

מודגששבו]","דרעויןרעוא"בובפרטהשבתיום
לחייומנוחהשבתשכולויום"דהעניןביותר

והנשיםהאנשים,ישראלבנישכל.."[העולמים
בתוקףעומדים,"(שנהעשריםמבן"רקלא)וטף

,"המלךשללגיון"ב(כחבעלי)"צבאיוצאי"ד
משיחלביאתומוכנים"שרדבגדי"בלבושים

באצבעומראיםמכריזים–ומידותיכף,צדקנו
!"באזההנה"

(  מוגה–ט ''התשמש''אדח ''מבהשקלים ' פ-ויקהלפ''שמשיחת )

"!היהודיםכנוס את כל "



ק  "לזכות הוד כ
ר מלך "אדמו

א"שליטהמשיח 
ר"מהרה יגלה אכי

חובה                              ש וביחוד "חובה על אנ
!ח"בדאעל התמימים לסדר שיעורי לימוד 

בראםאשרקונםרצוןיפיקווכולם,עילאה
עלי-טוביםושניםימיםלאריכות–יצרם

אתדיןעלמאבחייבפועללהביאאדמות
לעשות,העולםבריאתבסודשהיתההכוונה

.'יתלודירה
ההתאחדות.ומרודועניו,רישוישכחאחדכל

וכולם,חבירובזרועאישישליב,וההתאגדות
כאישכולנובעמדינומקדםימיםיזכרוכאחד
ק"הרהר"אאמוק"כהוד'דעבדלפניאחד

עינינו,אורבהיכל,ע"זימ"נבגה"זצוקללה
קדושיםבסודיושבצבאות'דמלאךרואות

המוןמרגשתמאדנשערהוסביבה,רבה
שכינה,ה"ישפתיניבשומעיםתמימים
דמשהמאתפשטותאגרונומתוךמדברת
לשמועעסוקיםומוחותלבותומאות,שבדרא

שבלבהעבודהבמעלת,נלהביםדברים',דדבר
,קטנההעירלכבושאיךמדעדברי,תפלהזו

,ערללבלהכניע,ברזללבלהמיסנכונותעצות
מלכותעוללקבל,אפלבביתאורהלהכניס
יאמרוהחלש,ולעשותלפעול,באמתשמים
.ובזולתובעצמו'דדבראתלהקיםאניגבור

,הואחירבינו,היוםגםאוריאהילהזההזכרון
בלויתוזכותו,אתנוהואחי,מתלאאבינו
,יזרחעלינוקדושיםאבותתפארתעטרת

ללמדללמודונפעלנעשהזהחינו[ו]ובכ
התורהדבריכלאתולקייםלעשותלשמור
.ומצוה

(רמד-רמא' עמצ"מהורייר "אדמוק"אג)

'  שיחימנחם צדוק לזכות הרך הנולד 
ישראל ואסתר גליה  ' ולזכות הוריו ר

ר שיתברכו בכל  "יהמפעי ' שיחי
י"תכהר"בגודמיטבמילי 

לזכות החפצים  
בעילום שמם  

לרפואה שלימה  
וקרובה

בן  אליהונ"לע
אברהם וברכה  

פרידה פריחה  נ"ולע
בת יוסף ודינה  

הלזאתהעבודהעליךמעמיסהנניוכהיום
,קאוונאבפלךח"דאלומדיאגודותלקבוע
דבריםבחליפותלבואוהוא,דוינסק,וילנא

נמצאובטחאשר,התעוררותבדברישבכתב
'שיש"אנוידידינו'שימתלמידינוהרבה

.ח"דאולשמועללמודצמאיםגםהתאבים
עליקחמים[י]שלוכןרביםרצוןהפקולמען
מקומןבאיזהלהיות'יתובעזרתונ"בלעצמו

ולשוחחפ"בעח"דאלחזור,ההןבמקומות
אהבהבדברינאמניםורעיםאוהביםעם

'יהי'תחילטלאשרספקובלי,הקדשוחיבת
צריךאשרוכמובן.הטובוביקורוביאתולהם
זכהאשר'הדרושיעללחזורמראשהכנה

ק"הרהר"אאמוק"כהודמפילשמוע
.ע"זימ"נבגה"זצוקללה

חובהוחובת'שיש"אנכלעלמצוהחובת..
לימודשיעורילסדרביחוד'שיהתמימיםעל

מבלי'שיש"אנמושבמקוםבכלח"בדא
ויתדברו,והמיעוטהריבויעםהתחשב
רעהואתאישורעותאהבהבדבריביניהם

.ידברורעהואתואיש,יעזרו
,הגהגםאףמדברתולשוןבכתבדיבורכל

,מאליפותברכותאלפיבכנפיויביאבוא
ימצאואחדאחדכל.נפשועדידתרוחהקמת

ושםפה,ו"חבודדאיננו,הואיחידילאכי
תמימים,ומיודעיומכיריו,ואוהביוריעיו
זהאוהביםכולם,בחוריםכולם,המהדעים

מההואתעצומותעוזמלאיםכולם,זהאת
נהוראההואבנודשביקקדישארוחא



הכבירהבהשפעתוישתמשבטח,י"כחמדובחוריישיבותבניהרבה,ל"ת,יששבעירוהיות

.בזהט"בשויבשראםמראשח"ות.החוצההמעיינותולהפיץהחסידותלרעיוןלקרבםעליהם

(יח–יז' עמ' חלק הק"אג)

והוכיחו.הרבדבריאתשומראיננוח"דאשחוזרשבשעהאחדאישהוכיחע"נצ"מהורייר"אדמו
גםהללרבישלח"הדאאתאפילו:והוסיף(מהומיל)ל"זאייזיק'רשלח"דאאתהחוזרמדוע:גם
.באריכותזהעלדיברוהרבי,לחזורלא

(214' עמ' אשמועות וסיפורים חלק )

הגבאיהיהלייןה"עדובערשלום'ר
-ובימיםבשבתותח"דאחזרתעלהממונה

הכנסת-בביתדרעויןרעואשלבזמןטובים
הרבבקשתעל־פיהיההמינוי.ד"חבבכפר

רבו,גרליקה"עזלמן-שניאור'רהחסיד
לאשאםידיעהמתוך,ד"חבכפרשל

כאשראו,ח"דאשיחזוראברךיימצא
אתלהשליםיוכלהוא,התחרטהאברך
.ח"דאבעצמוולחזורהחסר

היהשבתשמידי,מעידיםמשפחתובני
מוקדםחזרוכאשר,באריכותמתפלל
כדיאלא,לנוחכדיזההיהלא,לביתו

לאחר,ואכן.ח"דאלחזרתלהתכונן
מאמריםספרנוטלהיה,שבתסעודת

-המאמר,שלוששעתייםוכעבור,בידו
כברשעהחצילפחותארכהשאמירתו

.בראשומוכןהיה

(48' עמב "תשס' אבני חן'תשורה )

מתעמקהיהגולדשמידנחום'רהחסיד
והיה,בחסידותרבותשעותבמשךיוםמדי

חסידותמאמרימאותפהבעלחוזר
בימים,כאחדועבודההשכלהבענייני
למסירתהתמסרותו.דפגראוביומירגילים
הוא.דברלשםהיתהחסידותשיעורי
רשותקיבלואף,היטבלהםהתכונן
חזרתבעתלשלב,ץ"הרייר"מאדמו
.אחריםבמאמריםהמבוארהסברהמאמר

מאמריםלחזורמתלמידיואףתבעהוא
.זהבענייןרבותוהדריכם,כיאות

עיקרכיסיפרגולדשמידמרדכיהרבבנו
והפצתהחסידותמלימודהיתהחיותו
פסקלאהאחרוניםבימיוכיעד,ברבים

,מיניהפנויאתרלית"ולומרמלחזורפיו
.'וכדו"כללביהתפיסאמחשבהלית

(4' עמהתניאעל ג"הרנביאורי )

ח"דא" כל עצמותי תאמרנה"ח"דאחוזר –אחראי 



הםפקודי-ויקהלפרשיות,שניםוכמהכמהבקביעות
הפרשיותזובשנהאבל.יחדאותםוקוראים,מחוברות

מטרתכללות:האדםבעבודתהענייןביאור.נפרדות
,"קוניאתלשמשנבראתיאני"היאהאדםשלבריאתו
גםולפעול,בוראואתלעבודזהענינושכלכלומר
ישגופאבזה.קונואתלשמשענינוכלשיהיה,בעולם

-ויקהל"הפרשיותבשמותהמרומזים-אופניםשני
בכלשמגלה,כלליבאופןעבודה-ויקהל.א"פקודי
,(מפרטיםשלמעלה)הכלליתהעבודהאתהעולםעניני

עניניבכלאחדותפועלזה-ידי-ועל,"קוניאתלשמש"
ואחדותאהבתשלהעניןי"עבישראלובפרט,העולם
העבודהאחרי),פרטיבאופןעבודה-פקודי.ב.ישראל

בכלמגלה(הוא-הפרטיםכלאתשמאחדתהכללית
,הפרטיבעניינו-המיוחדהחידושאתופרטפרט

אתשקוראיםזובשנההחידושוזה."קונואתלשמש"
השלימותאתשישמודגששבזה,בנפרדהפרשיותשני

הכלליתהאחדותאתשמגלים-"ויקהל"שלבעבודה
לחכותצורךואין,העולםבוראאתלשמש-שבבריאה

.הפרטיםבכל-פקודישללעבודה
"כמוךלרעךואהבת"שכתובכמוהואהאחדותעניין

קרובשנמצאיהודירקלאזה"רעך"שלשהפירוש
.העולםשלהשניבקצהשנמצאמיאפילואלא,אליו

מבניאחדשכל:בתניאהזקןר"אדמוש"כמלזההסיבה
העצם"כ"וא"ממשממעלאלקהחלק"הואישראל

ויוצא,"בכולותופסאתה-במקצתותופסכשאתה
רואיםאםואפילו.אחתמציאותהםישראלבנישכל

זה-עליולפעולהדרךהרי,השניאצלטובלאמשהו

עםלאחדותכהקדמה.שלוםובדרכינועםבדרכי
ביאור.קונועםהאחדותאםלהתחיליש,ישראל
,היוםבתחילתעושהשיהודיהראשוןהדבר,העניין

מורהשזה."אנימודה"אומר"משנתוכשניעורמיד"
שאומרהזהשהעניין.בוראועםבתכליתמאוחדשהוא

הפרטיםכלשלפני,כלליתעבודההוא,"אנימודה"
-בכללותו-עצמוהוא,כולוהיוםבמשךוהעבודות

מודה"במיליםגםרואיםזהואת.ה"הקבעםמאוחד
."לפניךאני"עםולא"מודה"עםשמתחיל,"לפניךאני

עםבתכליתמאוחדישראלמבניאחדשכלשזה
צריךואין,פשוטדברזה-"לפניךאני"-ה"הקב

שלהענייןעםמתחילאלא.כללזהאתלהדגיש
בהדגשהזהכל.שלוהעבודהעםכלומר,"מודה"

,האחרונותבשניםובמיוחד,שלנובדור,מיוחדת
"ויקהל",ישראללארץעוליםיהודיםשהרבהכשרואים

ההוראה.האחרוניםבדורותהיהשלאדבר.כפשוטו-
אםגם.צדקהבנתינתהרבהלהוסיף.פשוטה-למעשה

:דרגותהרבהבצדקהישהרי-צדקההרבהנותןאדם
אפשרותמיד"..לאישאשרכל",חומש,מעשר

,להוסיףלהחליטאפשרבשבתוגם.ולהתקדםלהוסיף
הרי,לתתאיךוגם.לחברמשקהאומאכלנתינתכמו

,בנתינהשעוסק,עצמואתשנותןבאופןלתתצריך
ועל.כולוכלאתבהומכניסעליהחושב,עליהמדבר

אתשמקרבתצדקהגדולה".הגאולהאתמזרזיםזהידי
"גלויותקיבוץ","ויקהל"ה"הקביעשהואז,"הגאולה

.ממשומידתיכף,"הנהישובוגדולקהל"
(דבר מלכות–ב "תשנ'הויקהלפ "פ שיחת ש"מעובד ע)

המישורים  אחדות בכל –ויקהל


