
המעשה-בפועלמעשהשלבעניניםלהמשיךרגיל..
:העיקרהוא

״להקהיל-עצמוהשבתליוםבנוגע-לראשלכל
ובבתיכנסיותבבתילהכנסשבתבכלקהלות

הלימודובפרט,לרבים״תורהבהםללמודמדרשות
.שבתכבכל-בפועללמעשההשייכיםבענינים

היוםנצבים״אתםפרשתבשבתיתירהובהדגשה
ביותרמודגשזהשענין-״אלקיכםה׳לפניכולכם

ובבתיכנסיותבבתייחדכולםכשמתאספים
בושיש,קדושמקום,״אלקיכםה׳״לפני,מדרשות

(״טפכם״)קטןילדשגם,כך,תורהוספריהקודשארון
בפרוכתמכוסההקודשארוןורואהלביהכנ״סשנכנס

ובפרט,המקוםבקדושתמידמרגיש,('כוציוריםעם)
.'כויהודיחינוךשקיבלילד

-״וילך״-ללכתזובשבתבמיוחדישתדלוובודאי
קהילותלהקהילכדימדרשותובתיכנסיותלבתי

תורהוללמוד(״אלקיכםה׳לפניכולכםהיום״נצבים)
מתורתהחל,גרמאשהזמןתורהעניניובפרט,לרבים

בשבתהקב״השלברכתוע״דהחסידותאבותג׳
,היום״נצביםד״אתםבהעניןהשביעיחודשמברכים

.בארוכהכנ״ל
(נ"תש'וילך ה-פ נצבים"משיחת ש)

גםפועלתשצדקהזהמסיפוראנורואים..
:ברוחניות

להםהקירוביםובפרט,סגולותיוכלעם-צדקהצמח

ישתדלו במיוחד בשבתבודאי"
"  להקהיל קהילות. . ללכת זו 

לבדו'כשהי,הזקןר"אדמוהסתלקותבתקופתזכה
.הזקןר"אדמועם

חיים'ר,בקרעמענטשוג'היהאמצעיר"אדמו-
שלהשניבצדהנשארמשה'ור,חולהאז'היאברהם
-המלחמהמחמתלבואבאפשרותו'היולאהחזית

ונוסף,הזקןר"אדמומצדרביםקירוביםאזלווהיו
-הזקןר"אדמואתלראותשונותפעולותעשהלכך
.הועיללאזהכל

צ"הצשלאמותיו'בדלא-ברחוביהודיכשפגשאך
אמותיו'בדאםכי,(צ"הצאלבאשהלהלא,כלומר)

תהליםשאמרבשעהולא,פנחס'רשל,שלו
-גמילותלהשיגאיךשחשבבשעהאםכי,וכדומה

עניןאתהניחזהבשביל-להשתכרשיוכלכדיחסד
שעת"שהיא,צדקהצמחשלתפלהובפרט)התפלה

מעלתהוגדלה,"למטהוגםלמעלהדגדלותמוחין
שינוינעשה(התפלהי"ע)ידהשעלכיוןהתורהלגבי

כמבואר)השניםומברךחוליםרופא,בגשמיות
טובהלעשותכדיהתפלהאתשהניחז"ועי,(ק"באגה

.הזקןר"אדמואתלראותזכה-בגשמיותליהודי

יתרונםהישיבותשתלמידימאחר:לפועלבנוגע
שנמצאיםכיון,לתתמהלהםיש(א):דבריםבשני

שכן,המרץסגולתלהםיש(ב),תורהשלאמותבד׳
עלם"בשםנקראיםשלכן,הנעוריםבניטבעהוא

לבתיהשנהבראששילכוונכוןכדאי-כחמלשון
.ישראלבניאתלעוררכדיכנסיות

מהםאחדולכל,ימיםשניהואהשנהשראשוכיון
דינא"השנהראששלראשוןביום:המיוחדתמעלתו
ראשוןיום,"רפיאדינא"שניביום,"קשיא

(המשך בעמוד הבא)

בזכות עשיית טובה ליהודי  
ר הזקן  "זכה לראות את אדמו

ללכת לעורר את בני ישראל  
בשני הימים של ראש השנה
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ר                 לזכות כלל ישראל לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה"מהרה יגלה אכיא"שליטר מלך המשיח "ק אדמו"לזכות הוד כ

ק"כ-הגדולהרביאתלנוהיהכיגלויבאופן
.באיםאנוובשליחותו,מ"הכר"אדמו

ר"מאדמוהידועהסיפוראתהביאלכךבהמשך
זכה-פשוטליהודיח"גמשהלווהי"שע,צ"הצ

אתסייםש"אדק"כ.הזקןר"אדמוזקנואתלראות
עםלהתראותכולםרוציםאנו":באומרוהשיחה

כפיאותונראה,ל"הנהשליחותקיוםידיועל,הרבי
."ומתוקהטובהבשנהיברכנווהרבי,בגוףשהוא
.מאודבכהאלודבריםשאמרבעת

חסידיריקודהקהלרקדהתשליךאמירתבסיום
אחדיםהיוהריקודיםשבמהלךפעםוקרה,סוער

...הנהרשפתעלשהחליקו

לפנילנאוםהאםש"אדק"כאתשאלוכךאחר
באנגליתבפניהםשידברווענה,שםשהיההקהל

.ובאידיש

לבתיהתמימיםהלכו,התשליךכשגמרומיד
ר"אדמוק"כשלענייניואודותלנאוםהכנסיות

האחרונהבהתוועדותש"אדק"כשהורהכפי-מ"הכ
כלילךהשנהדראשהימיםבשניאשר]קודשדשבת

בביתיוםובכל,הכנסיותבבתילדרושואחדאחד
.[אחרכנסת

רחובדרךהתהלוכהעברה,מהפארקחזורבדרך
מרדכיהרבשלכנסתהביתדרךעברושם,פרזידנט
הכנסתביתמתפלליבראשלצאתשנוהג,הארליג

.ש"אדק"כובראשםהבאיםפניאתלקבלכדי

(א"תשי'הה"דר' יום א-יומן )

א ילך וכמובן  "הרבי הורה שכאו
שהתמימים קיימו את ההוראה

דברישחמוריםומאחר,מדרבנןשניויום,מדאוריתא
זהומשלימים,משנהועליתרוןיוםלכליש,סופרים

לילךצריכים-"אריכתאיומא"שנעשיםעד,זהאת
.הימיםבשניכנסיותלהבתי

שלמסובךחשבוןלישישכיון:לטעוןמישהועלול
מןומההטובהיצרמןנובעמהיודעאיני,השנהכל

כדירצוןימיארבעיםליניתנוועתה,הרעהיצר
זמנילהקדישאוכלכיצד-חשבוניאתלחשבשאוכל

ומתנותלרעהואיש":לזהוהמענה?לאחריםזה
איש"הם"לאביוניםמתנות"שגם-"לאביונים

גםלויתוסף-חבירואתלעוררשילךז"ועי,"לרעהו
.הוא

ח"מוק"כ,הרביאתלראותרוצהמאתנואחדכל
אחדלכלשהרי,שאלותיואתשיפתורכדי,ר"אדמו
לושישיודעשאינומיגם)שאלותישנםואחד

.הרביאתלראותצריךאותםלפתורוכדי,(שאלות
כנסיות-לבתיהשנהבראשההליכה-לזהוהעצה
רצונומקייםשבזה,בגופיםנשמות,י"בנאתלעורר

שאלותיואתיפתורשהרבייזכהז"ועי,הרבישל
.בגוףנשמהשלבאופן

(י"תש'ז אלול ה"כ, פ נצבים"משיחת ש)

אלולחודששלהתיבותראשיאודותדיברכךאחר..
ודיבר,ח"דגמהקו',לאביוניםומתנותלרעהואיש'-

אמרהדבריםבין.ברוחניותהצדקהבמעלת
הענייניםאודותלדבר)הכנסיותלבתישכשהולכים

לומרוצריכים,להתפעלאין-(מ"הכר"אדמוק"כשל

,  ל"על ידי קיום השליחות הנ"
"!נראה אותו כפי שהוא בגוף

לעילוי נשמת  
ת"הרהח "המשפיע הרה

יום ' בן רשלמה חיים ' ר
ה וזוגתו מרת "טוב ע
זאב  ' ח ר"בת הרהבלומא

קסלמןה "וולף ע

לעילוי נשמת
בן דוד' ח ר"הרה

ה וזוגתו  "זאב ע' ר
בת ליובאחיה מרת 
שמואל  ' ח ר"הרה
גייסינסקיה "ע

לעילוי נשמת 
בן אברהם' רת"הרהח "הרה

שמואל  ' רת"הרהח "הרה
ה וזוגתו מרת "צבי הירש ע

' בת המשפיע ריהודית
ליסוןה "שלמה חיים ע

לזכות שלוחי  
הרבי בכל  
רחבי תבל  

ט לשנה  "לכוח
טובה ומתוקה

ח"לזכות הרה
' שיחייוסף יצחק ' ר

'  שתחיולזכות זוגתו 
ח"יוולזכות כל 

ט לשנה "שיחיו לכוח
טובה ומתוקה

יהונתן' ח ר"לזכות הרה
לרפואה שלימה ' שיחי

וקרובה ולזכות זוגתו  
ולזכות  ' שתחימושקא

ט "ילדיהם שיחיו לכוח
לשנה טובה ומתוקה



החלהכנסתלביתהצמודההרחבה,בינתיים
והתחלתי.המעמדאתלנצלהחלטתי,להתמלא

שירה"ד-הרבישלמאמרתוכןעלרםבקוללחזור
לדברהשתדלתי.ח"תשמ-ממעמקיםהמעלות

שצריך-ביקששהרביכמוהלבמןהיוצאיםדברים
הרבישלבכוחוה"וב-ישראלבניאתלעורר

מהמחזההופתעומאוד,כמובן,האנשים.הצלחתי
המאמראתלשמוענעצרוהם.בעלילשיגרתיהבלתי

נראה,הצדמןלצופה.לדבריםמרותקיםוהאזינו
ואינםלמקומותיהםמסומריםהאנשיםכאילוהיה

חודריםשהדבריםהיהניכר.כביכוללזוזיכולים
הרגשתיבעצמיאניגם.אותםומעורריםממשבהם

עמוקמחלחליםחייםאלוקיםהדבריאיךפתאום
כיניכרהיה.הקרקעמעלטפחאותיומרימיםלתוכי

אלוקותגילויממש...דומהחוויהחווהשומעיםגם
להתנתקקשהלהםהיה,כשסיימתי!במוחש

"...רבההערכההביעוומבטיהםהמרומםמהמעמד

-שופרלמבצעהיוצאיםאתלעוררגםהמקוםכאן
,הרבישלמשיחהנקודהעללחזרההמעמדאתלנצל
וחזורהלוךהדרךאתלנצל-קהילותהמקהיליםואת

.שופרלמבצע
(מפי בעל המעשה)

,השנהראששלהימים'בב,בשנהשנהכמידי
לתהלוכהיוצאים'סעוונטיסעוון'בש"ואנהתמימים
בבתיחסידותלחזורמנתעלהסמוכותלשכונות

קללא.נפשמסירותממשזומבחינתם.כנסת
אבל,ה"ברבמיוחד,הרביעםתפילותכמהלהפסיד
כולם.מאחורנשארלאתמיםאףמבקשכשהרבי

המלכת-הבריאהתכליתאתלהשליםמגוייסים
חזרתשלכפולמבצעבאמצעות-בעולםה"הקב

לראותשזוכיםוכמובןשופרותקיעתחסידות
.מגיעיםאליומקוםבכלמרובההצלחה

,מהימיםבאחד,שנים5לפניהשנהבראש
שונהבדרך770-ל'פארקבורו'מחזרוכשהתמימים

.הכירולאשמעולםכנסתביתבדרךפגשו,מהרגיל
:מספר.לדובערשלום'רבשםההולכיםאחד

שהמתפלליםגיליתילאכזבתיאךלכניסהניגשתי"
בתוךעדייןישאולילעצמיחשבתי.לצאתהחלוכבר
,חסידותבפניהםלחזורשאוכלאנשיםהכנסתבית

שהגעתילווסיפרתיבדרכישנקרהלראשוןניגשתי
אותיפטרהלהאך.חסידותלחזורהרביבשליחות
מספרבעוד,23:00שבשעהוהוסיףידבתנועת

.לשםשאגיעלדברברצוניואם,טישיתקיים,שעות

!קבלת עול משנה את המהות

והטףהנשיםהאנשיםישראלבניאלולפנות"גדולרעש"להקים-"הקהל"בלפעולההזמןאתלנצליש..
מדבריםשכןבמכלפעולתםשפועליםהלבפנימיותמעומק,גופאובלב]-הלבמןהיוצאיםבדברים

הלבמן'יהילאהדיבוראם,הכיובלאו,דפנימיותפנימיותלאאבל,מפנימיותאוהלבמחיצוניותהיוצאים
אודות,ענינולפיואחתאחדלכל,בארוכהופירוטביאורבתוספת)להםולומר.['כולהקפידהשומעעלול

שבהםזכאיןיומיןלכםניתנו!יהודיםהקשיבו:('כוהמקדשבביתנערךשבווהאופן"הקהל"שלמהותו
תיכף,עצמולהעמידיכולמישראלואחתאחדוכל',הביראתהוספהולהביא"העםאתהקהל"להיותצריך
.הימיםכלתמיד'היראתשלבמצב,ומיד

(ח"תשמ'ג תשרי ה"משיחת י)



שופרו של משיח

(ד"תשי'ה, ז אלול"כ, פ נצבים"משיחת ש)

ישפוך'הולפנייעטוףכילעניתפילה"הפסוקעל
מיוחדתמעלהשיש,"טובשםבעל"האומר"שיחו

אינו-"יעטוףכי"-מתפללהעניכאשר.העניבתפילת
;"שיחוישפוך'הלפני"ש,בלבדאחדדבראלאמבקש

דוקא,ואכן.'הלפניותישמעתעלהאכןשתפילתו
לפניתתקבלשתפילתולכךהגורםהואליבושברון

מתמלאתשכאשר,בתפילתוישנהנוספתמעלה.'ה
;יותרגדולהואבחלקואזהנופלהתענוג,בקשתו

.כןלפנילושהיההחיסרוןגודלמפנידוקא,שוב

הפזורים,"הנידחים"ו"אובדים"השלמעלתםגםזוהי
מדרך"אובדים"ה-הרוחניבמובן"הגולהארצות"ב

יתקעההואביוםוהיה"הפסוקאומרעליהם.היהדות
והנידחיםאשורבארץהאובדיםובאוגדולבשופר
."בירושליםהקודשבהר'להוהשתחוומצריםבארץ

הםכאשר,ולתורתו'הלעבודתהקרוביםיהודים
הםמתכווניםה"הקבשלאלוקותוגילויאתמבקשים
יותרגדולההתעוררותכמו,בלבדחלקייםלדברים

,התורהבלימודיותררבההתלהבות,התפילהבעת
אבל.וכדומה,המצוותבקיוםיותרמורגשתדביקות

של"גדולשופר"הכאשר,"נידחים"ו"אובדים"אותם
הם.דברלעצמםיבקשולא,נשמתםאתיעוררמשיח
ישפוך'הלפני"שעניכאותו,בעצמו'האתיבקשו
ישתחוו"ויבואוהם.תתמלאבקשתם,ואכן."שיחו

."בירושליםהקודשבהר'לה

(ב"תשנ'ה ה"פ קונטרס ר"מעובד ע)
ז הרצל מתוך ספרו פניני גאולה"באדיבות הרב שנ

להםימסרו-הכנסת-לבתיההולכיםאלושישנםכיון
למעלהגםהואוכן..הכנסת-בבתילחזורנקודהעתה

כלאתולא,ה"להקבתמידלגשתיכוליםהכלשלא-
-ביותרנעלותבקשות.אליולמסוראפשרהבקשות

זההרי-נמוכותבקשותאבל,להמלךלמסוראפשר
.אלהבקשותלושימסרוהמלךבזיון

ובהיותו,"בשדההמלך"אזי-אלולבחודשכ"משא..
רשאין"שת"בלקווכמבואר,הגבלותשוםאין-בשדה

שרוצהמיכל(ויכולין:ר"אדמוח"מוק"כומוסיף)
פניםבסברכולםאתמקבלוהוא,פניוולהקביללצאת
."לכולםשוחקותפניםמראה",מזוויתירה,"יפות

כלאתלמסורוניתן,"ממונים"שוםאין-אלולבחודש
המלךאל,ביותרהנמוכותהבקשותאפילו,הבקשות
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