
76' מסגליוןה  ערב שבת קודש פרשת פקודי"ב

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

וואס)"קרובותלעתיםטובומה,תלוייםלעתים
-בבתיחסידותיחזרו,"(גלייכעראלץאפטער
פתגםישמעושיהודיםלהשתדלצריכים.כנסיות

,שבתורה"מאור",התורהפנימיותשל"(ווארטא)"
בלימודהן"(לעבעדיקייטפשוט)"חיותשממשיך

.המצוותבקיוםוהןדתורהנגלה
שלבחייושעהובכלעתשבכללפעול-והעיקר

שעהבאותהוקייםחישהיותווידעיזכוריהודי
דבר,שבנפעלהפועלכחמצדהוארגעובאותו

.אותוומקיים'ומחישמהוה'הוי
וכשישנו,העיקריםכלעיקרהואזהעניןידיעת

זיךוועטער)"כולויעמודס"שסוכודאי,זהענין
בוויקויים,אורהבקרן"(אוועקשטעלןאינגאנצן

ח"רמבכל,שלםיהודי,"אלקיך'העם'תהיתמים"
ה"שסובכל,עשהמצוותח"רמ,הרוחנייםאבריו
.תעשהלאמצוותה"שס,הרוחנייםגידיו

ז"ה-בעולםבחלקוזאתיפעליהודיכלוכאשר
אורתוספתויפעל,כולובעולםהאורלהגדיליפעל

,"בראתיו"ב,"לכבודי"ב,"בשמיהנקראכל"ב
עלשידלגוכיון-"עשיתיו"בואפילו,"יצרתיו"ב
,(רצוי-בלתיע"הו"אף"ש,"עשיתיואף)""אף"ה

לעבעדיקאוןזיין'מחיוועט'מ)"חייםוימשיכו
הגשמיז"בעוה-שבתורה"מאור"הי"ע-"(מאכן

,ההשתלשלותסדרכלתכליתשהוא,והחומרי
.דרגיןכלסוףעדדרגיןכלמריש

(המשך במדור הבא)

!עיקר כל העיקרים
ח"מוק"כשלרצונואודותפ"כמלהמדוברבהמשך

ברצוניכנסיותבבתיחסידותשיחזרור"אדמו
שלאאחדיםבחוריםשישנםשכיוןפ"עוהלהדגיש

נכנספעם]'שיהיטעםמאיזהזהלעניןעדייןנכנסו
באחדעבודהאיזוממנותבעוהרבי,הרביאליהודי

מדועטעמיםכמהמצאוהלה,(הרבישל)מעניניו
שמכאןאותםלעורריש,[...זאתלעשותיכולאינו

.זאתיתקנוולהבא
המתפלליםעבורהן-כפולהתועלתישזהבענין
עבורוהן,חסידותדבריששומעיםכנסיות-בבתי
ולא,חסידותלחזורכנסיות-לבתישהולכיםאלה
תועלתמקבלמיולהעריךלשערשקשהאלאעוד

...!המדבריםאוהשומעים,יותרגדולה
,זהלכללהכנסהצורךמהויודעשאינניהיאהאמת
דבר-.יותרגדולהתועלתמקבלמיולהעריךלשער
והןלהשומעיםהןתועלתשישהואברור

לרצונומתאיםזהשעניןברורודבר,להמדברים
ער)"עצמואתומסרששאף,ר"אדמוח"מוק"כשל

יחזרושהתלמידיםכךעל"(אריינגעלייגטזיךהאט
.כנסיות-בבתיחסידות

לעסוקעצמםעלכברקיבלו-דרובארובא:ובכן
שעדלאלהבנוגעלהשתדלצריכיםועכשיו,בזה

כתליביןשנמצאיםאלההן-בזהעסקולאעתה
כתלימביןכברשיצאושחושביםאלהוהן,הישיבה
,ולהבאשמכאןעצמםעלשיקבלו-הישיבה



הוד  לזכות 
ר  "ק אדמו"כ

מלך המשיח  
מהרה א"שליט

ר"יגלה אכי

!תכריחם כי ידברו ברבים
'אנשיהרבה'שיהיתעמולהבזהלעשותוצריכים

,להתפללבאיםשהכלהזמןלבחורוהיינו,יחיו
ושלאברוריםדברים,שעהמחצייותרלאולדבר

בסגנוןכךכלרגיליםאינםהלאכי,במהירות
'שיהיכ"בהבאיזהחילוקזהואין,שלנוהלשון

לכנוסשלאוהיינו,אחראוזהרבימחסידיאם
.כאלו'בעניניכלל
שיש'שי'מהתלמידיתבחראשרורצוניחפציוכן
עבורםשתבחרוהיינו,ברביםלדברותלמדםלך

הפנימישיבינוהיטיבשילמדוםקצריםמאמרים
,ברביםידברוכיותכריחם,בהםרגיליםושיהיו

והדומהביותרביישניםשהםכאלוישנםכי
כןהאמתאיןכילהםותראהזהעלתעוררם
,זהדברה"אייתגדללזמןומזמן,לדברוצריכים

.חלקךואשרי.'יתבעזרתומרובהתועלתויביא
ורבךמורךזכור,תחתואלתיראאלואמץחזק
אשרעלינויגןוזכותוהואאתנו'הקרוחואשר
לךאשרוכל,לנוסללאשרבהדרךללכתנוכל
השכלאםכיבכחוולאבחיללא,זהבעדתתן

המשיבהתמימהתורתלהרביץ'יתאותווידוע
י"בנירבושמיםוככוכבי,בישראלחיכלנפש
ובתיכנסיותבבתיהתורהשולחניאליחיו

,בחייםחלקנוטובמהאשרינוואז,מדרשים
.ר"בגווהצלחתוישראלבטובלראות

(רכז' חלק יד עמצ"מהורייר "אדמוק"אג)

מנחם  ' התהחתן לזכות 
ברנשטיין' שיחימענדל

'  שתחיאמונה והכלה 
לרגל נישואיהם  יראל

בשעה טובה ומוצלחת

לעילוי  
נשמת  
חנניה
בן רחל

כלצריך"תשובהבהלכותם"הרמבד"פספ"וע
זכאיחציוהעולםכלוכן..עצמושיראהאדם

אתהכריעהריאחתמצוהעשה..חייבוחציו
הואיכול-"זכותלכףכולוהעולםכלואתעצמו

בפעולהגם,ופעולהפעולהבכלזאתלפעול
!קטנהפעולהבעיניושנראית

(ב"משיחת פורים תשי)

!גדול שכרו ומרומם את נפשו

גמילתעניןהואבלימודההשתתפותגםאלא
הלומדיםאתשמחזקיםבזהכי,בנפשוחסדים
אנשיםביןודווקא,דאורייתאתמכיןהואברבים

בעניןשמבוארוכמו,יותרשנעלהפשוטים
יותרפשוטיםאנשיםאצלשהואנפשהמסירת

.מרובהוהשגהדעהבבעלימכמו

('אות וז "תרפ" וקיבל היהודים"ה "מאמר ד)
גם פעולה שנראית קטנה בעיניו

לאחריםהגורם]=המעשהגדולל"רזאמרווהנה
בתמכיןוכידוע,העושהמןיותר[לעשות

אתשמעשהדמי,[התורהבתומכי]=דאורייתא
העושהמןיותרהואתורהלומדישיחזיקחבירו

לומדילצרכיהצדקהבמעשהשהואוכשם,בעצמו
הואכןכמוהנה,במאדונעלהנשגבשהואתורה

לתורהחבירואחהמעשהדגדולממשבלימוד
חסדיםגמילתעניןדזהו,בעצמומהלומדיותר

לימודקביעותכשעושיןמשלדרךעלוכמו,בנפשו
היינו,הרביםערךלפיהואוהלימוד,ברביםתורה
רמההיאזודקביעות',וכואגדהאוהלכהלימוד

ואמרוישראלושמעהסכתשכתובוכמו,ונשאה
התורהשאין,בתורהועסקוכתותעשול"רז

להשתתףצריכיםהנה,בחבורהאלאנקנית
,עיונילימודללמודשיכוליםאלוגםזהבלימוד

לומדשהואדמי([לומר)צורךשאין]=מיבעידלא
,כנודענפשואתומרומםשכרושגדולרביםלפני

בן חיים רפאל לזכות 
ולזכות  ' מרים שיחי

בן רחל  אברהם
לרפואה  ' שתחי

שלימה וקרובה

לעילוי  
נשמת  

בת  מזל 
מרים  
ופנחס

ת"הרהנ"לע
צבי אלימלך' ר

ג  "בן הרה
מרדכי  ר"הר

שפאלטרגרשון 



זקניםפנינערים"ש"כמ,לקראתושילכוהראשוניםיהיווהם,המשיחיבואממשבקרוב

ידרשהוא."קונצים"שוםלשמועירצהלא,יבואכשמשיחכי.אחריהםיגררוכולם-"ילבינו

שיהיופעלתכמהעל?עשיתחסידיםכמה:פתקעללירשום"המשכןפקודיאלה"ויתבע

שיבואופעלתיהודיםכמהעל?ת"חתשילמדופעלתיהודיםכמהעל?הרבישלחסידים

?התהיליםכלאתלומרמברכיםבשבת

(  ז''תשכפקודי פ "משיחת ש)

היהח"דאוחזרתחסידותללימודהקשרבכל
ומסרוראשוןראש,שמוטקיןה"עיהודא'רהרב
עוד.כךלשםנפשונימיבכלעצמואת

ר"אדמולוכתבב"תרצבשנתבצעירותו
וילמודקצריםמאמריםח"דאשיחזורצ"מהוריי

כתבז"תשטבשנת,יותרמאוחר.תניאפרק
לחזורשראוייםש"מאנוכמהכמהעללרבי

.מזהומשתמטיםבבתי־כנסתחסידות

נתינתהנה":במיוחדמאלפתהרבישלתשובתו
ממעשהגדולהכישחלקתנאיעלהיתההתורה
ובחרת"שנאמרוכמה,בבחירתויעשההאדם
שצריךאלא.וגזירותפקודותעל־פיולא,"בחיים

מלכימלךשלגזירתושזהומפניבזהלבחורהוא
.ה"הקבהמלכים

הסדרשאין,ח"דאלחזרתבנוגעהדיןוהוא
יחזרושהםבמכתבושמזכירלאלויכתבושמכאן

אתערותא'בשעליהםאלא,כנסיותבבתיח"דא
כלאת(לזכות)ולחייבאסיפהלעשות'דלתתא

יתברך'והזהנעלההכיבעניןמאלוואחדאחד
.יצליחם

דברעלבדיווחוקיצרכאשרח"תשיובשנת

אתהרביהביעבמשפחתונישואיןשמחת
"החזקהעלהואמעמיד"שוהוסיףפליאתו
ישזאתובכל,ח"דאחזרתשהיתהובודאי

שמפסיקים'מנהג'המפניזובחזקהריעותא
ש"מאנשגםהיאשתמיההח"הדאחזרתבאמצע
כבודהוראתדאבכגוןישנההרי"ו.כןנוהגים
כךואחרלהשליםשציווה,ר"אדמוח"מוקדושת

."ולהפסיקשניפעםלהתחיל

(88' ג עמ"תשסאוירכמןתשורה )

ח"דאראש וראשון בחזרת 

כי,ייקובסון'דזה"עישראל'רהחסידסיפר
ר"אדמוק"כהביע,ה"תרפבשנתביחידותכשהיה
,בהומילמשפיעשיהיהרצונואתע"נצ"מהוריי
אז":ח"דאלחזרתבקשרשקיבלההוראותואחת

דאךמעןטראכטמאמראן'חזרדארףמען
"מאלזיבן,זעקס,פינעף,פיר,דריי:איבער

שובבומתבוננים,חסידותמאמרכשחוזרים]
-"[פעמיםשבע,שש,חמש,ארבע,שלוש:ושוב

אודותודיבר,המספריםכלאתבפרטיותמנהכן
.בזההמעלה

(קא' לבני ישראל עמזכרון)

פעמים7להתבונן 



הזהבמזבחאת:וישם...המשכןאתמשהויקם"
...קטרתעליוויקטרהפרכתלפנימועדבאהל
.(יח־לג,מ)"ולמזבחלמשכןסביבהחצראתויקם
ביתתחילהלבנותהואעולםשלשמנהגובעוד
שבחנוכתהרי,כליםלתוכולהכניסכךאחרורק

שםמשה:הפוךהסדרהיהמשהידיעלהמשכן
סיומהקודםעודקטורתעליווהקטירהמזבחאת
.החצרבהקמתהבנייהמלאכתשל

נוהג(א:כפולההיאזומיוחדתלהתנהגותהסיבה
;הטבעלחוקיהכפיפותאתמסמל,בעולםהרגיל
נצחיתקדושההיאהמשכןשקדושתומכיון

להגבלותכללנתונההיאאין,הטבעמןשלמעלה
-היאנצחיתאלא,הזמןפגעישבעקבותושינויים

הקמתגםהיתהלכן.חרבהמקדשביתכאשרגם
.הטבעילסדרכפוףשאינובאופןהמשכן

אתמשהחנךבה,המזבחעלזוהקטרה(ב
שקמוהמקדשבתילכלחנוכהגםהיוותה,המשכן
הפסוקשהרי.השלישיהביתכולל,המשכןלאחר

,המשכןבנייתעלהציווישהוא,"מקדשליועשו"
המקדשבתילבנייתלישראלהציוויגםהוא

.המשכןאחרישיקומו
המשכןאתמשהחנךבוהדופןיוצאהאופן,לפיכך

בתישלאופייםעלגםרישומואתהטביע
מקריבין":בהלכהגםשהואוכפי,המקדש

בנויביתשםשאיןפיעלאףכולןהקרבנות
(המזבחשלהמדוייקמיקומושידוע,אבל,בתנאי)

פיעלאף-העזרהבכלקדשיםקדשיואוכלין
כהקטרתו."במחיצהמוקפתואינהחריבהשהיא

כולוהמשכןהיהבטרםעודהמזבחעלמשהשל
במשכןמיוחדתקדושההטביעהוא,בנוי

תלוייהשאינהמוגבלתבלתיקדושה.ובמקדש
.דוקא"בנויבית"באו,מחיצותשלבקיומן
.שינוייםללאתמידקיימתהמקדשקדושת

?מכךללמודליהודישישוההוראההלקחומהו
מן,סדרמתוךלהתנהל'העבודתצריכה,כרגיל
גבוהותלדרגותלטפסנסיונותבלי,הכבדאלהקל

דור,בדורנואך.באמתאליהןהגיעלאשעדיין
מתדפקתכברהגאולהכאשר,"דמשיחאעקבתא"

,הגבלהכללפרוץ'העבודתצריכה,דלתותינועל
באשרכך.והדרגהסדרלכלמעבראללהתעלות

ילדישללחינוכםבנוגעגםוכך,המבוגרליהודי
חינוך-במנותלהסתפקאין,כיום.ישראלוילדות

לחנךצריךאלא,ומוגבלמודרגבמינון,מדודות
לידייביאכזהבאופןחינוךדוקא.נפשלמסירות

בית"ובבסביבההמחונךיימצאלאכאשרשגםכך
ושלםתקיףתמידיישאר,קדושהשל"בנוי

.'האתבעבודתו
(218' עמפקודי ' לפא שיחה "ש חלק ל"פ לקו"מעובד ע)

הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולהבאדיבות 

למעלה ממנהגו של עולם


