
מרדכי היהודי הקהיל קהילות  
!ברבים במסירות נפש

רעיאהואשמשהדזה,בהמאמרוממשיך..
לאתפשטותאגםהיאבזההכוונה,מהימנא
שבכלישראלאלפידראשי,דורשבכלדמשה

דישראלהאמונהאתמחזקיםהםדור
.בפנימיותתהיהשלהםשהאמונה,(שבדורם)

דמשההאתפשטותאשהיה,מרדכיוכמו
,בדורוכמשהבדורושמרדכיל"כמארז,שבדורו

וקיוםהתורהשלימוד,המןגזירתבזמןשגם
הקהיל,נ"מסעםקשורהיהאזהמצוות
ישראלשלאמונתםאתלחזקברביםקהילות

וקיוםהתורהבלימודחזקולעמוד'בהוי
.המצוות

קיום'הי,הגזירהדבזמן,בזהומבואר..
להם'שהילזהדנוסף.נ"במסשלהםצ"התומ

שבאם,א"בתוכמבוארו"חלכפורשלאנ"מס
כי,כלוםלהםעושיםהיולאדתםממיריםהיו

לאכ"ואעפ,היהודיםעלרקהיתההגזירה
להם'הי,ו"חחוץמחשבתדעתםעלעלתה

שהקהילוועד,צ"התומקיוםעלגםנ"מס
.נ"במסתורהללמודברביםקהילות

מרדכיי"עהיתהשלהםנ"המסוהתעוררות
.שבדורומשה,היהודי

('ד–' מאותיות גמלוקט ב "תשנ–קונטרס פורים קטן )

73' מסגליוןתצוהה  ערב שבת קודש פרשת "ב

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

שלוהשבתאתלנצליכולישיבהבן..
ללמוד(אותומחייביםאינםהישיבהכשסדרי)

במנוחהזאתולעשות,וחסידותנגלהלעצמו
נוסעזאתובמקום,הכנסתבביתאובביתו
עונגשאודות,שם-אימרוחקלמקוםהוא
עללאגםולפעמיםלחשובמהאיןשבת

עללהשפיעהשבתאתומנצל,שבתמנוחת
שאינואו,בכללשבתעליודעשאינו,יהודי
ללמודלהתחילויש,יהדותעלכלוםיודע
ף"האלאתאושבתשלת"ביף"האלאתאיתו

וקיבלספגשהבחורמה,יהדותשלת"בי
שלשם,(ספיקותללאבוודאות)ישירותבביתו

עונגעלמוותרהוא,יהודיאותולמען,כך
יהודיעללשמורכדי,שלו(הרוחני)שבת

תורהעמוללמודאול"רסקילהמאיסור
.וכדומה

בבאמסכתעיין)'הגמפסקהואזהשעל
יותרשזהורקשלא,('אעמודה"פדףמציעא
יותרגםאלא,כאןבישיבהלימודהמאשר
.מעלהשלבישיבהמהלימודאפילו

בברכה לבריאות טובה וטוב לבב ושמחה  
.                                                                                   ולפורים שמח

(פג' כרך כד עמק"אג)

מהלימוד  יותר אפילו 
!מעלהבישיבה של 



ר  "ק אדמו"לזכות הוד כ
א"שליטמלך המשיח 

ר"מהרה יגלה אכי

שלו מַצווה  ה שאחרית וראשית "הקב
!חסידותעליך לחזור 

כיון–עצמווהרגשהגאוהעניןמצד,אמנם
אהבת,"אהבהתכסהפשעיםכלעל"ש

אתמהפך(שחריףדברכמו)זההרי,עצמו
.מתוקדברשזהולוונדמה,לפגםהטעם
דירפוןזָאלציּבעלעא  "אומריםכ"ואעפ
:"ן'חזרזָאלסטוחסידותָאבער,ווערן
,היינו,ל"רח"ציּבעלע"'שתהיאמנםיתכן
שגםשפועל)וגאוהישותשלרגשלך'שיהי
ע"שזהו–(מתוקלדברנדמה'יהילפגםטעם

,המןנתגדלשבומקיף,היינו,"המןבית"
כלל"רחלהשמידהגזירהיצאהשממנו

,כ"אעפאבל;שבוויהדותדקדושההענינים
ה"הקב,"אחשורוש"שלהעזרבאמצעלךיש

ווה,שלווראשיתשאחרית לחזורעליךשמצ 
אילנאשנקראת,התורהפנימיות,חסידות

אםגם,ולכן,ז"ללעואחיזהבהשאין,דחיי
וישותמציאותשלרגשאצלך'יהישעהלפי

ס"שסוכבודאיהרי,גאוהשלרגששיפעל
האור"(דורכּברענעןאיםוועט)"אותוישרוף
עלדקאי,שבתורה"מאור"והשבתורהוהאש

דבריבפירושכמבואר)התורהפנימיות
,"(למוטבמחזירושבההמאור"הירושלמי

.חדשכלי,חדשדברולהיותלהטהר
להםשאיןשאף,חרסבכלישמצינווכפי

,תקנתןזוהישבירתןאלא,במקוהטהרה
כלייכוליםידושעלאחדאופןישנו,מ"מ

לתוךאותםזורקיםכאשר–להטהרחרס
.חדשכלימהםומצרפיםהאשכבשן

(ו"משיחת פורים תשט)

בן יהונתן' רלזכות 
לרפואה  ' נעמי שיחי

שלימה וקרובה

שמולזכות החפץ בעילום 
בכל מילי שיתברך ר''יה

בטוב הנראה  ר''בגודמיטב
.י''תכהוהנגלה 

ח                 "לעילוי נשמת הרה
' ח ר"בן הרהאברהם ' ר

ליסוןשמואל צבי הירש 

בשםחסידיםשמספריםהסיפורד"וע
בעלשלבנו,האמצעיר"אדמושלהחסידים

מונח'היהאמצעיר"שאדמוכיון:התניא
צוה,מקוםבכלהחסידותתורתבהפצת

אובלכתם,אשר,אליושבאוהחסידיםלכל
מקוםבכלהנה,לעיירתםבחזרהבנסעם

.חסידותשםיחזרובדרכםשעוברים
בשאלתהחסידיםאחדאליובאאחתפעם

כאשר,שכן–להתנהגעליוכיצדהוראה
פועלכיצדורואה,חסידותמאמרחוזר
שלרגשאצלונעשה,השומעיםעלהדבר
,מציאותואתמרגישהוא:נפשיסיפוק
המאמראתקלטהוא;עניןאיזהשפעל
גםשפעלכך,חיותמתוךאותווחזר,בטוב

שלהרגשאצלונעשהומזה,השומעיםעל
מספרים.גאוהשלהרגשואפילו,ישות

א  ":לוהשיבהאמצעיר"שאדמוחסידים
חסידותָאבער,ווערןדירפוןזָאלציּבעלע
(בצל)"ציּבעלע":בזהוהענין."ן'חזרזָאלסטו

טעםשנותןבדברשפועל,חריףדברהוא–
אגב"שבגמראכדאיתא,למתקו–לפגם
."לשבח..(ממתקו)'לימחליא..'חורפי
נותןשדברלכךהסיבה:ברוחניותוענינו
,היינו,יומובןשאינולפי–היאלפגםטעם
עלמורהזהשענין,אתמולמיוםשהוא
באופןהםקדושהעניני,כי,הקדושההיפך
הצדכ"משא,"לעשותםהיום""היום"של

"תפתהמאתמולערוך"נאמרעליוז"דלעו
."(עניןנעכטיקערא  איז'ס)"



כדיכתבליןמשמשהואאלא,עצמובפנילאכלורגיליםשאנשיםמאכלאינובצל
,האדםלטבעמותאםשאינודברהואעצמוהבצלואילו,יותרטעיםיהיהשהמאכל

ואפילו,חששותישנםאםשאפילולדעתצריךכך.לדמעותמביאשהואכךכדיעד
זאתבכל,דמעותמביאזה:והראיה,רצויבלתידברזהשלכתחילה,יסודלהםישאם
.ביותרערבהמאכליעשהעל־ידי־כךכילדעתיש

(מ"אדר תשח"אדר, שבט' ל' משיחת יום א)

:ננסה"עאליעזר'רהחסידסיפר
'ר)ד"היהורוביץהלוייצחק'ר,המשפיע
חסידותאומרהיה,(מתמידדעראיטשע
ברעזנא'שלהקטןהכנסתבבית

הזקניםבעיקרהתפללושבו',גאוואטע
הכנסתלביתואילו,חסידותלשמועשרצו
הפסיק,בצעיריםמאוכלסשהיההגדול
מקשיביםהיולאהצעיריםכי,לבוא

.הבנהמחוסרלדבריו

הבינולאהצעירים,מאודגדולהיההנתק
בטלןכעלעליומסתכליםוהיוגדלותואת

.אליהםלרדתיכולהיהלא,מצידווהוא
,חסידותלומרהתחלנולמקוםכשבאנו

ופעם,סלוניםה"עזעליג-עזריאל'רפעם
בשפה,הצעיריםבשפתזאתאמרנו.אני

במשך.ליבםאלשדיברובאופן,ברורה
שכל,כךלידיהגענוקצרהתקופה

אמירתבעתנוכחיםהיוהצעירים
ואנו.מלאההקשבהמתוךהחסידות

.ומועיליםטוביםקשריםאיתםקשרנו

מהצלחתנומאודהתפלא,מתמידיצחק'ר
בעתלחזותבעצמובאהשבתותובאחת
מאחוריהסתתרהוא.החסידותאמירת
סלוניםזעליג-עזריאל'ראתשמע,עמוד
הצעיריםשכלוראהחסידותאומר

התענינותמתוך,ומקשיביםעומדים
יצחק'רהזמיןקודש-שבת-במוצאי.מרובה
שהדורמה":ואמראליואותנומתמיד
יכולאינניאני,לעשותיכולהחדש
שהצלחתכםחשבתיבתחילה,לעשות
,מגידותדבריאומריםשאתםמכךנובעת

אומריםשאתםולראותלשמוענוכחתיאך
."הצעיריםלפניחיים-אלקים-דברי

בישוביבביקוריואליושנצטרףהציעהוא
לפניחסידותחוזרוכשהוא,הסביבה

כשהציעאך,בצעיריםאנונטפלהמבוגרים
צריכיםהם:הרביאמר,הרבילפניזאת
."בישיבהללמודעדיין

(13' מגדל עוז עמ)

חסידות לצעירים



ועשית.תכלתכלילהאפודמעילאתועשית"
זהבפעמוןורמוןזהבפעמון...ׁשּוליועל

קולוונשמע...סביבהמעילשּוליעלורמון
.(לא־לה,כח)"הקדשאלבבאֹו

עדחשובהכההיתההפעמוניםקולהשמעת
רק..."ימותולא"ואומרתממשיכהשהתורה

הכהןשלעבודתותהיההפעמוניםקולעם
פוגעזההריהקולובהיעדר,מושלמתהגדול
!עצמוהגדולהכהןשלבחייו
עבודתואתעשההגדולהכהן:הדברהסבר

הכהןנכנסכאשר.העםכלבשליחותבמקדש
אתפנימהעימו"לקח"הואהקודשאלהגדול

שולי"שבבחינתאלואתגם,העםחלקיכל
'מהרחוקיםשהםהאנשים-"המעיל

הםכאשר,אלו"שולייםאנשי".ומתורתו
הירודהרוחניממצבםלהיחלץמחליטים

לאט"זאתעושיםהםאין,מהרע"לברוח"ו
מתעורריםהם:אדרבה;ובניחותא"לאט

אחתבבת"הקודשאל"דרךלעצמםופורצים
–קדושהשלסערהמתוך,גדולוברעש
כיגרונוכוחבכלהמשוועלטובעבדומה

עלהמאיימיםהזידוניםהמיםמןיחלצוהו
השליחהואהגדולשהכהןומכיון.חייו

גםלכן,הזהמהסוגיהודיםשלגםוהמייצג
צלצולבקולהיתההקודשאלשלוכניסתו

,הרעמןבריחתםלזעקתכסמל,הפעמונים
."המעילשולי"שבבחינתיהודיםאותםשל

שולידור",לגלותהאחרוןהדורהואדורנו
במלים."פעמונים"ללולדאוגועלינו,"המעיל

לקרב,הקודשבעבודתכשעוסקים:פשוטות
,שבשמיםלאביהםישראלשלליבותיהםאת
מתוךאלאובהחבאבהסתרזאתלעשותאין

מלצאתלהתביישאין.קדושהשלרעש
דברשמעו!יהודים:ולהכריזעירשללרחובה

בפתחמזוזהקבעו!תפיליןוהניחובואו!'ה
.וכדומה,הבית

ממשבקרובנזכההקדושהרעשקולובזכות
יתקעההואביוםוהיה":הייעודשללקיומו
קולאתונשמע,הגאולהשופר,"גדולבשופר
משיחהנה:"ואומרמבשרמבשר"ההשופר

!בא
('שיחה בתצוהפרשת טזש חלק "פ לקו"מעובד ע)

הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולהבאדיבות 

!מתוך רעש של קדושהדוקא


