
74' מסגליוןתשאה  ערב שבת קודש פרשת כי "ב

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

לפרקיםלהתוועדלהבאגםישתדלובטח
המעיינותבהפצתאומץולהוסיףקרובים

.הזהבזמןעתהתפקידנושזהו,חוצה
ישנוישראלביתבשכונתאשרנודעתי..

'ר'וכוח"הרההואוהמשפיעבחסידותשיעור
.ד"חבמכוללתמיכהממקבליכןגםשהוא...

,תמיכתואתשהפסיקואחדיםחדשיםזהאבל
אוחלישות'יהיזהידישעלאפשרובמילא

.ל"הנהשיעורשלו"חלגמריביטולאפילו
,ל"להנהתמיכההפסיקולמההטעםיודעאיני

לבבשיםאבל,עמםונימוקםטעמם'היובטח
בתורתברביםשיעורבספקמטילשזה

באופןמוצאלמצואשישתדלאקווה,נשיאנו
אפשראיואם,בהשיעורהפסקו"ח'יהישלא
.ל"הנבתמיכהנשתתףמכאןגםהריהכיבלאו

ח"בדאשיעוריםהתיסדותד"עשכותבמה
משפיעלזהשנצרךוכותב,מקומותבכמה

פרטיםיותרלהודיענימטובוהנה,וספרים
המשפיעיםהםמי,שכונותבאיזההיינו,בזה
נ"בלואשתדל,מתכוןספריםולאיזה'וכו

.בזהלעשותביכלתיישמהלראות

(קא' עמ' כרך דק"אג)

!לתמוך בשיעורים !ציבורצרכי עבור לגזול מזמנו 

שנהג,היתהר"אדמוח"מוק"כשלההנהגה
התורהללימודלתתיכולשהיהמזמנו'לגזול'

בענייניוהתעסק,לעצמו'הועבודתלעצמו
גםזאתתבעוהוא.נפשותוהצלתעסקנות

הםשגם,ומקושריותלמידיושלחשובמחלק
תלמידי'שאפי,הנהיגוהוא.זובדרךינהגו

מסויםחלקימסרו-הסדריםבין-הישיבה
.חוצהוהיהדותהתורההפצתעלמזמנם

ההפצהמזמןגדולשחלק,באופן..והתעסקות
על(אלא,השניעםהלימודעצםעללא)הולך

,תלמידיםלהוסיףהשתדלות:"ציבורצרכי"
הסכומיםאתלהשיג,ללימודמקוםלסדר

.'וכו'וכוההוצאותאתלכסותבכדיהנחוצים
שהמצב,כאלהמקושרים'שאפי,אומרתזאת

(מהבבליההלכהכפסק)רקהואשלהםודרגה
הםצריכים,"משתמרתתורתם"שלבאופן
יחסרידיושעלבאופן'אפימזמנםלמסור
עבודתעבור,שלהם'הועבודתהתורהבלימוד
הנה-עצמוח"מוק"לכשבנוגעולהעיר.הרבים

הנהגהמאיתנונדרשת..עבודתואופןיודעמי
,מרדכימהנהגתמנהושמץפ"ועכמעין-

טובדורש"להיותכדי,"למלךמשנה"להיעשות
כאשראפילו)"זרעולכלשלוםודוברלעמו

."(אחיורוב"לרקרצויהואזהמצד

(ה"תשלתשאפ כי "ושפורים , ג"תשלמשיחות פורים )



ק  "הוד כלזכות 
ר מלך  "אדמו

א"שליטהמשיח 
ר"מהרה יגלה אכי

הקהילו קהילות ברבים  
!במסירות נפש

פעולותיהםאודותשכותבממהנהנתי
והפצתההתורהלימודבהחזקתהטובות
אחדהואזהבדורנואשרהנוערביןובפרט

כלללקיוםונוגעחיונייםהכיהעניינים
הלכותלימודיסדרוובוודאיאומתנו

בכליומייםהיוםבחיילדעתםהצריכות
כלעללימודידםעלשנתייסדוהשיעורים

'שיהיאבלפעםבכלקצרזמןפנים
האלוקיםאתהאדםכלזההריכי,בקביעות

הואהמדרשולאשמורמצותיוואתירא
מהעלנוסף,עיקרהמעשהאלאהעיקר

נחקקוהקביעותידישעלבחוששרואים
יתברך'והוהשומעהלומדבנפשהידיעות
.יצליחם

בעבודהוחבריואותויעזוריתברך'וה
והמושפעיםלקחםבשומעילהחדירבקודש
אלקיםתורתהמצוהואתהתורהאתשלהם
עלולהמשיךבפועללעשותםומצותיוחיים
.וברוחבגשםברכהתוספתידם

(349' ד עמ"חלק כש "לקו)

יהונתן' רלזכות 
'  בן נעמי שיחי

לרפואה שלימה  
וקרובה

לזכות  
החפצים  
בעילום  

שמם

לעילוי נשמת  
' רת"הרהח "הרה

ח  "בן הרהאברהם 
שמואל  ' רת"הרה

ליסוןצבי הירש 

לקבלשרצונוהוסיףוהרבי.לתלמידים
ח"דאהחוזריםהבחוריםמשמותרשימה

שהלכוכנסיות-בתירשימתוכן,שבתבכל
שהיתהראוכזורשימהלוכשנתנו.אליהם

שבפעםלראותשצריךאמראך,הנאהלו
.כמהפיגדולהרשימה'תהיהבאה

(432' עמ' ב כרך ג"תשי'יומן משיחות קודש ה)

ללמד בשיעורים גם הלכות

כזהנפשבמסירתעמדודוקאואז..
תורהללמודברביםקהילותשהקהילו
רבהבמדרשכמבואר,כזהנפשבמסירת
אלףב"כהיהודימרדכישקבץ,במקומו

המןהצוררצרעליהםבבואאשר,תלמידים
ביןלחייםביןואמרוכללפחדולאהרשע
שקבלווהינו,בתורההםקשוריםלמות

להפרדשלאורקאךשיהיהענשכלעליהם
הנה..ממשבפועלנפשבמסירתמהתורה

דמשהאתפשטותאמרדכיעמדדוקאאז
לחזקברביםקהילותוהקהיל,דראבכל

שלתינוקותלימודידיעל'בהויאמונתם
,דכלאושרשאועקראיסודשהוא,רבןבית
אתבפעלנפשבמסירתקימודוקאואז

לעמדהגלותעניןתכליתדזהו,החלואשר
.הנסיונותבכלחזק

(ז"ה וקבל היהודים תרפ"מאמר ד)

!כל התלמידים ובכל שבת

הישיבהלמנהלאמרא"שליטר"אדמוק"כ
ילכוהתלמידיםשכלשרצונומענטליקהרב
'ויהי,ח"דאלחזורכנסיותלבתישבתבכל

והן,ח"דאשישמעו,למתפלליםהןתועלת

לעילוי נשמת  
ת"הרהח "המשפיע הרה

' בן רמשה מרדכי ' ר
אורנשטייןאברהם 



חוזראוולומד,המדרשבביתיושבחסידייהודישכאשר,ליברור:אמר{ב''הרש}ר''אאמו

טוברובבניוולבנילבניו,עבורומספקתושמחתם,זקניאצלשמחהזוהרי,ברביםחסידות

.וברוחניותבגשמיות

('אדר אג''יהיום יום )

בכלשיחיוהבעלי־בתיםויקרב,להשומעיםהמובניםבהעניניםיהיה,ברביםח"דאחזרת

.לקרבםוהצעיריםבשניםהבינוניםעללבווישים,האפשרי

(תקיט' עמחלק־גצ"מהורייר "אגרות קודש אדמו)

לחזורהתמימיםאתחינךנעמאנאווה"עניסן'ר
הרב,תלמידומספר.קבועבאופןפ"בעמאמרים

מאמריםאצלוכשלמדנו",קלמנסון'שיי"י
הבחוריםמכלתובעניסן'רהיה,מלקוטי־תורה

היהשבתבכל.הנלמדהמאמראתפ"בעשישננו
ומודיעהשבתיוםבבוקרהבחוריםלאחדקורא

.מנחהאחריהיוםח"דאמאמרלחזורשעליולו
אתמקבלשהואלטעוןמנסההיההבחוראם

הספיקלאעדייןוכימדימאוחרבשלבהידיעה
האם":באוזניותמהניסן'רהיה,מאמרלהכין

!?אחדחסידותמאמרלפחותבזכרונךחקוקלא
שבההפשטות"...?מתפללאתהמהעםכן-אם

מהחינוךחלקבעצמההיתההטענהאתהשמיע
לפחותלהיותשחייבידעבחורכל.לנושהעניק

ולו,במוחותמידחקוקשיהיהאחדח"דאמאמר
יקראניסן'רהקרובהשבשבתהאפשרותבגלל

"...מאמרלחזורממנווידרושלו

:אזימוב'שימשה־ניסןהרבסיפרדומיםדברים
'ר,פ"בעמאמרללמודמסוגלשהיהבחורכל"

מאמרשילמדפעםמדיממנודורשהיהניסן
חמישיביוםלבחורלגשתמסוגלהיההוא.פ"בע

מאמרלחזורעליושבשבתלוולהודיעבצהרים
.'דרעויןרעווא'לעתפ"בע

תצטרךאם.וכללכללמופרךהיהלאזהמצידו
אתולשנןהלילהכלבמשךשישי-בליללשבת

שהצליחוכאלההיו...?בכךמה-המאמר
אצלאבל.שלאאחריםוהיו,בקלותזאתלעשות

לא,מידהבאותההדברעלמקפידהיההואכולם
היהניסן'לר."תירוציםלשוםמקוםאצלוהיה

כשבחור.'הרבאותיות'עלבשמירהמיוחד'קָאך'
',דרעויןרעווא'לעתבשבתח"דאמאמרעלחזר
.הרבבלשוןהמאמרעלחוזרהיה

המאמרכימעידקלמנסון'שיי"יהרבתלמידו
שנדפס"יקריבכיאדם"היהשחזרהראשון

הורגלנוכךשכלזוכראני":וסיפר,בלקוטי־תורה
שחזרתיעד,באותיותיהםהמאמריםאתלחזור
המופיעותצדק-הצמחשלההגהותכלעלאפילו

'רליקראכך-אחר.'ס'עיין'הכלעם,בסוגריים
צריכיםלאהאלהההגהותשאתליואמרניסן

המאמריםעלחזרנולזהמעבראבל.פ"בעלחזור
לחזור,אצלנו'מונח'היהכך.ממשבמילהמילה

."פ"בעתניאשחוזריםכמופ"בעמאמר

(נמענאווניסן ' מלוקט מתוך הספר ר)

אחד  מאמר חסידות לפחות בזכרוןלחקוק 



אהרןורחצומיםשםונתת...נחשתכיורועשית"
אהלאלבבאםרגליהםואתידיהםאתממנוובניו
חקלהםוהיתה...ורגליהםידיהםורחצּו"."מועד
.(יח־כא,ל)"לדרתםּולזרעולועולם

היטהרות:כפולההיאהזאתהרחצהמטרת
למטרתוהרגלייםהידייםרחיצת.והתקדשות

שבטבילהוכשם,במקווהלטבילהדומההיטהרות
,שכן,אחתבבתגופוכלאתלטבולהאדםצריך
להיותצריכהגםכך,כמובן,לחצאיןטהרהאין

בבתרגליהםואתידיהםאתהכהניםרחיצת
ידיהםורחצו"השניבפסוקנאמרלכן.אחת

."רגליהם"ל"ידיהם"ביןהפסקללא"ורגליהם
הרחיצהמעניקה,ההיטהרותלעצםשבנוסףאלא

שלהםהקודשעבודתלקראת,קדושהתוספתגם
את...ורחצו"הראשוןבפסוקנאמרלכן.במקדש
באמצעות-הפסקכדיתוך,"רגליהםואתידיהם
בנושאכי:"רגליהם"ל"ידיהם"בין–"את"המלה

שישברור,המקדשעבודתשלהיתירההקדושה
,הקודשבמלאכתבפועלהעוסקותלידייםעדיפות
בשעתלעמידהרקהמשמשותהרגלייםלעומת
...מעשה

*
,במקדשהכהןלעבודתדומהשהתפילהמכיון
למד,הקרבנותכנגדנתקנוהתפילותשהרי

אתלרחוץיהודיכלשעלאלומפסוקיםם"הרמב
.שחריתתפילתלפנירגליוואתידיואת,פניו
הכהנים:מסוייםלהבדללבלשיםיששכאןאלא
אתלא,בלבדרגליהםואתידיהםאתרחצו

אתשגםואומרמוסיףם"הרמבואילו,פניהם
!התפילהלפנילרחוץצריךהפנים
לידייםהפניםשביןהמהותיההבדל:הדברהסבר

"העשייהכוח"שוכןשבאחרונים,הואולרגליים
הכוחותשוכנים,בפניםואילו,האדםשל

,הראייהחוש,השכלכמו,והנעליםהפנימיים
.והדיבורהשמיעה

היובישראלהשכינהכששרתה,הביתבזמן:ובכן
החוליןמעסקימובדליםהפנימייםכוחותיהם
לא,לפיכך.הקדושהבעניניורקאךושקועים

ורגליהםידיהםאתאלאלקדשהכהניםהוצרכו
הפסוקאתקיימוהם.הגוףבצרכיעסקושבהם

"כפיים"האתרקוהשקיעו,"תאכלכיכפיךיגיע"
אבל.וליבםמוחםאתולא,העולםבמלאכות

הכוחותאתשמשקיעיםגם"קורה"הגלותבזמן
בעסקיוהרגשהשכלשלוהפנימייםהנעלים

האדםצריך,הגלותבזמן,כןעל.והחומרהגשם
.התפילהלעולהיכנסוטרםפניואתאףלרחוץ

(תשאש חלק לא פרשת כי "פ לקו"מעובד ע)
הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולהבאדיבות 

רחיצת הפנים בזמן הגלות


