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התוועדות ש"פ בא ה'תנש"א

הנחה בלתי מוגהת

שיחה ב'

תהאלאהתורהזאת-התורהועםהקב"העםהקשוריםישראל,אצלדוקאשייךד"קבוע"העניןלכאורה
מוחלפת, שהיא קבועה מבלי שינויים, אבל אסתכל באורייתא וברא עלמא, ומזה נמשך ענין הקביעות גם בעולם.

להגיעצריךואיןחזי,מזלייהוחזילאדאיהוואע"ג-אחרוניםהכידימיםהמאורעותעםכ"זלקשרויש
למזלייהו, שהמקום הכי מרכזי הוא עיר הבירה, ועד הבירה שבבירה - ארמון המלך [וכדלקמן].

נפסקזו,מאומהשהואומעידמישהומגיעשבאםלאנשים,בנוגעה"ז-העולםאתובלבלסנחריבשבאואע"פ
ישנםאבלשבלבל,ארצותאמנםיש-להארצותבנוגעאבלהעולם,אתבלבלשסנחריבכיוןהוכחהשאי"זבגמ'

זומדינההיכןועדזומדינההיכןעדבדיוקויודעיםהזה,היוםעדתורהע"פגבולותלהםוישבלבל,שלאארצות
ההיפךשהואבבל,הואהארצותוא'-א"יגבולותשמירתעלכמ"פכמדוברישראלארץגבולותהיכןועד-

הגמור מירושלים.

עלתהולאירושלים,מיטפארטשעפעןגעפראווטזיךהאטבבלאזהאחרון,בזמןגעזעהןמעןהאטדערפארוואס
עיקריהכינצחוןביזנצחון,צווייטעראצונצחוןאייןפוןגייןמ'זאלואדרבה:צרה,פעמייםתקוםולאבידם,

אמיתי ופנימי – גאולה האמיתית והשלימה

המלך,ארמוןאתהרסוהכל,והתחלתהמלחמהשהתחלתהאחרונים,המאורעותעםכ"זלקשרישוכאמור
הקישוריםכלנפסקוכיחילו,לאנשיבינווהקשר[תקשורת]קישורשלעניןכלשםואיןהקביעויות,כלשביטלו

ונעקבוע,אינובעצמווהואיתבטלו,שלאבכדימשם,הוציאושנשארוואלוהקביעויות,כלונתבטלוממקורם,
ברירה,בליתכ"אמרצונוולאבקביעות,ולאנענועשלבאופןה"הנמצאשכןבמקוםואפי'למקום,ממקוםונד
באופןומוכרחדוקאהואשלוהקיוםואדרבה:כך,לוטובשלאאנושיבשכלומביןקיומוכלשזהושיודעכיון
וכו',מציאותלוואיןממשותשוםבושאיןמובןוממילאבמוחש.וכנראהרחוק,הכילמקוםב"בושולחכזה,
בואיןבאמתאבלהטבע,בדרךהגנהויהי'ממשותשישנו"כאילו"צ"לממילאלהפחיד,שלאהוראהישנהאלא

ממשות, וכאמור שנעקר ארמון המלך.

אבלשהיו,וההיזקותהחורבנותכל–שהעלימועניניםכו"כשהיווהגםכ"ז,ונתפרסםבזה,מודיםעצמםוהם
מפרסמיםוהםאידן,עטליכעצודערגאנגעןס'איזאבלכ"ז,רואיםשלאואע"פגדול,הכיבפרסוםפרסמוזהענין

כהנ"ל, ועוד ועיקר: שיהי' מזה הוראה בעבודת ה'.

שלםנצחוןויהי'(עליהם),שלהםוהנצחוןודכיבושדבצרה,והנבואההעניןכברשהותחלהעיקר:והואועוד
ארמוןהירוס-שבבירהוהבירההבירהעיראתשהרסוובפרטוהשלימה,האמיתיתהגאולהשזוהיואמיתי,

המלך, ומלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא להבדיל - שהחידוש הוא בנוגע להירוס הארמון דוקא,



שיהי'בכדייהודילכלדאסדערגייטומזההארץ,עמישלהימיםבדבריכמסופרדבצרה,-עצמוובבבלודבבל,
הוי',בעבודתאופןהואבטחוןדאישלזהדנוסףיהודי,דכלבהבטחוןההוספהועיקר:ועודבעבודתו.הוראהמזה

ובכלמקוםבכלה'בעבודתהוראהצ"לומזהבה,ה"אעיניאשרלאה"קבנוגע-במיוחדהבטחון,עניןשצ"ל
הי'ישראלבנילכלזהעםביחדבפרשה,כמסופרומכופלכפולבחושךואפי'הגלות,וחושךהגלותבזמןגםזמן,
בארץאבל-הארץממיטבהיאגושןואמנםמצרים,שבארץגושןזההריבפשטותובמושבותםבמושבותם,אור

מצרים.

פשטותוהיפךמאחז"ל,כמההיפךזהאבללמצרים,חוטנמשךוממנהבא"יהיאשגושןדיעהשישנהוהגם
כמדוברגדול,הכישטחוכןבינתיים,מפסיקסוףהיםהרידלכאו'ביאור,דרושהנ"ללדיעהוגםהכתובים,

כמ"פ.

וארץהי',איךבפשטותיראושאזכפשוטה,והשלימההאמיתיתגאולהכ"אפשט'לאך,יהי'שלאועיקר:ועוד
שלימות-והחידושהיראה,שלימותענינהירושלים-קמ"למאיברוחניותשלימותבשלימותה,ישראל

כלבושאיןהשבתביוםשנמצאיםובפרטשוועריגקייטן,אןאוןמלחמותאןדאגות,שלעניןכלומבליבגשמיות,
מארמ"צצאתךכימיזהב,וכליכסףכלישלוקחיםלמעלות,מתהפכיםשישנםוהדאגותדאגה,ושלחולשלענין

אראנו נפלאות - נעמט מען מיט זיך כלי כסף וכלי זהב.

וגופותבשלימותנשמותהמילואים,ענין–צורשלמחורבנהאלאירושליםנתמלאהלאהעיקר:והואועוד
כלבגאולתעוזריםוהםהגאולה,לפניעודעמהםואהרןומשהבינתיים,הפסקכלבליבגופיםנשמותבשלימות,

בנ"י מהגלות,

תכלית-הראשוןאדםנבראשבוהשישי,יום-ובעיקריומין,שיתאכלמתברכיןשמיני'בשבתשנמצאיםובפרט
שלפיכך-דיניםפסקיעםהקשור-סנהדריןבמס'כמובאיהודי,לכלושייךואמיתית]עיקרית[התגלותההתגלות

העולם,נבראבשביליזאגטאוןאידןאס'קומטאזהעולם,נבראבשבילילומרכאו"אשחייביחידי,האדםנברא
ית'לודירההתחתון,עוה"זעלובעה"בהעולםזמןעלגםבעה"בונעשהכולו,העולםכלעלבעה"בשהואוטוען

בתחתונים ופועל שיהי' טוב הנראה והנגלה.

ובהרעיה"קובירושליםבאה"ק,ובבנותינובבנינוובזקנינובנערינווהשלימההאמיתיתגאולההעיקר:והואועוד
הקודש ובבית המקדש, ותיכף ומיד ממש!

לוונתןרבה,הצלחהאמן,ענה:אד"שוכ"קשבארה"ק,בנ"יעבורברכהוביקשאד"שלכ"קניגשנימוטין(הרב
לוונתןלעצמו,א'חתיכהאד"שכ"קהוציאהקהל,עבורעודביקשכשהנ"לשלפניו.מהמזונותלעקאחחתיכת
אתיחלקשהנ"לבכדיפיהעלהקערהכלאתאד"שכ"קהפךמהקערה,חציהחזירכשהנ"לכולה.הקערה

הכללקהל)

שיחה ג'

כולו,העולםכלסנחריבבלבלבהגירסאותגםותלויבלבל,לאשסנחריבהארצותשישנםלעיל,להאמורבהמשך
בהתוועדותכמדוברבר"ה,שאומריםכולוהעולםעללמלוךבנוגעכמ"פוכמדוברכולו,העולםהעולם,כלאו

שלפנ"ז, בשנים שעברו.

ה',בעבודתהוראהמזהשיהי'בכדיה"זבעיקרשאדרבה:וי"לבדיוק,הואכ"זשהריה',בעבודתמזהוההוראה
בכדישהיתהאז,שהי'אוה"עשביןלהמלחמהבנוגעמהרביים,שמקורווי"אהחסידים,מזקניהידועוכהסיפור



אבלזה,לפניבאו"ההי'שהסדרהגםחדש,סדרמזהלומדיםזה,בזמנינוועד"זה'.בעבודתחדשדרךמזהשיהי'
כעת לומדים מזה.

עצמו,בכחעבודהכ"אח"ו,דכיסופאנהמאיהי'שלאבכדיה',בעבודתהיצרבלבולבלבול,ענינובבלוהנה
זה,עםוביחד'עוזר'.רקכביכולוהקב"ההעיקר,שהואז.א.עוזרו,הקב"ה-מזוויתירהלהקב"ה,שותףשנעשה
מנוחהמתוךתומ"צלקייםשיוכלבכדילו,הדרושיםהגשמייםעניניםכליהודיכלמקבלהרמב"ם,כפס"ד
צ"לא"כבפשטות,שצ"לשיבוא,בכ"ילואחכהע"דדוקא,בפשטותה"זהדברים(וככלוטובלבב,ושמחה
ונקבות,זכריםותינוקות,תינוקיםשלוהצרכיםצרכיו,כללכ"אנותןולכןדוקא)בפשטותוט"לשמחה

ועושהומועיל,טובדברזהבאםלבו,תאותכללונותןשהאבע"יקטנה,הכיבהשתדלותצרכיהםכלשמקבלים
ויביןיגדלואח"זעכשיו,הבנתולפיהמזיק,דברלאזהבאםצרכיהם,כללמלאותכחותיובכלבוהתלויכל

יותר.

לכלהצרכיםכללמלאותהקב"הצריךוממילאהקב"ה,לגבינערהואיהודיכלואוהבהו,ישראלנערועד"ז
העיקראתועושיםבעיקר,ולאהטפלבדברמונחיהי'שעי"זאוהמבלבל,דברמיותר,דברשזהלומרולאיהודי,

וכמדובראחר,באופןשירצהאותומחנךולארוצה,שהוארואהרקבאםרוצה,שהואמהכלנותןאלאוכו',טפל
גםרצון,חילכלמשביעוהקב"הליהודי,לושצרהמיצריםמכלצרותיו,מכלישראלאתאלקיםיפדה-לעיל
קדושהאח"כלהםונותןשלפנ"ז,בהתוועדותוכמדוברהרחמים,אבהקב"הכיחי,שלבמצבבינתייםשהואלזה

ורחמנות, ובאופן שיכולים לקבל.

דשם.המלךוארמוןדבבל,והחורבןההירוסשהיתהאחרונים,הכידימיםהמאורעותעםכ"זלקשרישוכאמור,
וא"יבעולם,חלקוזההרידבבלישראל,בארץאלאבבבללאצ"ליהודישלהבירהשמקוםרבנן,מלכיומאן
דוקאמונחשצ"לבניך,שלוםורבהוי'לימודיבניךכלצדיקים,כולםועמךהמצוות,וקיוםהתורהלימודה"ז

בתומ"צ ולא בבבל.

לאנאמרעלי'לא"י,מגיעאינוכ"זאבלדבבל,והגשמיותהארציותה"זסנחריב,בלבלשלאשמהארצותוי"ל
תחסר כל בה, ומהאי טעמא ישנם שם ענינים שאינם יכולים לצמוח בבבל מכיון שהוא היפך הקדושה.

תומ"צ-לא"יקשורה"השלאח"זברגעומידעניניו,בכליהודיכלנאכגעבעןזאלשהקב"ההעיקר:והואועוד
עםכשמדבריםובפרטגאולה,עצמושזההגאולה,עללדברשיכוליםזההואהקב"השלוה'נאכגעבען'ורוחניות,

עצמהלגאולהבאיםומזהשבדבר.הפירושיםכלעםגאולהזושאיןאע"פלאחרים,ומסביריםהארציקייט,
תומ"י ממש שלימות הגאולה, עד להוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.

מחילוילכווישלימובזהשיצליחודבצרה,והביטולוהחורבןבההירוסשהתחילוהאוה"עשכלהעיקר:והואועוד
ביטולשלבהלכותוכידועמששים,לפחותעדיתבטלוג"זאחוזעשריםרקונשארכולו,שנתבטלוכמעטחיל,אל

למשההלכההםששיעוריםמכיון-מהפוסקיםכמהלדעתוהרישעברו,בשניםבהתוועדויותכמדוברברוב,
משהוישבאםבמינוובמיןכו'וכו',בששיםברוב,ביטולשלעניןאצלםאיןממילאבבנ"י,שיעוריםואין-מסיני

יותר ה"ז נתבטל.

זהואיןכלל,ממשותבוואיןגולה,אחרוגולהגלות,בתוךבגלותנמצאיםוהםכאמור,הקביעויותכלומתבטלים
ולאשלימה,ורפואהקרובהרפואהלהםישהיו,באםיהודיםשלהגוףבגשמיותוהפגיעותיהודי,בשוםפוגע

עוקרשחכםשמכיוןהרגוצ'בידבריידועיםמ"מ,דוקא,ולהבאמכאןהיאשרפואהואע"פכלל,רושםנשאר
נעשיםשזדונותועדלמפרע,רפואהפועליםה"ההתורה,לחכמתוקשוריםצדיקים,כולםועמךמעיקרא,הנדר

לו כזכיות, וזכיות ממש, נוסף על הנצוצות שכבר נתבררו מיתוספים עוד ניצוצות ומתבררים



לא"ישבמדינתםבנ"יאתומביאיםברורה,שפהעמיםאלאהפוךדאזהעניןכ"אשיריים,שוםמהםנשארולא
וממילאוזכאיןצדיקיםכולםועמךצדקנו,משיחע"יוהשלימההאמיתיתלגאולהלאה"ק,טהורבכליכמנחה
הדרכיםכלכיפלשתים,דרךלעקוףצריךואיןוהשלימה,האמיתיתלגאולהמהמדברהמדברכבדוריוצאים

כנסיותמבתיהחלהארצות,בכלשתתפשטישראלוארץהשלישי,ביהמ"ק-המרכזיולמקוםה'לדרךמובילים
עירבירושליםוביהמ"קהארצות,בכלתתפשטשבא"יועירביתכלואח"כבא"י,שיקבעושבבבלמדרשותובתי

הקודש, ובהר הקודש, ובבית המקדש.

שיחה ד'

יוםהשישי,יוםובמיוחדיומין,שתאכלמתברכיןמיני'זהשבשבתבפועל,מעשהשלבעניניםלסייםרגיל
ההילולא דנשיא דורנו, שאז כל מעשיו ותורתו ועבודתו פועל ישועות בקרב הארץ.

מחשבהשישנונמוכה,הכידרגאהואשפועלפועל,שלובמובןהארץ,בקרבוישועההישועה,ישנהוממילא
הכלאתמכריעדכאו"אוהפעולהפעולה.נק'תחתונההכיודרגאדרגות,כמהגופאובמעשהומעשה,דיבור

העולם, שהעולם שקול והוא שקול, וגורם להם ישועה והצלחה והצלחה, כמדובר כמ"פ.

בתחילתבאבשבתכ"אבשלח,דשבתמנחהדתפילתהתורהלקריאתלחכותצריךשאיןהעיקר:והואועוד
ועד"זנהורין,כלומתגלייןאתפריעובי'באדש"פדהגאולה,הנקודהישנושלאח"ז,העניניםכלשכוללהפרשה,
ופועליםוכדומה,ושתי'אכילהעניניה"ז-ודפרעהמיני',ומתגלייןאתפריעושלו,הבירורנפעלכפשוטובפרעה

כלהכולללתפלין,כולההתורהכלוהוקשההתפלין,עניןהפרשה,ובסיוםנהורין.כלומתגלייןאתפריעושם
דרבותינוושיחותובמאמריםבתו"א,כמבוארלהגאולה,עזרעצמושפרעהבשלח,לפ'ועדההשתלשלות,סדר

נשיאינו, שפרעה שלח פארות וענפים, ועד לה' ימלוך לע"ו, ותומ"י ממש

יראיורצוןכיהמתיםתחייתתהי'ממששבקרובההילולא,יוםבשבטלעשיריההכנותבפועל:דמעשהומהענינים
ההכנותשיהיודורנו,נשיאובמיוחדעולם,יסודצדיקובפרטהצדיקים,דכלעפרשוכניוירננווהקיצויעשה,
אצלבצרהנשארבאםבצרה,להירוסגםטובותהחלטותכוללטובות,החלטותויעשועז,וביתרשאתביתר

התחלהכברשהיתהובפרטהבצרה,דהירוסטובותבהחלטותויוסיפוזה,גםלהרוסאחד,אצלאואחדים
פעולותשעשולנביאיםבנוגעהמקראבמפרשיכמבוארבגשמיות,אחיזהלזהישוממילאהעולם,בגשמיות

בגשמיות בכדי שיהי' אחיזה בגשמיות,

התורהופנימיותתומ"צ,עםהקשוריםעניניםשישנםובפרטמלמטלמ"ע,יעלוהמשמחמשקהשהכינואלוולכן,
-בצרהאנכיעמועולם,שלאלופוהאל"ף,בוומכניסיםהגלות,שזהמלמטה,העלי'שזהו"עהמצות,ופנימיות

ובגלוי, וממילא נעשית גאולה, ותיכף ומיד ממש.

לנגןלחזןציוהואח"כז"ל,רלוי"צלאביוהקפותניגוןלנגןהתחילאד"ש(כ"ק
)3:30בשעהנסתיימהההתוועדותאחרונה.ברכהע"דהזכיראח"כביהמ"ק.יה"ר...שיבנה


