
-וילךבפרשתחלשובהכששבתביותרומודגש..
וההמשכהההליכהעלרומז"וילך"ש,לומרדיש
ימיכלעליומיןכולהומתברכין'שמיניהשבתמיום

.כולההשנהבכלהשבוע

(וילך'בפכשחלובפרט)שובהשבשבתמובןומזה
דכללהשבתותבנוגעטובותהחלטותלקבלצריכים
והן,בשבתקהילותלהקהלתבנוגעהן-השנה
מילכל(השבועוכל)השבתצרכילנתינתבנוגע
וייןשמןבשר,ותענוגהרחבהשלבאופןלכךשזקוק

ושתומשמניםאכלו":ה"ברוכמודגש)ישן
דלויתןלהסעודהוהכנהודוגמאמעין,"(ממתקים

.לבואלעתידהמשומרוייןהברושור

'  פ וילך ו"וש, ה"דר' יום ב, א"תנש'הפ נצבים "משיחת ש)
(דבר מלכות-82הערה -ב "תשנ'תשרי ה

,הסוכותבימי"הקהל"כינוסיעלשנוסףרצוי'הי..
ימיעשרתבמשךגםהכינוסיםאתויקדימויזדרזו

וחגהכיפוריםיוםשביןימים'ובד,התשובה
.משובחזההריהמרבהוכל,הסוכות

(ח"תשמ'תשרי ה' ו-מתוך מכתב כללי )

,להיותצריכים"הקהל"דשהכינוסים,ולהוסיף..
תשובהימימעשרתהחל,דפגראביומי,במיוחד

-וכמהכמהאחתועל,מועדשלחולובדוגמתשהם
וכמהכמהאחתועל,בשנהאחתהכיפוריםביום
,כאשר)הסוכותוחגהכיפוריםיוםשביןהימים'בד

לקבל החלטות טובות בנוגע  
קהילותלהקהלת

ת"בעשי" הקהל"כינוסי 

"פ"ביוהכעל אחת כמה וכמה "

"בפרט בזמנים מסוגלים"

לגמריחדוריםישראלבני,במדרששכתובכמו
גםכולל-זוובשנה,ומצותתורהלעניניבהכנות

בחגשמחתכםביוםוכמהכמהאחתועל,"(הקהל"ל
ומוסיףוהולך,שמחהפעמים'גבושנאמרהסוכות

.ואור
(ח"תשמ'תשרי ה' משיחת ו)

ובפרט,הקהלשנת,כולההשנהשבמשך,היינו..
-השנהשבמשך,"זכאיןיומין",מסוגליםבזמנים
(הפירושיםככל)והטףוהנשיםהאנשיםאתמקהיל
המקדשמביתהחל,המקדש-בית,קדושלמקום
,פנימהבלבומישראלואחתאחדשבכלהפנימי

מקייםובודאי)מבטיחהואברוךשהקדוש
.ואחתאחדכלבתוך,"בתוכםושכנתי"(הבטחתו

(ח"תשמ'לתלמידי התמימים ערב יום הכיפורים ה)

בולקרותלינעםא"מנט"מימכתבועלבמענה
שיאמרלוהציעובוהכנסתבביתצ"ש'שיהי

.הכיפוריםביוםאוה"ברהתעוררותדברילפניהם
ה"ברלהיותשצריךבזהלעוררלמותרשאךובודאי

בשבתובפרט,שבינתייםבימיםוגםפ"ביוהכוגם
דשנההקביעותלפיאזגםשם'יהישהרי-שובה
.השומעיםאתייֵגע  שלאבאופן-שמובןאף.ל"הבע
ולאשיחהט"שקושזהולומרצריכיםלפעמיםולכן
המתאימיםאופניםימצאובטח.מוסרידרוש

.יצליחות"והשי.המתאימותואותיות

(ג-תב' עמיגאגרות קודש כרך )

בודאי שיאמר דברי התעוררות  
ובפרט בשבת שובה  פ"ביוהכ

265' מסגליון שנת הקהל-תהא שנת פלאות גדולות ' היפ"יוהכ-וילך ' ק פ"עש| ה "ב



"הקהל"נעשהק"ביהמשחרבלאחרדוקא,והנה..
,והטףהנשיםהאנשים,מישראלא"לכאויותרשייך

בזמן,אשר,דקרבנותהעניןכללותבדוגמתוהיינו
י"עדוקאהקרבנותעבודתהיתהקיים'היק"שביהמ
לידלעמוד'אפיאסורהישראל-מזוויתירה,הכהן

במקוםתפילות"הנה,הזהבזמןואילו,המזבח
כךכדיועד,א"לכאושייכיםונעשו"תקנוםקרבנות

ואםאבלכיבודבנוסף,אותםמחנכיןקטניםשגם
בנוגע(היאהחינוךהתחלת-ואדרבה)גם,ב"וכיו

.הקרבנותשבמקוםתפלותוביניהם',כולתפלות

:דוקאהזהלזמן"הקהל"בשייכותעניןועוד..
הן,להדגישא"כאוצריך,"הקהל"עלכשמדברים

לאחרגםאשר,הטףכולל,לאחריםוהןלעצמו
ושכנתי"הרוחניהמקדשישנו,ק"ביהמשחרב
בדיוק,מישראלא"כאושלהלבכלבתוך,"בתוכם

גודלמובןלעילהאמורמכל..ק"בביהמ'שהיכמו
,זושבשנההמיוחדהעניןאתכדבעילנצלהנחיצות

הזריזותגודל-וכן,לפעוליששבו"שטורעם"הוגודל
הזדמנותיחמיצואם,שכן,"קודםאחתשעהיפה"ו

אם-עיקרזהוגםועוד,תשובאםיודעמיאחת
'תהיז"שלאחהפעולהאזי,כדבעיהזדמנותכלינצלו
אתכשמחמיציםואילו,"'לתושיכפליים"דבאופן

מחדשלהתחילישהבאהבהזדמנותאזי,האפשרות
.'כו

והתועלתהכוונהוהוא,העיקרהואוהמעשה

לשמירה והגנהבכל מקום שהם כלל ישראל לזכותר                 "מהרה יגלה אכיא"שליטר מלך המשיח "ק אדמו"לזכות הוד כ

לזכות
הסבא קדישא  

ע  "נמשפולע
לרגל יום 
-ההילולא 

תשרי' ו

לזכות 
-אם המלכות -

הרבנית הצדקנית  
ע  "מרת חנה נ

לרגל יום ההילולא 
תשרי' ו-

שלוחי  לזכות
בכל  הרבי 

רחבי תבל  
להצלחה רבה  

במילוי  ומופלגה
שליחותם

ק  "הוד כלזכות
ר הצמח  "אדמו
לרגל  ע "צדק נ

-יום הולדתו 
ט אלול"כ

הצדקנית  הרבנית לזכות 
בתו  -ע"מרת דבורה לאה נ

ר הזקן "ק אדמו"של הוד כ
ר "ק אדמו"של הוד כואמו

לרגל יום -הצמח צדק 
תשרי' ג-ההילולא 

ח  "לעילוי נשמת הרה
מיכאל פנחס לייבוש  ' ר

ה וזוגתו  "בן נפתלי צבי ע
פריידאשטערנאמרת 

בת מנחם נחום יצחק 
הרצלה "אייזיק ע

אנשים,ישראלכלאלידברא"כאואשר-שבדיבור
בכלכךעללספרויש,"הקהל"אודותוטףנשים

ובסמיכותהקהלבשנתבמיוחדאבל,כולםהשנים
בדברים'יהיוהדיבור.'כועצמוס"ובחגהס"לחגה

בנוגעהיאשהכוונהובהדגשההלבמןהיוצאים
מהשומעיםא"שכאו,העיקרהואהמעשה,לפועל
בעלשהואמיוכלביתומבניהחלזולתואתיעורר

.עליוהשפעה

,"ומצאת"אזי,"יגעת"'יהישאםהובטחנווכבר
היגיעהערךלפישלאמציאהשלבאופןהצלחה

ועד,"(אגראצעראלפום"מאשריותרהרבהוהיינו)
,אחת"מציאה"ליתאחדוכולם"מציאות"הכלאשר

בארץמשיחאמלכאדוד,"עבדידודמצאתי"
,השלישיק"ובביהמ,ק"עיהבירושלים,הקודש

,תשמחבשנתעוד,ושם."ידיךכוננוי-אדנמקדש"
פרשיותאתיקראוהמלךכפשוטו"הקהל"'יהי

להכיןחייבין"שפ"ואעגדולהשמחהומתוך,התורה
ש"כמ,"ויראהבאימהלשמועאזנםולהקשיבלבם

עבודתבדוגמת,"ברעדהוגילו"ממשיךהרים"הרמב
שבתוכהפטרת)שמחהמתוך,בעצם,שהיאה"ר

,"רעדה"ישנהשבגילויורק"(אשיששוש"ז"שלפנ
."גילו"-שמחהרצוףתוכוכ"אעפאבל

ועד(בגילוי"גילו)"השמחהלגילויבאיםז"ולאח
כמבואר)לגמריוהגבלהממדידהשלמעלהלשמחה
מוסיפהעצמהשהיאשמחה-(תשמחשמחבהמשך
,ואחתאחדשכלוהעיקר.ביראהוגם'כובעונג
למטה,בפועל"הקהל"ביעסקו,קטניםקטניכולל

מסייעיןליטהרהבא"-והובטחנו,טפחיםמעשרה
שמחהומתוך,(ל"כנ)"ומצאתיגעת"ו,"אותו

מדידותמכלשלמעלהגדולהשמחה,אמיתית
.והגבלות

(ח"תשמ'ג תשרי ה"משיחת י)

וגודל  . . גודל הנחיצות "
"  גודל הזריזות" . . שטורעם"ה

כולל קטני  , העיקר שכל אחד ואחת"
"בפועל" הקהל"יעסקו ב, קטנים



.השבתזאתישלים-השנהבראשהכנסיותבבתילדרושהלךשלאמיאשרש"אדק"מכנמסר

(  א"תשי'שבת שובה ה, תשרי' ה, פ וילך"ש-יומן )

!וברכהשלום

ימלאת"והשי,התעוררותודיבוריתפלתךתסדרפ"ביוכגםובודאי,ה"ברמסדרךנהניתי,כתבךעלבמענה
ר"בגוהמברככם.לבבךמשאלות

(שצא' עמיזע כרך "נצ"מוהרייר "אדמוק"אג)

"כאשר הוא שמע את דברי הרבי זה ממש הרגיע אותו"
שביןשבהפסקה,אברךמפימיוחדחוויותלקט

בתי16-בלבקרהספיק,הכיפוריםיוםתפילות
שלהוראתובעקבות:ל.ש'רמספרוכך!!כנסת
גםיצאתי,כיפורביוםהתעוררותדברילומר-הרבי
שישבאזורלסבב,מנחהתפילתשלפניבהפסקה,אני
שיותרכמהלהספיקמנתעל,כנסתבתיהרבהבו

שלמתורתו'חזקותנקודות'עלחזרתי.מקומות
ביותרמסוגלזמןשזהווכן,כיפורליוםבנוגעהרבי
.נעילהבתפילתבמיוחד,הגאולהעללבקש

ניכרדיברתיבומקוםבכל-מוצלחמאודהיהה"ב
אניגם).הקהלאתמאודעוררושהדבריםהיה

זמן,לכךדוגמא.שהגעתיליהודווהם(התעוררתי
יהודיאליניגש,ברחובכשהלכתי,מכןלאחרמסויים
בהתעוררותהואעכשיושעדבהתרגשותליואמר

ניגש,אחרנ"בביהכלמשלאו...אזששמעמהדברים
שמאודעניןלושהיהוסיפרהשיחהבסיוםבחוראלי

דבריאתשמעהואוכאשרנפשומנוחתאתהטריד
-'הלבעלטוב'לוועשהאותוהרגיעממשזההרבי
.'משמיםמלאך'כמואליושהגעתיהרגישהוא

גם..משהובאמצעבדיוקהיובהםכנסתבבתיגם
דבריאתלשמועמחכהשהקהלבמוחשראיתישם

!הרבי

באמצעשהםראיתיכשנכנסתי-אחדנ"בביהכ
עצרהגבאיזאתובכל,למנחההעליותאתלמכור

אתאוהבשהוא''אמרהואכילדברליונתןבאמצע
לכן,ההפטרהבאמצעהיוכבר,אחרנ"בביהכ.''ד"חב

המתפלליםאחדאליניגששאזאלאלצאתבאתי
ביקשהוא,לוומשעניתיבואילמטרתאותיושאל
אבלשאדברהסכיםהרב.המקוםרבעםלדברממני

בודדיםכמהשהיומפניההפטרהאחריבקצרה
שהםכךעקבלכךהתנגדותםאתשהביעומהקהל
.בזמןלחוצים

בכלאבל,שיעורמסרכברהרבשבוכנסתביתהיה
שיותרלכמהשיגיעורוצהשהרבימכיוון,זאת

לחזורלישיתןמהרבבעדינותביקשתילכן,יהודים
עודליישכיהרבישלבשליחותותורהדברעל

.הסכיםוהרבבהםלדרושצריךשאנימקומותהרבה
אבלמהענייןרוחומורתאתבקולשהביעאחדהיה

רצוןשבעהיהשהקהלכמובן,הקשיבהואגםבסוף
שבאמת"התבטאאפילומהםואחדהרבימתורת

אתלשמועכדיבאמצעהרבאתלעצור)"..שווההיה
באמצעשהיההרב,אחרובמקום.(הרביתורת

הרבישלשהשליחותמנתעלאותוקיצרהשיעור
.להתבצעתוכל

התחילוכברבהםכנסתבתישלושההיואמנם
המוטלאתעשיתילפחותאךבהםדיברתיולאמנחה
.עלי

(מפי בעל המעשה)



משיח יחזיר את  
הצדיקים בתשובה

הקבלהבלשון.ביותרהגבוההלנשמהיזכהמשיח
מהילתארננסהאם."יחידה"זונשמהנקראת

,דקדוקיתמבחינה:כךלומראולינוכל"יחידה"
"שני"יבואשבעקבותיוברור,"ראשון"כשאומרים

מספרמחייבשאינו-"אחד"כשאומריםגם.כלשהו
"שניים"האחריושיבואייתכןזאתבכל-נוסף
כלנשללת"יחיד"כשאומריםאבל."שלושה"וה

.נוסףלדבראפשרות

ודבוקהמאוחדתכההיא."יחידה"הנשמתגםכך
מציאותזוכילומרשניתןעדהואברוךבקדוש
-שנייםביןחיבוררקכאןאין."יחידה"ואחת

אחתיחידה,אחדתלכידאםכי-ובוראההנשמה
.ממש

*

צדיקיאלאתבאאתאמשיח":נאמר"זוהר"הבספר
הצדיקיםאתלהחזיריבואמשיח-"בתיובתא
עלבתשובהלחזרההכוונהשאיןודאי.בתשובה
שלאבצדיקיםכללמצוייםאינםאלהשכן,עוונות
ולהתקרבותלשיבההיאהכוונה.חטאטעםטעמו

עודגבוההברמה-העולםלבוראהצדיקיםנשמות
.יותר

הצדיקיםביןיותרועמוקפנימיקשרגילויזהו
אלתשובוהרוח"בבחינת,הואברוךלקדוש

."נתנהאשרהאלוקים

בכוח,זונפלאה"תשובה"בצדיקיםיעוררמשיח
רקכי,שלהםמנשמתםבהרבההגבוההנשמתו
."יחידה"בבחינתהיאנשמתו

('ציון במשפט'ה "א מאמר ד"חמ"ספהפ "מעובד ע)
ז הרצל מתוך ספרו פניני גאולה"באדיבות הרב שנ

הבירוראודות)לעילשבהאמורפשוטוגםמובן..
אווהסברביאורכלאין('כולהתבררשצריךהאחרון
...!?"מתיעד"...הגלותאריכותגודלעל,ו"חהצדקה

!?בגלותהיהודיםאתלייגעהשיעורהואכמהעד

שיושלםעדשממתיניםבכךישוהסברביאוראיזה
כלאתלהשליםשצריכיםאומרמי-'כובירורעוד

דיןפ"ע!?אחרוןהכילבירורעד,הבירוריםעבודת
!רובמספיקתורה

-עוונותמחצהעליתירהבלבדאחתמצוה..
אתולהביאזכותלכףלהכריעכדיכברמספיקה
כלכלו"שכברלאחריוכמהכמהאחתועל...!הגאולה
ויצרפוויתלבנויתבררו"דהעניןהיהוכבר..."!הקיצין

...!?ישראלבניאתלייגע,איפוא,הצורךמהו..."!'גו

(ה"תשמ'אלול הח"אדרפ ראה "משיחת ש)

עד כמה הוא השיעור  ! ?"עד מתי"
!?לייגע את היהודים בגלות


