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..הקהל":הכבדאלהקלומן,נ"מסמתוך-לעיל
כ"ואח,"והטף"כ"ואח,"והנשים"כ"ואח,"האנשים

שאימתי,לידעצריך,אבל."בשעריךאשרוגרך"
מסתפקכאשרלא-המצוהונשלמתמתקיימת
,הנשיםאתגםלהקהילצריךאלא,בלבדבאנשים

עומדאזורק,"בשעריךאשרגרך"וגם,הטףאתוגם
.הפרשיותאתוקוראהמלך

אתלהקהילקשייםלוישכאשרשגם,מובןכ"וכמו
לאחריוכן,בכךלהסתפקיכולאינו,האנשים
זהאיןשעדייןלואומרים,הנשיםאתגםשמקהיל

וכפי,הטףאתגםלהקהילצריךאלא,מספיק
רקלאהיאשהכוונה,התורהמפרשישמוסיפים

,בעולםנולדרקאםאלא,לחינוךשהגיעולאלו
דאורייתאספיקא"שוכיון)נפלמספקויצא

להקהילכברצריכים,(קיימאבןהואהרי,"לחומרא
.קדושבמקוםאותו

שחינוך,לחינוךבנוגעפ"כמשדוברמהגםוזהו]
-ברבגילכשמתחיללא-הוא,מצליחחינוך,אמיתי
ששובןחמשבןכשנעשהלאואפילו,מצוה

אביולדבריודע"משהתינוקאלא,(לחינוךכשהגיע)
הלכותהזקןרבינושמתחילכפי)"תורהלומדו

.(תורהתלמוד

-לכןמקודםעודלהתחילצורךישזהובשביל
י"עהחינוךעניןמתחילאזשכבר,שנולדמשעה
מ"בכשמבוארועד,ב"וכיו"המעלותשיר"תליית

לידתקודםחדשיםתשעהמתחילאמיתישחינוך
וכמה,בגוףהנשמהירידתלפניחדשיםכמה)הולד

התרקמותעניןעצםאפילושמתחיללפניחדשים
,ואמואביו,הוריושל'הראויההנהגהי"ע-(הגוף

כ"אחיגדלז"שעי,ובקדושהבטהרהשיוולדבאופן

(הבאבעמודהמשך)

החסידותלתורתהשנהמראשאנוחוזריםוכאן..
בכסה"נאמרשעליוכפשוטוה"לרהחסידותולדרכי

בחגומתגליםנמשכיםשעניניו,"חגינוליום
שלהמיוחדתהמצוהבוהיתהזושבשנה,הסוכות

להשתדלזובשנהמיוחדוציווימצוהיש:"הקהל"
"והטףוהנשיםהאנשיםהעםאתהקהל"דבהענין

ישמעולמען"כוונהמתוך,"בשעריךאשרגרך"ועד
התורהדבריכלאתלעשותושמרו'גוילמדוולמען
."הזאת

זמןעםקשורהכפשוטההקהלשמצותפ"ואע
א"כאויכול-ביחדושניהם,מיוחדומקוםמיוחד

זובשנהובפרט,זמןובכלמקוםבכלזאתלעשות
לפעול,ומופלגהמרובהבהצלחה,הקהלשנתשהיא

כ"ועאכו,במשפחתוכ"ועאכו,ובקהילתובסביבתו
שישמעו,שלוהגוףבחלקי,"הגוףזהקטנהעיר"ב

מתוך,הזאתהתורהדבריכלאתויעשווילמדו
.לבבוטובשמחה

שלא,מובןהרי,כפשוטההקהללמצותבנוגע..
,אדםבנימעשהככל,אלא,אחתבבתהדברנעשה
כדיבמקומוופעלהתעסקאחדשכלבאופן

-גופאובירושלים,לירושליםולהקהללהתאסף
וכן.התורהפרשיותאתהמלךקראשבולמקום

אלא,יחדכולםנזכרושלא-בפסוקהסדרהוא
כ"ואח,"האנשיםאתהקהל"נאמרתחילה

-יותרקשהעניןכ"ואח,"והטף"כ"ואח,"והנשים"
."בשעריךאשרוגרך"

תובעיםשלא-עתהלהנדרשבנוגעגםמובןומזה
כלאתאחת-בבתלהפוך,לעשותואפשרשאידבר

באה"הקבאין"שהרי,הקצהאלהקצהמןהענינים
שיתחילורקרוציםאלא,"בריותיועםבטרוניא

וכאמור,ושקידהבהתמדה,בהידורבזהלעסוק

אלא  , לא כאשר מסתפק באנשים בלבד-המצוהאימתי מתקיימת ונשלמת "
. ."ורק אז , "אשר בשעריךגרך"וגם , וגם את הטף, צריך להקהיל גם את הנשים



מ  "מהר "ק אדמו"כלזכות הוד 
הרבנית  ולזכות א"שליט

מושקא' הצדקנית מרת חי
שבו קישרו  "ע לרגל היום "נ

"אותי עמכם ואתכם עמי

הודלזכות 
ר  "ק אדמו"כ

ע לרגל "נהזקן 
חג הגאולה 

כסלו' כ-ט "י

המגיד  לזכות 
ע  "נממעזריטש

לרגל יום  
-ההילולא 

ט כסלו"י

"היא ההכנה לגאולה הכללית". . 

לשמירה והגנהשהם בכל מקום כלל ישראל במילוי שליחותם                  לזכות ומופלגהבכל רחבי תבל להצלחה רבה שלוחי הרבי לזכות 

וזוגתו מרת  ' שיחייוסף יצחק ' ח ר"לזכות הרה
ד  "י-לרגל יום נישואיהם ב' שתחיצפורה ציפא

ר"בגודמיטבר שיתברכו בכל מילי "כסלו יה
מתוך בריאות איתנה ואריכות ימים  י"תכה

שיחיומשפחתםולזכות -ושנים טובות 

ונחתיהודינחת,אמיתינחת,נחתממנושירווילד
יומשךזהשכלכדי,שכן,הפרטיםבכלחסידי
,האפשריככלגדולההכיובמדה,קשייםללאבפועל

כמבואר',כובשעתואמואביובקידושצורךיש
,בנולנשמתקדושלבושנמשךז"שעיבתניא
הטהרהי"שעההכנהתחילהלהיותשצריךכ"ועאכו

.שנולדהילדחינוךכברמתחילשבזה',וכו'וכו

"הקהל"דהעניןלאמיתיתבנוגעגםמובןומזה
שנולדלפניעוד-ברוחניותשהואכפילטףבנוגע

ההכנהכשמתחילהמידאלא,כפשוטובעולם
האבשלהמתאימהההנהגהי"ע,לזהוהחינוך

.[והבתהבןאתהמולידיםוהאם

שהגאולה-ה"הקבשל"הקהל"לבנוגעגםהואוכן
השםעצםוהרי,גלויותקיבוץשלבאופןהיא

,"אחדאחד"וקיבוץליקוטעלמורה"גלויותקיבוץ"
'תהיז"שלאחפ"אע)"ממשפחהושניםמעיראחד"

.(אחדברגעוהשלימההאמיתיתהגאולה

ואחדאחדכלגאולתגםלהיותצריכהכזהובאופן
אחדשכלהפרטיתשהגאולהק"באגהכמבואר-

כילימקרבנפשיבשלוםפדה",נפשואתפודה
האלקיתנפשפדייתע"שהו,"עמדיהיוברבים

לגאולהההכנההיא,הבהמיתונפשהגוףממאסר
לגאולתועד,שבגופיםהנשמותכלשלהכללית
יוםבכלעבודתוי"ע-"בגלותא"שנמצאתהשכינה
ובלבבךבפיךמאודהדבראליךקרוב"דבהענין

והדיבוריםהמחשבותאתולקבץללקט,"לעשותו
מנתעל,קדושבמקוםשיהיו,שלווהמעשים

.הזאתהתורהדבריכלאתלעשות

הנתוניםמאחינוהחל-ממשבקרובזה'שיהיר"ויה
,הגדריםכלפריצת'שתהי,כפשוטו'ובשביבמצור

לעילוי  
נשמת  

בן פרץ
ה "דוד ע

מרגוליס

בחסד,לרווחהוהדלתותהשעריםכלופתיחת
קהל"ו,והנגלההנראהוטוב,טובובאופן,וברחמים

,ובנשמתםבגופםשלמים,משםיצאו"גדול
לא"שועד,"ובבנותינובבנינו'גוובזקנינובנערינו"

בתוככי,"ראשםעלעולםשמחת"ו,"פרסהתשאר
,הגלויותכלקיבוץי"ע,ישראלדכלל"גדולקהל"ה

הנראהבטוב,וכאמור,והשלימההאמיתיתבגאולה
.לבבובטובובשמחה,הרחבהמתוך,והנגלה

(ז"תשכ'ה, ט כסלו"י, וישב' ק פ"שיחת אור ליום ועש)

שבושבתמערבבבואנו:העיקרהואוהמעשה..
והמשכו,באשלמותאכסלודחודשסיהראקיימא

יוםשנקרא)ראשוןיום)ק"שומוצאיק"השביום
'ג,(כסלוב"טו,"(בעולמויחידה"הקב'הי"ש,אחד
,מיוחדת(קדושה)מעלהבהםשישרצופיםימים

בימיכ"ועאכו,כסלוט"יערב,י"בחוהמשכם
ז"שלאחבימיםוהמשכם,כסלוף"וכט"יהגאולה

חסידותיותהתוועדויותלערוךיש-חנוכהלימיעד
,ומקוםמקוםבכל"(פַארּבריינגענישןחסידישע)"

רקולא',כושכונהובכלעירבכל,מדינהבכל
,ועיקרייםמרכזייםבמקומותגדולותהתוועדויות

שבכלגםכולל,כפשוטוומקוםמקוםבכלאלא
"עיקר"שלבאופןההתוועדות'תהיפרטימקום

,משפיע,"עיקר"הואפלונישמקוםבאופןולא)
שאיןבלבדזוולא,(מקבל,"טפל"הואפלוניומקום

,אדרבהאלא,שנישבמקום"עיקר"בהגורעזה
בבחינת,המקומותבשאריותרניתוסףז"שעי

נעשיםשכולםועד,"חכמהתרבהסופריםקנאת"
שאינו-"שבעיקרעיקר"לועד,"עיקר"בבחינת

כיון,ועיקרימרכזיממקוםהשפעהלקבלצריך

(המשך בפנינה השבועית)

"בכל מקום ומקום כפשוטו"



כמו(אלא,מקבל'בבחירקלא)שהיאהלבנהשלימותובדוגמתד"ע,והעיקריהמרכזיהמקוםכמובעצמושנעשה
בכל)עצמועם-"(חזקההויזימניבתלת",התוועדויות'ג-טובומה)התוועדותיערוךא"שכאוונכוןוכדאי.החמה

ד"ע)משפיעגםהואא"שכאויותרעודלהדגישכדי-ב"וכיווידידיוחבריועם,ביתובניעם,(נפשוכחותעשר
עלבניםולבבניםעלאבותלבוהשיב"(להגאולהבשייכות)ש"וכמ,(החמהכמושנעשיתהלבנהשלימות
,ח"וגמעבודהדתורההקוין'בגלהוסיף"(יעזורורעהואתאיש)"ויתעוררויעוררואלוובהתוועדויות."אבותם
אנימעלההציבורעםומתפללחסדיםובגמילותבתורההעוסקכל","נפשיבשלוםפדה"הפסוקעלל"חזכדרשת

בפועל"ולבניליפדאני"אלא,"ולבניליפדאניכאילו"רקלא,העיקרוהואועוד,"'כוולבניליפדאניכאילועליו
...הגאולהבשלימות..ובגלויבפועל..יעקבבקשתמתקיימתממשומידשתיכף-ובפשטות.ובגלוי

(ב"תשנ'ז כסלו ה"ט, פ וישלח"משיחות ש)

"עתה הגיע הזמן! . . אדרבה"

מאודועוררתבעא''שליטשהרביהתקופותבאחת
היו,ברביםבשבתחסידותחזרתאודותחזק

אלושלהשמותרשימתובוח''דולרבימכניסים
אתכשהכניסו,אחתפעם.חסידותשחזרו

שמותיהםכימבחיןשהואהרביאמר,הרשימות
מופיעיםלאלאחרונהשנישאוהאברכיםשל

.ברשימה

האט'מוואסדערפארדעןצו":ואמרהרביהמשיך
צופטורמעןווערטקאפאויפןטליתאאנגעטאן

דעםפאראויב!אדרבה!?ברביםחסידותן'חזר
אנהויבןערשטמעןדארף,ט'חזר'געניטהאט
טליתשלבשומשוםוכי]="ברביםחסידותן'חזר
!?ברביםחסידותמלחזורנפטריםהראשעל

הזמןהגיעעתה,חזרולאלכןקודםאם!אדרבה
.[ברביםחסידותלחזורלהתחיל

(דובאווד"הרמרשימת -ד ''תשסח"כפכסלו ט''יתשורה )

תלמידהיהבשבועפעםאשרסדרהיהבישיבות
לסדרכדאי.התלמידיםכללפניפלפולאומראחר
.זהעניין

ובפרט,בישיבהחסידותמאמרחוזרתלמידכאשר
לדקדקצריכים,הכנסתבביתהציבורלפניכשחוזר

מדברואם,הדבריםאתהיטבמסבירהואהאם
הםאז,במאמרחייםכאשר.'לחלוחית'ובחיות
.יותרהרבהפועליםוהם,הלבמןהיוצאיםדברים

הנוגעעניין',בכן'עללהצביעצריכים,כןכמו
אםרקאפשריזהדבר.ולהדגישו,בפועללהנהגה
שנוגעענייןלמצואכדיבמאמרמתבונןהחוזר
צריך,כנסיותבבתיבנאומיםבכללגםוכן.לפועל

.המדוברמהענייןלפועלהתוצאהלהדגיש

,ברביםכשנואמיםהתלמידיםאתלשמועכדאי
.תיקוןהדרושאתולתקן

להסבירשיוכלבאופןלהיותצריךהחסידותלימוד
.עליולחזוררקלא,לאחריםשלומדהענייןאת

מדברא"שליטר"אדמוק"שכהענייניםלגביכןכמו
בתוךהעוסקכאדם,בזהלעבודצריכים,בהתוועדות

.לאחריםהענייןאתלהסבירשיוכלוכך,שלו

(142' החינוך והמחנך עמ)

חזרת שיחה או מאמר

לימוד החסידות

פלפול התלמידים



,הקודמתבפרשהלבןעםהשליםשיעקבלאחר
עבודתסיוםעלבפרשתנומסופר;מצבהבנווהם

!עשועםאפילוהשליםהוא:יעקב

לכלהסמלהואשעשומוסברבקבלה-?עשומיהו
הטומאהצדאלשירדוהקדושותהעליונותהדרגות
תבואוכךלקדושהלהחזירםתפקידנו,בעולם

והיה":הגאולהלגביבהפטרהשנאמרוכמו.הגאולה
"!לקשעשווביתלהבהיוסףוביתלאשיעקבבית

האומותשארוכן)עשו-שבגאולה,כלומר
יהיה(ועודספרד,צרפת,פלשתים:שםהמוזכרות

.ויוסףליעקבושייךכפוף

שייךכברשעשואזחשבשיעקב,במדרשמסופר
לוהתברראך,לגאולהמוכןוהעולםלקדושה
.העבודהנגמרהלאשעדיין

בדור!הדורשלהחידושזהו:הרביכךעלאומר
,יוסףששמוהקודםהרביוכן)הרבישלחשלנו

כלוכעת,העולםרחבילכלשלוחים(בפסוקכמוזכר
אפילו;וטהרהקדושהשלבאורמלאכברהעולם
לפנישעד,בפסוקהמוזכרת"צרפת"כמומדינה

כיום-דתלחופשסמלהייתהשניםעשרותכמה
.וצדקהתורהבמוסדותמלאה

המשיחבימותנמצאיםאנושכעת,היאהאמת
כעתתפקידנו;ל"הנהעבודהנגמרהוכבר,ממש
:שלנובעינייםזאתלראות-הוא

על-כסלו'כ-ט"יהגאולהחגיחולהקרובבשבוע

נבואת הגאולה
עלונתעורר,חסידיותבהתוועדויותשנשתתףידימתגשמת-בהפטרה 

נזכה,"ברביםותפילהוצדקה,תורה"בהוספה
היוברביםכי-נפשיבשלוםפדה"הפסוקלקיום
.ובגלויבפועל"עמדי

(דבר מלכות-ב  "תשנ'פ וישלח ה"פ שיחת ש"מעובד ע)

הנביאידיעלשנאמרוהגאולהמייעודיאחד
כאורהלבנהאורוהיה":בפסוקמופיע,ישעיהו
אורהאתהלבנהמקבלתהזהבזמן,כלומר."החמה

הגאולהבזמן.עצמיאוראיןלהאך,השמשמן
לאאז.השמשלאורותשתווההלבנהתתעלה
תאירוהיא,השמשלאורהלבנהעודתיזדקק
.מעצמה

גם.כלבנהכמוהם,ללבנהשנמשלו,ישראלאף
יהודיכלמאיר,לגאולהזכינולאעדייןכאשר,כיום
."(השמש)"'המאתעליוהנסוךמיוחדקדושה-באור
בעםהמשתקפתהקדושהאתלהשוותשאיןאלא

.הוא-ברוך-הקדוש-עצמוהקדושהלמקורישראל

מוחלטבאופןישראלעםיתאחד,הגאולהבבואאך
אוראתיקריןיהודישכלכךכדיעד,הבוראעם

הקדוששלכקדושתו-כךכלנעלהבאופןהקדושה
.עצמוהואברוך

';  ש חלק ט פרשת ואתחנן ג"פ לקו"מעובד ע)
(דבר מלכות-ב "תשנ'פ וישלח ה"וש

ז הרצל מתוך ספרו פניני גאולה"באדיבות הרב שנ

אור הלבנה כאור החמה


