
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת שופטים • ה' אלול ה'תשפ"א

א'תיא

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • דרכי 
הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים •  החסידות •

יומנים ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

כיוון שב"פטירתו של רבי" מתחיל אצלו אופן עבודה שבאין-ערוך לגמרי, יש מקום לחשוב שאין 
לו עוד שייכות אלינו.

מבהיר זאת רבי בשעת פטירתו באמרו "לבניי אני צריך": למרות שעתה הנני עולה לסדר עבודה 
נעלה לגמרי, מכל-מקום, הנני זוכר אתכם, ואזכור אתכם בכל מקום בו אהיה, ויתירה מזה, גם 

לי, בעליות הכי נעלות, נוגעת עבודתכם – "לבניי אני צריך", כלומר, לא זו בלבד שהבנים צריכים 
(זקוקים) לו, אלא יתירה מזה, שהוא צריך לבנים. ולכן, כל העניינים שבהם היה נהוג לפנות לרבי, 

עומדים במקומם – "נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה".
...גם במצב של נפילה ופגם לא יחשוב שנותק לגמרי, ואיזה קשר יכול להיות לו עם רבי לאחר 

פטירתו, אלא עליו לדעת שגם עתה עונה הרבי על שאלות בענייני תיקוני פגמים ונפילת האדם, 
כמו מקודם.

(תורת-מנחם תש"י ח"א עמ' 23)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 12 > אוצרות דור ודור •
13 > ממעייני החסידות • 15 > פרקי אבות • 16 > דרכי החסידות • 17 > יומן מבית חיינו •

20 > עת לדעת • 22 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה
מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

3.494.455.096.119.2312.451.197.27.27.53ו', ה' באלול

3.504.465.106.119.2312.451.197.26.17.52ש"ק, ו' באלול

3.514.475.116.129.2312.451.187.25.17.51א', ז' באלול

3.524.485.126.139.2312.451.187.24.07.49ב', ח' באלול

3.534.495.126.139.2412.451.187.23.07.48ג', ט' באלול

3.544.505.136.149.2412.441.187.21.97.47ד', י' באלול

3.564.505.146.159.2412.441.177.20.87.46ה', י"א באלול

3.574.515.156.159.2412.441.177.19.77.45ו', י"ב באלול
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לפנינו מענה לאישה שכתבה שברצונה להתקבל 
ליחידות פרטית כדי לקבל מענה לשאלותיה 

וספקותיה:

[=הבשורות  הבשו"ט  על  חן]  [=ותשואות  ות"ח 
טובות].

בודאי נוכחה בעת השיחה.
שהתכוונתי   =] געמיינט  איך  האב  איר  אז  ופשוט 
ועניתי  תי[חיינה],  הנוכחות  כל  בתוככי   – אליה] 

לאיזה משאלות (קושיות) שלה.

המענה ניתן בהתוועדותהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' באלול ה'תשפ"א – י"ב באלול ה'תשפ"א

שופטים | הילדים הינם "לוויים" 
חלק  ייטול  לא  לוי  שבט  כי  התורה  מורה  בפרשתנו 
על-ידי  נבחר  והוא  מאחר  עם-ישראל  כל  עם  ונחלה 
"אינן  הלויים  ולכן  ה'",  בשם  לשרת  "לעמוד  הקב"ה 
פנויין לחרוש ולזרוע". את צרכיהם מקבלים הלויים, מן 
המוכן על-ידי הקב"ה: "אשי ה' ונחלתו יאכלון... ה' הוא 

נחלתו".
ובכל  הזמנים  בכל  ישתקף  זה  שעניין  מצינו  היכן 

המקומות, גם בחוץ לארץ ובזמן הגלות?
בגלוי הדבר קיים אצל ילדי ישראל.

השם',  ל'צבאות  השייכים  אלה  ובפרט  ישראל,  ילדי 
עם  והולכים  הקב"ה,  של  מתורתו  פסוקים  שחוזרים 
שהם  ישראל  על  מעיד  "הציצית  אשר,  בחוץ,  הציצית 
"לעמוד  הקב"ה  על-ידי  שנבחרו  אלה  הם   – ה'"  עבדי 

לשרת בשם ה'".
ולכן, אינם צריכים לטרוח בשביל צרכיהם, אלא הם 
באמצעות   – מהקב"ה  המוכן  מן  צרכיהם  כל  מקבלים 
של  בשליחותו  צרכיהם  כל  את  להם  שנותנים  הוריהם, 

הקב"ה ה"זן ומפרנס לכל".
עליו  בה  מציאות  שישנה  לוי  משבט  ...בשונה 
מלכתחילה  נבראו  הילדים  מצווה,  במלחמת  להשתתף 
באופן שתמיד מובדלים מדרכי העולם ולא זוכין לעצמן 
בכח גופן, אלא מקבלים כל צרכיהם מהקב"ה, "ה' הוא 

נחלתו".

(משיחת ג' אלול תשמ"ח ל'גן ישראל'.
תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 224)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קנג.הל' מעשר פרק י.הלכות קדוש החדש פרק ג-ה.ה' באלולו'

מ"ע קנג.פרק יא.פרק ו-ח.ו' באלולש"ק

מ"ע קנג.פרק יב.פרק ט-יא.ז' באלולא'

מ"ע קנג.פרק יג.פרק יב-יד.ח' באלולב'

מ"ע קנג.פרק יד.פרק טו-יז.ט' באלולג'

פרק יח-יט. הלכות תעניות.. בפ־י' באלולד'
רקים אלו. פרק א.

הל' מעשר שני ונטע 
רבעי.. בפרקים אלו. 

פרק א.
מ"ע קנג. נט.

מ"ע נט.פרק ב.פרק ב-ד.י"א באלולה'

פרק ה. הלכות מגילה וחנוכה.. י"ב באלולו'
פרק ג.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע נט. ספר משנה 
תורה: הלכות מגילה 

וחנוכה.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב. 30
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4

התקיעות של חודש 
אלול – כמו התקיעות 

של ראש-השנה!
בחודש אלול מתגלה ה"מלך", הקדוש-ברוך-הוא, "בשדה", צריך רק 

שלא להטות את המבט לצדדים אלא להביט למקומו של המלך • מה הוא 
המקור בנגלה לכך שה"מלך" מתגלה גם בחודש אלול? • תקיעת השופר 
של חודש אלול צריכה להשפיע ולהיות ניכרת במשך כל היום! • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בליקוטי- הזקן  רבינו  שמבאר  הידוע  המשל  ישנו 

אלול,  לחודש  בנוגע  לדודי"1  "אני  ד"ה  במאמר  תורה 
וזה לשונו:

העיר  אנשי  יוצאין  לעיר  בואו  שקודם  למלך  "משל 
לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה 
בסבר  את כולם  מקבל  והוא  פניו,  את  להקביל  לצאת 
פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה 
הרי הם הולכים אחריו, ואחר-כך בבואו להיכל מלכותו 
המובחרים  זאת  גם  ואף  ברשות,  אם  כי  נכנסים  אין 
שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש 

אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה כו'".
והעניין בזה:

נפעלת  שבהם  רצון2,  ימי  הם  אלול  חודש  ימי 
מחילה סליחה וכפרה על כל העניינים הבלתי רצויים, 
זמן התגלות שלוש-עשרה מדות  ו"נודע שבאלול הוא 
שלוש-עשרה  את  מזכירים  יום  שבכל  (אף  הרחמים"3 
שלמעלה  ממקום  שנלקחים  בתחנון),  הרחמים  מדות 

1. פרשת ראה לב, ריש ע"ב.
אורח-חיים ריש סימן  ואדמו"ר-הזקן (בהשלמה לשולחן-ערוך)  רמ"א  טור,   .2

תקפא.
3. שם סוף ע"א.

מסדר השתלשלות, ומשם נמשכים למטה באופן שהוא 
בלי מדידה והגבלה (לא כמו שאר ההמשכות שנמשכים 

למטה בהתלבשות במדידה והגבלה).
זה  זה שואל רבינו הזקן במאמר הנ"ל: "ולהבין  ועל 
שבתות  כמו  יום-טוב,  ואינם  החול  ימות  הם  למה  כי 
וזמן  בעת  ובפרט  אלוקות...  התגלות  ויום-טוב שבהם 
שלוש-עשרה מידות שהם הארות עליונות מאוד, והם 
מתגלים ביום-הכיפורים (נוסף על אופן התגלותם וכל 
יום- עשרת-ימי-תשובה), ובוודאי יש הפרש גדול בין 

הכיפורים ובין אלול"?
שקודם  יובן על פי משל למלך  העניין  ומבאר: "אך 
פניו  ומקבלין  לקראתו  העיר  אנשי  יוצאין  לעיר  בואו 
בשדה... וכך העניין על דרך משל בחודש אלול יוצאין 

להקביל פניו יתברך בשדה וכו'".
ולא  החול  ימות  הם  אלול  חודש  שימי  הטעם  וזהו 
יום-טוב – כי, בחודש אלול נמצא המלך דווקא בשדה, 
ימות  עניין  הוא  בזמן  שהוא  כפי  במקום  השדה  ועניין 

החול דווקא, ולא שבתות וימים-טובים.

ב
ביאור הדברים:

מובן מהמאמר שאין כוונת רבינו הזקן שצריך לבטל 
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את מציאות השדה ("מאכן אויס שדה"), אלא החידוש 
שאף-על-פי שזהו "שדה" – לא "עיר", ולא "בית", עליו 
נאמר4 "תפארת אדם לשבת בית" – נמצא המלך בשדה;

ו"מקבלין פניו בשדה" – כפי שנמצאים במעמד ומצב 
שעוסקים בעבודת השדה, חרישה זריעה כו' (מלאכות 
דווקא),  בשדה  אלא  בעיר,  או  בבית  נעשות  שאינן 

ולובשים לבושי שדה5.
העניין  ישנו  החול  בימות  שגם  שאף-על-פי  ומובן, 
והוצאת  תרומת  שלצורך  מצינו  הרי   – ה'  עבודת  של 
מהבגדים  פחותים  אחרים",  "בגדים  ללבוש  יש  הדשן 
שבהם  להבגדים  (ועד  פנים  עבודת  לצורך  שלובשים 
"בגדים  שכן,  לקודש-הקודשים),  הכהן-הגדול  נכנס 

שבשל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו"6.
בשדה  נמצאים  שכאשר  בנידון-דידן,  ועל-דרך-זה 
השדה,  בגדי  לובשים  אזי  השדה,  בעבודות  ועוסקים 

שאינם ראויים לעומד לפני המלך.
של חודש אלול – שלמרות שנמצאים  וזהו החידוש 
המלך  פני  את  מקבלין  שדה,  בגדי  ולובשים  בשדה, 
את  להסיר  שלא  להבטיח  רק  צריך   – בשדה.  שנמצא 
אלא  זייט"),  א  אויף  פארקוקן  ("ניט  לצדדים  המבט 

להביט למקום שבו נמצא המלך.
זו  הרי  דלכאורה   – שבדבר  החידוש  גודל  ומובן 
תמיהה הכי גדולה, דבר והיפוכו: מחד גיסא – נמצאים 
בשדה, והיינו, שלא משנים את המקום להיות "עיר" או 
על- שנקרא  ומצב  במעמד  נשאר  המקום  אלא  "בית", 

באמיתית  הוא  שכן  בשם "שדה", כיוון  תורת-אמת  פי 
ובלבושי  השדה  בעבודות  עוסקים  ושם  העניינים, 
שדה כו'; ולאידך גיסא – קובעת תורת אמת שבמעמד 
ואף- בשדה.  שנמצא  המלך  את  מקבלין  כזה  ומצב 

גם  הרי  באתערותא-דלעילא,  שבא  עניין  שזהו  על-פי 
האתערותא- מעין  להיות  צריכה  אתערותא-דלעילא 

דלתתא, או על-כל-פנים באופן של כלי, ולכאורה כאן 
אינו באופן זה.

4. ישעיה מד, יג.
החול  ימות  בין  החילוק  בדוגמת  הוא  לעיר  שדה  בין  שחילוק  מזה  וכמובן   .5
לשבת ויום-טוב, והרי יש חילוק בין בגדי חול לבגדי שבת ויום-טוב, מצד החיוב 
לכבד את השבת והיום-טוב בכסות נקיה כו' (ראה שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן 

אורח-חיים ריש סימן רמב. סימן רסב סעיף ב. סוף סימן תרי. וש"נ).
6. צו ו, ד ובפירוש רש"י.

ג
בנגלה  המקור  תחילה  להקדים  יש  העניין,  ולהבין 
"על- אלול  חודש  בעניין  הזקן  רבינו  לביאור  דתורה, 
שמבואר  עניין  שכל  (כידוע  בשדה"  למלך...  משל  פי 

בתורת החסידות יש לו מקור בנגלה דתורה7):
איתא בטור2 (מפרקי דרבי אליעזר8) ש"התקינו חז"ל 
בכל שנה ושנה וכל  שיהיו תוקעין בראש-חודש אלול 
שנאמר9 תשובה,  שיעשו  ישראל  להזהיר  כדי  החודש 

אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו וגו'".
בראש-השנה  שופר  דתקיעת  העניין  תוכן  גם  וזהו 
שופר  שתקיעת  "אף-על-פי  הרמב"ם10  שכתב  כמו   –
עורו  כלומר  בו,  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  בראש-השנה 
וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים 

במעשיכם וחזרו בתשובה וכו'".
ונמצא, שתקיעת שופר בחודש אלול הוא מעין (ועד 
כמודגש  בראש-השנה,  שופר  ד)תקיעת  עניין  לאותו 
כדי  בשופר  תוקעים  לא  ראש-השנה  שבערב  בכך  גם 
לתקיעות  התקיעות שבחודש אלול  לעשות הפסק בין 
שבראש-השנה11, שמזה מוכח עד כמה גדולה השייכות 
לחשוב  מקום  היה  ביניהם  ההפסקה  שלולי  שביניהם, 

שהם עניין אחד.
ועל פי מה שכתב הרס"ג12 שאחד הטעמים העיקריים 
העניין  עם  קשור  השנה  דראש  שופר  לתקיעת 
ד"תמליכוני עליכם... ובמה בשופר"13, והיינו, שעל-ידי 
תקיעת שופר מכתירים את הקדוש-ברוך-הוא למלך – 
שבחודש אלול (שהיא  שגם בתקיעת שופר  הרי מובן, 
מעין ואותו עניין דתקיעת-שופר שבראש-השנה) ישנו 

העניין ד"תמליכוני עליכם".
היא  שבאלול  השופר  שתקיעת  אף-על-פי  אמנם, 
כמו תקיעת השופר שבראש-השנה, יש חילוק ביניהם 
– שבחודש אלול אין זה מצווה (כמו בראש-השנה), כי 
מנהג (אלא ש"מנהג ישראל תורה היא"14), והיינו,  אם 

7. ראה שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים ריש סימן רמב. סימן רסב סעיף 
ב. סוף סימן תרי. וש"נ.

8. פרק מו.
9. עמוס ג, ו.

10. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.
11. מגן אברהם סימן תקפא שם סעיף-קטן יד.

12. הובא באבודרהם בטעמי התקיעות (העניין הא').
13. ראש-השנה טז, סוף ע"א. וש"נ.

14. ראה תוספות ד"ה נפסל – מנחות כ, ב. מהרי"ל – הובא ברמ"א יורה-געה 
סימן שעו סעיף ד.
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רק  נשאר  אלא  מצווה,  מזה  עושים  שאין  שאף-על-פי 
מנהג, הנה בהיותו מנהג, יש בו אותו עניין של תקיעת 

שופר כמו בראש-השנה.

ד
המקור  הם  הנ"ל  הטור  שדברי  מובן  ועל-פי-זה 
נמצא כבר בטור,  זה  (היינו שעניין  הזקן  לדברי רבינו 
חודש  שעניינו של  הזקן)  רבינו  על-ידי  שנתגלה  אלא 
יוצאין  לעיר  בואו  שקודם  למלך  כ"משל  הוא  אלול 
אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה... וכך העניין 
פניו  את  להקביל  יוצאין  אלול  בחודש  משל  דרך  על 

יתברך בשדה" – כי:
תוכן דברי הטור הוא שבחודש אלול ישנו אותו עניין 
זה  שאין  אלא  בראש-השנה,  כמו  שופר  תקיעת  של 
הזקן,  רבינו  דברי  תוכן  גם  וזהו  מנהג;  אם  כי  מצווה, 
בראש- כמו  המלך  אותו  עם  נמצאים  אלול  שבחודש 

השנה, אלא שאינו נמצא בעיר, בהיכל מלכותו, כי אם 
בשדה.

ה
העניינים  בשני  הדבר  מתבטא  יותר  בפרטיות 
שופר  יתקע  ("אם  החרדה  עניין   – שופר  שבתקיעת 
עליכם",  ד"תמליכוני  והעניין  יחרדו"),  לא  ועם  בעיר 

כדלקמן.
עניין החרדה שבחודש אלול:

כמובן  בכל ענייני האדם,  שינוי  עניין החרדה פועל 
ממאמר רז"ל15 "חרדה מסלקת את הדמים".

החיות  את  מסלקת  שהחרדה   – בעבודה  ועניינו 
שלמרות  כך,  העולם,  שבענייני  ("קאך")  וההתלהבות 
שנשאר בשדה ועוסק בעבודתו בשדה בענייני הרשות,

– כמו שכתוב בספרי על הפסוק "וברכך ה' אלוקיך 
(וימתין  בטל  יהיה  "יכול  השבוע16:  שבפרשת  גו'" 
בכל  לומר  תלמוד  הקדוש-ברוך-הוא),  של  לברכתו 
בדרך  פעולה  לעשות  שצריך  והיינו,  תעשה",  אשר 
הטבע לצורך פרנסתו, והרי זה באופן הקשור עם העלם 

והסתר העולם כו' – 
באופן שהחיות וההתלהבות שלו היא – לא  זה  הרי 

15. נדה ט, א.
16. טו, יח.

ובמיוחד  כולל  קדושה,  בענייני  אלא  השדה,  בענייני 
בענייני חודש אלול – לקבל את המלך בשדה, ולהתכונן 
לילך אחריו העירה, ועד להיכל מלכותו וקיתון המלך.
הידועה17 אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שיחת  עם  גם  ומתאים 
האוויר,  בכללות  שינוי  שנעשה  אלול,  חודש  אודות 

ופועל שינוי בכל העניינים.
שופר  בתקיעת  שהחרדה  ולהעיר,  להוסיף  ויש 
שבחודש אלול, אינה עניין שבא על ידי התבוננות בשכל 
והסברה שיש סיבה שבגללה צריך להיות בתנועה של 
שלושים  או  יום  עשרים-ותשעה  שבעוד  כיוון  חרדה, 
מיימינים  למלחמה  יעמדו  שבו  הדין,  יום  יהיה  יום 
בני  ויבואו  היום  "ויהי  שכתוב18  כמו  כו',  ומשמאילים 
דדינא  ביומא  "והוה  ותרגם  וגו'",  להתייצב  האלוקים 
משך  לאחרי  רק  יהיה  זה  עניין  שהרי   – שתא"  בריש 
זמן, ואם כן, אינו צריך להיות כבר עכשיו בתנועה של 

חרדה; אלא באופן שעצם קול השופר מטיל חרדה.
שופר  שבתקיעת  שהחרדה   – בזה  העניין  וכללות 
גילוי  שמצד  ההתעוררות  עניין  הוא  אלול  דחודש 
ושינוי  הזזה  פועל  זה  שעניין  ובאופן  היחידה,  בחינת 
העבודה19 בקונטרס  כמבואר  הפנימיים,  הכוחות  בכל 
ויחידה,  חיה  מצד  מקיף,  שבבחינת  בעבודה  די  שלא 
אלא שצריך להיות נמשך גם בנפש רוח ונשמה, ובאופן 

של עבודה פרטית דווקא.

ו
ד"תמליכוני  העניין  גם  אלול  בחודש  ישנו  כן  וכמו 

עליכם":
כיוון שבחודש אלול מקבלין את פני המלך בשדה – 
הרי מובן שצריך להיות בזה גם העניין דהכתרת המלך.
הוא  ישראל  בני  אצל  המלך  הכתרת  שעניין  וכיוון 
באופן ש"מלכותו ברצון קבלו עליהם" – הרי זה צריך 

להיות מתוך שמחה20. 
כלומר: אף-על-פי שהעניין ד"תמליכוני עליכם" הוא 
רק  לא   – ובזה גופא  קבלת-עול,  העבודה של  על-ידי 
הסיבה  שהיא  כפי  או  משפיעה  שהיא  כפי  קבלת-עול 
על העבודה של שאר כוחות הנפש, אלא עבודת קבלת-

17. ליקוטי-דיבורים חלק א קטו, ב ואילך.
18. איוב א, ו.

19. פרקים ה-ו.
20. ספר-המאמרים תש"ג סוף עמ' 6. ועוד.
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סיכום
אלול  חודש  שבימי  הזקן  רבינו  דברי  ידועים 
בימים  כמו  גדולה  אלוקית  התגלות  ישנה 
של  באופן  היא  זו  שהתגלות  אלא  הנוראים, 

"מלך בשדה".

התגלות  כלל  בדרך  גדול:  חידוש  בדבר  יש 
דלעילא, דורשת  אתערותא  מלמעלה,  הבאה 
חודש  שבימי  ההתגלות  ברם,  כלשהי,  הכנה 
אלול באה אל הנמצאים ב"שדה" מבלי שעשו 

לכך הכנה.

בנגלה  מקור  יש  התורה  בפנימיות  עניין  לכל 
שבתורה. 

יש לבאר את מקורו של רבינו הזקן ש"המלך" 
בחודש  גם  מתגלה  הנוראים  בימים  המתגלה 

אלול: 

על תקיעת שופר בראש-השנה כתב הרמב"ם: 
חפשו  משנתכם...  ישנים  עורו  בו  יש  "רמז 

במעשיכם ועשו תשובה".

של  התקיעות  תוכן  כן  גם  שזהו  מבאר  הטור 
אלול...  בראש-חודש  "תוקעין  אלול:  חודש 

שיעשו  ישראל  להזהיר  כדי  החודש,  וכל 
תשובה".

והימים  אלול  חודש  של  שהתקיעות  נמצא 
שזהו  לומר,  יש  בתוכנן.  זהות  הנוראים 
הזקן  רבינו  לדברי  שבתורה,  בנגלה  המקור, 
הזהה  התגלות  מאירה  אלול  חודש  שבימי 

להתגלות שבימים-הנוראים. 

בפרטיות יותר:

א)  עניינים:  שני  השנה  ראש  של  בתקיעות 
"להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר 'אם 
על-ידי  ב)  יחרדו'".  בעיר ועם לא  שופר  יתקע 
הקדוש-ברוך- את  מכתירים  שופר  תקיעת 

הוא למלך.

חודש  בעבודת  גם  קיימים  אלה  עניינים  שני 
פועלת  אלול  חודש  של  התקיעות  א)  אלול: 
הדמים"  את  מסלקת  "חרדה  "חרדה", 
החיות  הדמים,  רתיחת  את  מסלקת   –
כיוון  ב)  חומריות.   שבענייני  וההתלהבות, 
גם  בוודאי  בשדה  המלך  פני  את  שמקבלים 

מקבלים את מלכותו ברצון ובשמחה. 

העול מצד עצמה, הנה ביחד עם זה, צריך להיות עניין 
ההכתרה מתוך שמחה. וכפי שרואים אצל מלך בשר ודם 
שהכתרת המלך היא בשמחה, וכיוון ש"מלכותא דארעא 
ד"תמליכוני  העניין  הנה גם  דרקיעא"21,  מלכותא  כעין 
בראש-השנה  הקדוש-ברוך-הוא)  (הכתרת  עליכם" 

צריכה להיות מתוך שמחה.
בשדה  למלך  בנוגע  הזקן  רבינו  שכתב  מה  גם  וזהו 
פנים  בסבר  כולם  את  אלול, שהמלך "מקבל  שבחודש 
עניין  שזהו   – לכולם"  שוחקות  פנים  ומראה  יפות 
השמחה; ובהתאם לכך צריכים גם בני ישראל לקבל פני 

המלך "בסבר פנים יפות... (ו)שוחקות".

21. ברכות נח, א.

 – ממש  לפועל  בנוגע  ו"הבכן"  ההוראה  זוהי   [...]
שבבוא חודש אלול צריך להיות עניין החרדה שנעשית 
על-ידי תקיעת שופר, שפועלת שינוי בכל ענייניו, כך, 
שגם במעמד ומצב שנמצא בשדה ועוסק בענייני השדה, 
הרי הוא מקבל את פני המלך מתוך התמסרות מוחלטת 
ובכל  שמחה,  ומתוך  אינגאנצן"),  איבער  זיך  גיט  ("ער 
היום  ששמע  יהודי  היותו  ניכר  להיות  צריך  ענייניו 

תקיעת שופר.

(משיחת שבת פרשת ראה, א' דראש-חודש אלול, ה'תשל"א. תורת־

מנחם חלק סב עמ' 132 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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משיחוגאולה

כל המלכים וצדיקי 
הדורות נכללים במשיח

בני-ישראל עדיין "נבוכים" בגלות
...מספיק מה שלמדו כבר "הלכות (מלכים ומלחמותיהם ו)מלך-המשיח" בשיעורי הרמב"ם בשנים שלפני זה 

אשר לימוד זה פועל כבר כל פרטי העניינים שבהלכות מלכים ומלך המשיח,
החל מעניין המלכות שבכל אחד ואחד מישראל – שנעשה מלך על עצמו, לאחר ההקדמה של "שופטים ושוטרים 
מאשר  והקב"ה  מלך",  עלי  אשימה  "ואמרת  הפרשה  בהמשך  שכתוב  למה  באים  שמזה  שעריך",  בכל  לך  תיתן 
"אפילו  בזה  בכיוצא  חז"ל  דרשת  על-פי  אשר  תשים",  "שום  ומדייק  מלך",  עליך  תשים  "שום   – זה  על  ומסכים 
מאה פעמים", יש לומר שרומז לכל מלכי-ישראל, כל גדולי וצדיקי-ישראל, שנכללים כולם בנקודה אחת ויחידה 
של המלך-המשיח. על דרך ש"מאה" (כללות כל המספרים) נכלל ב"מה", נקודה שאין לה תפיסת מקום, בחינת 

הפנימיות ופנימיות שבפנימיות, חיה ויחידה, עד לבחינה שלמעלה מיחידה.
וכאמור כבר עומדים מוכנים (עמדו הכן כולכם) מאז שלמדו בשנה שעברה הלכות אלו "בלשון ברורה ודרך 
קצרה" בספרו של הרמב"ם, "מורה הנבוכים" – כל בני-ישראל ש"נבוכים" בגלות, מבלי להבין איך יתכן שלאחר 
ש"כלו כל הקיצין" נמצאים עדיין בגלות?!... והתירוץ היחידי, הטוב ביותר, הוא – שתיכף ומיד "מראה באצבעו 

ואומר זה", הנה בא משיח צדקנו!

(תורת-מנחם ה'תשמ"ט חלק ד, עמ' 256)

שני אופנים בהמשכת המלכות אל העם
בספר המצוות לצמח-צדק, מצוות מינוי מלך, מבואר שעבודת המלך היא "להיות בו ועל-ידו הנבראים בטלים 

לה' על-ידי שהוא בטל והם בטלים אצלו".
ומבואר שם שעניין זה שייך רק "לאותן שאינן תלמידי חכמים שהם בחינת יש מצד עצם מציאותם . . ולכן הם 
צריכים למלך כדי שיתבטלו ביטול היש . . אבל הנשמות הגבוהות הנקראים תלמידי-חכמים הם בבחינת ביטול 

מצד עצם שרשן . . הרי אינן צריכין למלך כלל".
...אבל בהכרח לומר שכל בני-ישראל זקוקים להמשכת בחינת היראה שזהו עניין המלוכה – כי משיח צדקנו 

יהיה מלך, המלך-המשיח, והוא ילמד תורה את כל העם כולו, כולל האבות ומשה רבינו.
והביאור בזה:

מלך-המשיח עניינו – בחינת היחידה של כללות נשמות-ישראל.
והנה, בחינת היחידה שבנשמות-ישראל היא למעלה מכללות עניין התורה, כמובן מה שכתוב בתנא-דבי-אליהו 
"שני דברים קדמו לעולם תורה וישראל, ואיני יודע איזה מהם קודם, כשהוא אומר צו את בני-ישראל דבר אל 
בני-ישראל, אני אומר ישראל קדמו", זאת אומרת, שמעלת בני-ישראל גבוהה יותר ממעלת התורה – שזהו מצד 

בחינת היחידה שבנשמות-ישראל.
ובנוגע לעניין המלכות – הרי זה בחינת התנשאות עצמית, שזוהי הדרגה הכי נעלית בעניין המלוכה.

הנה, ישנה בחינת המלוכה שעליה נאמר "אין מלך בלא עם", היינו, שכדי שיהיה עניין המלוכה, בהכרח שיהיה 
מציאות של עם כו'; אבל בחינת התנשאות עצמית שבמלכות אינו תלוי במציאות העם, ואדרבה, זהו עניין עצמי 

שקשור עם עצם מציאותו של המלך שלמעלה מכל מציאות העם. 

 (תורת-מנחם תשמ"ב חלק א עמ' 291)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

קרבה שנת השבע
הקשר בין שמירת הלכות שביעית כראוי למצב הבריאות • חסידים 

ואנ"ש ישתדלו בלימוד והפצת דיני שנת השמיטה • ראוי לשמור שביעית 
כראוי ולא לסמוך על היתר מכירה • מאידך יש לבסס את ההיתר ככל 
האפשר, בעבור הסומכים עליו • בשנת השמיטה יש להוסיף בלימוד 

התורה, הן בארץ והן בחו"ל • רשימה ראשונה

מעשה בבני משפחה שסבלו מעניין בריאותי מסוים 
וכתבו לרבי. הרבי הגיב על כך ('לקוטי שיחות' כרך לו 

עמ' 298):
בטח שגגו באכילת דעניני שמיטה.

איך להתחיל  נוספת  המענה פנו בשאלה  עם קבלת 
רק  קונים  הם  שבדרך-כלל  מכיוון  הדבר,  את  לבדוק 
להם  כתב  ואז  מהודרים,  בהכשרים  כשרים  מצרכים 

הרבי:
מי  גדר דשגיאות  עבודת ה' בשמחה (שפורצת גם 

יבין).
חב"ד'  ב'כפר  הראשון  לקטע  הלכתי  ביאור  [ראה 

גליון 1243 מוסף אספקלריא עמ' 25].

לימוד והפצת דיני שביעית
ע[ל]  מעורר  א[ב], בו  מנ[חם]  מז'  מכתבו  "קבלתי 
ד[בר] הנחיצות ללמוד דיני שביעית ולהפיץ לימוד זה 
ו[תכונן]",  ת[בנה]  הק[דושה]  א[רצנו]  מרחבי  בכל 
ליפשיץ- שרגא  יחזקאל  ר'  להרה"ג  הרבי  כתב 

הלברשטם שהתגורר באותם ימים – של שנת תשי"א 
 – ('אגרות  הרבי  עם  הדוק  בקשר  ועמד  ברמלה   –

קודש' כרך ד' עמ' תמז-ח). וממשיך:
אשר  את  עושה  בטח  כי  לאורייתא,  חילי[ה]  יישר 
באה"ק  הנחיצות  את  ישר  באופן  גם  לעורר  ביכולתו 
אשר החסידים ואנ"ש שי' יהיו  ת"ו בלימוד זה, ומובן 

עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה.
הרבי גם מציע לו לעמוד בקשר עם גורמים נוספים 
עם  דברים  בקישור  בא  ("בטח  בנושא  המתעסקים 
לימוד  בעניין  המתעסקים  אחרים  ומוסדות  האנשים 

הלכות שמיטה ועובד עמהם יחד").
חב"ד  חסידי  אגודת  של  הפועל  ועד  ל"כבוד  גם 

באה"ק ת"ו" פונה הרבי בט' אלול (שם עמ' תס) בשורת 
תפקידים ומהם:

שנת  היא  השבע  שנת  עם  בקשר  כללית  הוראה 
שאין  הדברים  השגת  לסידור  בנוגע  הן  השמיטה, 
בהם חשש שביעית, הן בהפצת ידיעות דיני שביעית, 

וכיוצא-בזה.

התייחסויות להיתר מכירה
כבר בכ"א שבט תשי"א ('אגרות-קודש' כרך ד' עמ' 
קנד) כותב הרבי חד וחלק לרבו של כפר חב"ד הגאון 
החסיד ר' שניאור זלמן גרליק (ששאל את הרבי כיצד 

לנהוג בענייני שמיטה):
כאן  שנתקבלו  הידיעות  כפי   – שביעית  בענין 
הקיבוצים החרדים שבאה"ק ת"ו בדעתם שלא לסמוך 

על קולות ולשמור שביעית כהלכתה.
הרבי  כותב  תמח)  עמ'  (שם  שנה  אותה  בשלהי 

לאישיות חשובה:
י[ש]  באשר  לי,  לברר  לבקש  הנני  זו  ובהזדמנות 
בעיתונים  הודעה  או  מאמר  משמו  שנדפס  א[ומרים] 
באה"ק ת"ו בעניין ההיתר עבודה בשמיטה וכו' ובאשר 
שנתקבלה  בזה  בהידיעה  האמת  מן  כמה  יודע  איני 
לכאן ת[שואת] ח[ן] לכ[בוד] ת[ו]ר[תו] באם יכתוב 

לי פרטי הדברים.
היתר  שלילת  את  להדגיש  שיש  היה  סבור  הרבי 
היתר  לנושא  הרבי  של  ישירה  התייחסות  המכירה. 
המכירה אנו מוצאים באיגרת לגאון החסיד רבי שלמה-
יוסף זוין (ע"ה), מיום י"א תמוז תשי"ז (אגרות-קודש' 
בכמה  השאר  בין  עוסקת  האיגרת  רפו).  עמ'  טו  כרך 
הערות לספרו של הרב זוין 'לאור ההלכה' והרבי מציין 

בלשונו:
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
23

ע[מוד] קיז. בהערה ודאי ידוע שמכבר הגיב ע[ל] 
קצת  ולפלא  ובדפוס  שי'  כהנא  [=קלמן]  הרב  ז[ה] 
ד[בר]  ד[בר] ז[ה]. והעיקר ע[ל]  שאין מוזכר ע[ל] 
וכ[מה]  כ[מה]  בשם  כהנא]  [=הרב  הנ"ל  דברי 
ת[ו]ר[תו]  וכ[בוד]  המכירה.  עניין  כל  להפריך 

הביאם בדרך מעבר לחוד.
הכוונה היא לדעתו של הרב מקוטנא בעניין היתר 

המכירה.
שכיהן  למי  הרבי  כותב  לאחר-מכן  רבות  שנים 
באותם ימים כרב הראשי וראש אבות בית הדין לתל-

אביב-יפו והמחוז, הרה"ג ר' שלמה גורן, כשקיבל את 
תשכ"ד), ושם  ת"ו  (ירושלים  המועדים'  'תורת  ספרו 
בעמ' 624 ואילך יש התייחסות נרחבת לנושא תקפו 
של היתר המכירה בשמיטה לאחר קום מדינת ישראל.

הרבי, באיגרת מיום ג' תמוז תשל"ב ('אגרות-קודש' 
כרך ז"ך עמ' תלב), כותב לו ומעורר שאלה חדשה על 

תוקפו של 'היתר המכירה':
..לא מצאתי (ולא בספרים אחרים שראיתי) תירוץ 
הק[דושה]  אר[צנו]  של  הבטחוני  מצב  השאלה: 
[=הופכים  עושים  נ[פש])  (פקו[ח]  הבטחון  ועניני 
 – בפרט)   – יהודי  (ולאינו  הקרקע  מכירת  ענין  את] 

לעוד גרוע יותר מערמה.
הפקר  כדאי   – ומציע  הרבי  ממשיך   – ולכאורה 
(לאחרי המכירה – ובממ[ה] נפ[שך]) וצ[בא] ה[גנה] 
ע[ל]  ה[ם]  ה[רי]  מסויימים  שבמקומות  ל[ישראל] 

ד[רך] שומרי ספיחים לעומר.
מציב  הרבי  כי  למדים  נמצאנו  האמור  מהמכתב 
במיוחד  המכירה,  היתר  על  גדול  שאלה  סימן 

בתקופתנו ומציע "כדאי הפקר".

לבסס ההיתר עבור הסומכים עליו
הרבי  שהשמיע  מפורשים  דברים  מצאנו  אמנם 
זצ"ל,  דושינסקי  משה  ישראל  רבי  הרה"ג  באוזני 
המדוייק  התאריך  (על  תש"ט  בשנת  אצלו  כשביקר 
למדנו ממקום אחר). אז, כשנסבה השיחה על ענייני 
ב'ספר  מופיעים  (הדברים  ואמר  הרבי  נענה  שמיטה, 
שמואל  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  כתבו  מפי  הצאצאים' 

אלעזר הלפרין שליט"א עמ' 381):
להקל  נוהגים  אינם  הרי  שהחרדים  אף-על-פי 
לא  חב"ד  בכפר  ואף   – המכירה  בהיתר  ולהשתמש 
מאחינו  שרבים  מאחר  אולם   – המכירה  היתר  נהוג 
מאד  רצוי  היה  ההיתר,  על  סומכין  בני-ישראל 

בנושא  עצמם  ישקיעו  ולומדים  חכמים  שתלמידי 
יותר  יהיה  שההיתר  האפשר  ככל  ויעשו  זה  הלכתי 

מבוסס.
לענייני  הרבי  התייחס  תשי"ז  בשנת  כבר  אבל 
מכתב  אז  קיבל  כהנא  קלמן  הרב  בהרחבה.  ההיתר 
'אגרות   – תשי"ז  תמוז  (כ"ה  אלו  בנושאים  מהרבי 

קודש' כרך טו עמ' רצז):
זה  ואחרי  סיון,  מכ"א  מכתבו  קבלתי  בתודה 
קרקעות  שמיטת  הלכות  ספריו  שני  גם  נתקבלו 

וס[פר] קרבה שנת השבע.
לבבו  ושימת  המפורט  כתבו  על  ח[ן]  ות[שואת] 

לשלוח לי הנ[זכרים] ל[עיל].
אודותם  בהענינים  לעיין  גרמא  הזמן  שאין  אף 
שכ[תב]  למ[ה]  לתווך  ובפרט  הדרוש,  ככל  כותב 
בס[פר] לאור ההלכה וש[ם] נ[סמן] – הנה לכאורה 
צ[ריך] ע[יון] מפני מה בהנוגע לאילנות לא נזכר גם 
אלא  כוונתי  שאין  [מובן  לזמן  הקרקע  מכירת  עניין 
תחנם  ללא  החוששים  (למרות  לזמן  ימכרו  שגם 
וכידוע דעת החולקים עליהם) אבל לא שיתירו עוד 
כיוון  לסניף)],  אלא  זה  בא  שלא  כיוון   – מלאכות 
ת[ו] כ[בוד]  שמתאר  באופן  הנעשות  שהמלאכות 

גדולים  כמה  ולדעת  ההיתר  לסניף  זקוקים  ר[תו] 
יצילו  ז[ה]  י[די]  וע[ל]  בזה.  מועלת  לזמן  המכירה 
גם אלו שלמרות ההוראות יעשו גם ממלאכות שלא 
בכ[ל]  הם  נמצאים  הר[בים]  ושבעו[נותינו]  התירו, 

מ[קום], כי מלאכה גוררת מלאכה...

ניצול שנת השמיטה להוספה בתורה
בשנת תשל"ט ביקר הגאון רבי פינחס-מנחם אלתר 
(לימים האדמו"ר בעל 'פני מנחם') מגור זצ"ל יחד עם 
– מחותנו, הגאון רבי מנשה קליין (בעל משנה הלכות 
65 עמ'  החכמה'  ('בצל  הרבי  אצל  אונגוואר),  אב"ד 
פינחס- לרבי  הרבי  פנה  השיחה  ובמהלך  ואילך), 

מנחם ואמר (שם עמ' 72 ואילך):
מתקרבים  אצלכם:  לברר  שברצוני  עניין  ישנו 
 – שעברו  בזמנים  היה  ונהוג  השמיטה  לשנת  אנו 
שנה  לנצל   – קיים  היה  המקדש  שבית  מזמן  החל 
את  איפוא  לעורר  יש   – התורה  בלימוד  להוספה  זו 
החינוך,  מוסדות  הנהלות  את  וכן  בכלל,  הציבור 
תוך  התורה  בלימוד  להוסיף  וכו',  הישיבות  ראשי 
הדגשה שזוהי כל מטרתה של שנת השמיטה ("שגם 
יתעוררו  ההיא  בשנה  ישבתו  כאשר  האדמה  עובדי 
"קול  של  באופן  ייעשה  זה  עניין   ;(" ה'  את  לדרוש 
ותבוא  יונעם  ("ולשומעים  הצעה  של  בסגנון  קורא" 
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עליהם ברכת טוב"), ובדרכי נועם וכו'.
שיעורי  ה"רשת  שאמנם  לרבי  סיפר  הגרפמ"א 
הוספה  דבר  על  פרסמה  אגודת-ישראל  של  תורה" 
העוצמה  עם  לא  אך  השמיטה,  לשנת  בקשר  וכו' 

שהרבי תובע שזוהי כל מטרת שנת השמיטה כו'.
על  ואמר שאמנם הגיעו אליו ידיעות  הרבי הגיב 
שמיטה,  בהלכות  שמתקיימים  רבים  תורה  שיעורי 
התקיימו  לא  אלו  שיעורים  אולם  בזה  וכיוצא 
כתוספת בזמן, אלא שפשוט החליפו את השיעורים 
 – בהלכות שמיטה. הכוונה – הוסיף הרבי  הרגילים 

היא להוסיף, והדבר ייעשה מתוך הסברה נאותה.
אף  להתקיים  צריכים  אלו  ששיעורים  ציין  הרבי 
בחוץ לארץ, זאת משום שעניין השמיטה ברוחניות 
עניין הקרבנות (באומרו  כמו  בחוץ-לארץ  גם  קיים 
גם  "רעש"  מכך  אעשה  נדר  "ובלי  הרבי:  ציין  זאת 
כבר  יתחילו  אלו  ששיעורים  הראוי  ומן  בחו"ל"); 

בחודש אלול.
על השאלה מדוע לא מצינו בספרים ציווי מיוחד 
הרבי  הסביר   – התורה  בלימוד  הוספה  אודות 
כיוון   – תשל"ט  אלול  ח"י  בהתוועדות  בהרחבה 
בעבודת  אז  עסקו  בני-ישראל  של  ככולם  שרובם 
האדמה  מעבודת  פנויים  היו  כאשר  ממילא  אדמה, 
לעסוק  בשנת השמיטה – היה זה אפוא עניין טבעי 
בלימוד התורה, ללא כל צורך בציווי מפורש, לאור 
הוראת חז"ל הידועה שכל שאפשר לו לעסוק בתורה 
ואינו עוסק הרי הוא בכלל אלו שעליהם נאמר "כי 

דבר ה' בזה וגו'", ולמותר לכתוב זאת במפורש!
בשנה  התורה  בלימוד  ההוספה  חשיבות  על 
מלבד  הרבי  של  רבות  התייחסויות  יש  השביעית 
קצרות  התייחסויות  שתי  ונציין  לעיל,  הנזכרות 
נוספות. הראשונה נכתבה בשולי איגרת ברכה בשנת 
תשכ"ו לקראת סיום מסכת שבת בבית כנסת בניו-

יורק ('אגרות קודש' כרך כד עמ' קנח):
עלי[ה]  השמיטה  שנת  היא  השנה  אשר  להעיר 

נאמר – שבת לה'.
אדם  אפשר  לה,ב):  (ברכות  חז"ל  תמהו  והנה 

מ[ה]  תהא עלי[ה],  מה  תורה  וקוצר כו'  כו'  חורש 
שא[ין] כ[ן] בשנה זו אשר בחריש ובקציר תשבות 

– פנויים הם ועוסקים בתורת ה' כל השנה כולה.
והשנייה נכתבה לילדי קייטנות ומחנות הקעמפ – 

"גן-ישראל" (שם עמ' קסו):
בו  שהותם  משך  וכל  ישראל"  "גן  פתיחת  תהא 

בהצלחה בכל.
היא  שבת  אשר  השמיטה  שנת  שהשנה  ובפרט 
לה' ומסוגלת להוספה בתורה ומצו[ו]ת ולהמשכת 
שובה ונחת, עונג האמיתי – בעניני הגוף והנפש גם 

יחד...

חובת הקרקע או של האדם?
שמיטה)  שנת  (שהיתה  תשל"ג  תשרי  בחודש 
שמיטה  בענייני  וחקירה  לעיון  שיחה  הרבי  הקדיש 
(ראה 'לקוטי שיחות' כרך יז שיחה לפרשת בהר עמ' 
290-286). חקירה אחת היא בגדר מצוות שביעית: 
שהארץ  היא  הארץ  שביתת  של  מצוות-עשה  האם 

תשבות, או שהאדם ישבות מעבודת הארץ.
את צדדי החקירה תולה הרבי באופן שבו מבארים 
את טעמי המצווה. הרמב"ם קובע (מורה נבוכים ח"ג 
פל"ט) שטעם המצווה הוא "שתוסיף הארץ תבואתה 
שהמצווה  שסבור  מכאן  שמוטה",  בעמדה  ותתחזק 
היא על הארץ. אך בספר החינוך (מצווה פד. שכח) 
 – העולם"  עניין חידוש  נימק זאת "לקבוע בליבנו.. 

הרי שהמצווה היא על הגברא.
האם  הפוסקים  במחלוקת  הרבי  חקר  כמו-כן 
או  בעל-הבית  על  היא  הפירות  השמטת  מצוות 
המדרש  לשון  את  והביא  דמלכא,  אפקעתא  שהיא 
שלכאורה  כו'", משם משמע  "רואה שדהו מופקרת 
שזוהי אפקעתא דמלכא. אך דוחה זאת – שאין מכאן 
ראיה כי זה רק תיאור המצב ויתכן גם כשהוא עצמו 

הפקיר.
בסיום מוכיח הרבי שהשמיטה היא חובת האדם, 

וזאת מהשוואתה לשמיטת כספים בלשון המשנה.
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שבת-קודש פרשת שופטים
ו' באלול

הפטרה: "אנכי אנכי הוא מנחמכם... אלוקי ישראל" 
(ישעיה נא,יב-כג נב,א-יב).

פרקי אבות - פרק ו.

* היערכות לקראת שנת שמיטה:
שתילת1 שיחי פרחים שיש להם גזע קשה כעץ, יש 

1. ראה 'קטיף שביעית' (מכון התורה והארץ) פרק מ.

לסיים עד ט"ו באלול. 
שתילת פרחים רגילים יש לסיים עד כ"ו באלול. 

אדמה  גוש  עם  פרחים  או  שיחים  של  שתילה 
אך  ראש השנה,  המספיק למחייתם מותרת עד ערב 

יש להיזהר שהגוש לא יתפורר. 
פרחים  לשתול  מומלץ  שמיטה,  שנת  לפני  ככלל, 

רב-שנתיים ולא פרחים עונתיים.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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תשמ"ח

ז' 
אלול

הרבי מכריז על "שנת 
הבניין"

"עת  על  מודיע  אדמו"ר  כ"ק 
או  לבנות  להתחיל   – לבנות" 
לקנות בניינים חדשים, בניינים 
וגמילות  עבודה  תורה,  של 
שנת  כי  ומכריז  חסדים, 

תשמ"ט היא "שנת הבניין".
(סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 622)

תרל"התרל"ה

סעודת "קבלת הפנים" של 
הרבי הרש"ב

כ"ק  של  הפנים"  "קבלת  סעודת 
יום  היום,  החלה  מוהרש"ב  אדמו"ר 
תצא.  כי  פ'  קודש  שבת  ערב  ששי 
החופה נערכה במוצאי שבת-קודש.

י"א 
אלול

י' 
אלול

יום חתונת בת הרבי המהר"ש

אדמו"ר  כ"ק  בת  מושקא  חי'  הרבנית  חתונת  יום 
מהר"ש, עם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, החתונה 
התקיימה בליובאוויטש ביום שישי ערב שבת-קודש.

בעת  קטנה  ילדה  הייתה  מושקא  חיה  הרבנית 
אחת  (בגיל  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  אביה  הסתלקות 
והרה"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ַאֶחיָה,  ולכן  עשרה), 

הרז"א, התעסקו בחתונתה.
(אגרות-קודש מוהרש"ב ח"א ע' קנט. לתיאור מאורעות
החתונה – ראה ליקוטי-דיבורים ח"ד ע' 1318) 

יום חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
בת- עם  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  יום 

שניאורסאהן,  שרה  שטערנא  הרבנית  דודתו 
בת אדמו"ר הריי"צ מאוורוטש, בן הצמח-צדק, 
נערכה  החתונה  עשרה.  חמש  בגיל  בהיותו 
במוצאי שבת קודש פ' כי תצא, בעיר אוורוטש 
מגורי  מקום  (שבאוקראינה),  וואהלין  שבפלך 

אבי הכלה. 
אדמו"ר  כ"ק  נסע  לא  סיבות  כמה  מחמת 
חולשת  מסיבת  ובעיקר  לחתונה,  מהר"ש 
הרבנית  אמו  רק  התלוותה  ולחתן  בריאותו, 

רבקה. 
(נישואי הנשיאים ע' 45)

תרנ"ב

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הרה"ח אברהם שמואל בן הרה"ח חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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הרוצה בתשובה
לדפוק ולחכות עד שיפתחו

קל  אפילו  נעילה  שבעת  אמר  האמצעי  אדמו"ר 
שמדובר  היטב,  מובן  בתשובה.  מתעורר  שבקלים 
שידפוק  רוצים  לתשובתו,  שמחכים  יהודי  של  בסוג 
בדלת, וכאשר הוא דופק פותחים לו מיד, שהרי באמת 
למעלה רוצים שיעשו רק טוב, לכן במי שבטוחים שגם 
כאשר לא יפתחו לו, בכל-זאת לא ייפרד לכל הפחות 
וסוף-כל-סוף הוא  כל-כך מהר,  לזה לא מאפשרים   –

מתדפק [ונכנס] בעצמו.
היטב  שם  ידועה  ברחמים.  הוא  הכול  למעלה 
בחושך  השרויות  נשמות-ישראל,  על  שיש  הרחמנות 
נפרד  נעשה  שאינו  רק  ולא  והסתר.  ובהעלם  שכזה 
חס-ושלום, אלא להפך, נעשה מקורב והולך מעלה-

מעלה, כי זו מדרגת 'רחוק שנעשה קרוב', שכשנעשה 
קרוב, קרוב הוא לגמרי בכל הפרטים.

לריחוק,  גם  שמסוגלים  אלו  בעבור  הוא  זה  כל 
ויכולים לעמוד מאחורי הדלת עד שפותחים, ויש בהם 
חוזק אמיתי שלא לזוז ממקומם. עומדים הם, מחכים 
ומחכים, ועל מה שיהיה עליהם אינם חושבים, העיקר 
[לאחוז] בידית. לבקש שוב, ושוב לבקש, ועוד פעם, 
כאשר  לכן  לא.   – לזוז  אך  הפעם,  אולי  עכשיו  אולי 
הבקשות  מתקבלות  שבו  בזמן  השערים  את  פותחים 
בכל אופן, והקודמים,  הם קדמו  – הם הראשונים, כי 

קרובים יותר.
בזמן  ובקשותיהם,  ציפייתם  על-ידי  השיגו,  זאת 

שעמדו וחיכו, עד שירחמו עליהם כו'.

רצון כללי להיות אחרת
[. .] הגילוי שמאיר להם הוא מעצם העובדה שעל-

ידי התשובה שלהם הם נעשים קרובים וחזקים יותר, 
כראוי.  אינם  שעדיין  חושבים  עצמם  שבעיני  [אף] 
שהתעוררות  דשמיא,  סייעתא  יש  בתשובה  שהרי 
זה  אך  התשובה,  עניין  פועלת את כל  [מלמעלה]  זו 
שזה העיקר,  הגם   – מלמעלה  הנמשך  כללי  רצון  רק 
העבודה הוא  ועיקר  בכללות,  מקום נשאר הוא  מכל 
בדרך פרט. הכלי לקבל את הגילוי (של הרצון הכללי 

אם  כי  כו'  אחפוץ  לא  "כי  בפסוק  המרומז  שלמעלה, 
בשובו מדרכו וחיה") – הוא הרצון הכללי של האדם, 
היינו, שיהיה לו רצון בכלל לעשות תשובה על העבר, 
ולרצות מכאן ולהבא להתנהג בדרכי התורה והמצווה 

בכל הפרטים ופרטי הפרטים ממש.
לאחר מכן צריכה להיות תשובה בפרטות בכל דבר 
כך  ועל  ענייניו,  פרטי  את  שיודע  כפי  אחד  כל  כו', 
מאופן  מדרכו,   – וחיה"  מדרכו  בשובו  אם  "כי  נאמר 
'דרך'  לקחת  לו  יש  גופא  משם  עתה,  עד  התנהגותו 
שיהיה לו חיות בקדושה [. .] וכך הוא הפירוש במה 
מסור  שהיה  מידה  באותה  וחיה",  "מדרכו  שאומר 
בצד הסטרא-אחרא בתחילה, כך יהיה מסור ונתון אל 

הקדושה.

ביום כיפור מוכרח להביא עצמו לתשובה
[. .] ולהגיע לזה אפשר [רק] ביום-הכיפורים שאז 
חדשים,  כוחות  נוצרים  בנעילה  ולכן  לזה.  הזמן  הוא 
מי  כל  ומוכרחים  לתשובה,  המוכשר  הזמן  הוא  שאז 

שיש לו רק שייכות, שיעשה תשובה.
עבור  אינו  נעילה  אך  [בכלל],  ביום-כיפור  זה  כל 
כולם, זהו רק לאלו שעוד לא עשו תשובה עד אז, אז 
[גם] הם עושים תשובה, כי אז הוא הזמן האחרון ממש 
כו'. כי לאלו שכבר הייתה התעוררות תשובה, נעילה 
לא פועל עליהם כל כך . . כי נעילה מצד עצמה אינה 
לבכייה, הרי מדוע שלא לשמוח? – תודה לק-ל, הרי 

'קיים' את יום כיפור, ועתה הוא אדם טהור.
אז  שונה לגמרי. חייבים  זה  יום-כיפור עצמו  ...אך 
לעשות תשובה, אלא שהתשובה צריכה להיות כללית 
ולא פרטית. וגם אם לא הולך, צריך שיעורר הוא את 
היינו  חיצוניות,  תנועות  עם  גם  נורא  לא  לכך,  עצמו 
שיצעק בקולות וצעקות, הכול כדי לעורר את עצמו. 
פרטיים  מדברים  לבוא  צריכה  אינה  ההתעוררות  אך 

הגורמים לו – לא-טוב, אלא כללית.

(קטעים מספר השיחות "תורת שלום" מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, 
עמ' 36-39, תרגום מאידיש)

אוצרותדור ודור
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פרשת שופטים
פרשת שופטים

פרשתנו נקראת לעולם בחדש אלול.
שנקרא  לגוף,  רומז  ש"שעריך"  בספרים  מבואר 
"עיר קטנה" (נדרים לב), ו"בכל שעריך" רומז לשבע 
שערי הגוף (ב' עיניים, ב' אוזניים, ב' נחירים והפה), 
"עיר  מהגוף  עושים  ושוטרים"  "שופטים  ובאמצעות 
אלוקינו" (תהילים מח). והרי זוהי עבודת חדש אלול – 
"משפט" וחשבון צדק בנוגע לכל העניינים דמחשבה 
השנה  כל  במשך  קטנה"  ב"עיר  שהיו  ומעשה  דיבור 

כולה.
תצא  פרשת  בתחילת  שנאמר  למה  הקשר  גם  זהו 
כידוע:  אלול,  חדש  על  שקאי  ימים",  ירח  "ובכתה... 

ה"משפט" מעורר בכייה של תשובה.

(שיחת ר"ח אלול תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו כלק ד, עמ' 348)

שפטים ושטרים תיתן לך בכל שעריך 
(טז,יח)

"שעריך" – רומז לכוח הבינה שבנפש, כמאמר רז"ל 
(ראש-השנה לא) "חמישים שערי בינה נבראו בעולם". 
כשם ששער גשמי משמש הן לכניסה והן ליציאה, כן 
גם כוח הבינה: כניסה – השגת המוח חודרת אל הלב 
המידות  התעוררות   – יציאה  המדות.  את  ומעוררת 

מביאה לזיכוך הגוף ובירור המידות הטבעיות.
כשם   – שעריך"  בכל  לך  תיתן  ושוטרים  "שופטים 
שיש חמישים שערים בקדושה כך יש חמישים שערי 
טומאה, ולכן יש צורך ב"שופטים ושוטרים", כלומר: 
מעצת  בו  אין  אם  ולדעת  לאמיתותו  דבר  כל  להכיר 

היצר ותחבולותיו.

(ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 247)

ראשית דגנך (יח,ד)
מארבעים, עין רעה אחד משישים, עין  אחד  עין יפה 

בינונית אחד מחמישים (רש"י)

בתורה  ששוקד  אדם   – מארבעים  אחד  יפה  עין 
שניתנה לארבעים יום זוכה להתקשר לחכמה עילאה.

המידות  את  שמברר  מי   – משישים  אחד  רעה  עין 
המידות  לשש  מתקשר  הבהמית  הנפש  של  הרעות 

העליונות, כפי שכל אחת כלולה מעשר.
עין בינונית אחד מחמישים – מי שמתבונן בגדולת ה' 

מגיע לחמישים שערי בינה.

(אור-התורה במדבר עמ' קנה)

ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז 
צאנך תיתן לו (יח,ד)

את  מסמלים  אוכל,  מיני  שהם  ויצהר,  תירוש  דגן 
הכוחות הפנימיים, השכל והמידות; ואילו ראשית הגז, 
המקיפים,  הכוחות  את  מסמל  בגדים,  עושים  שממנו 
של  את הראשית והמובחר  התענוג.  וכוח  כוח הרצון 
הנפש  שבאדם,  ל"כוהן"  להקדיש  יש  הסוגים  שני 

האלוקית.

(ליקוטי-שיחות ב עמ' 326)

תמים תהיה עם ה' אלקיך (יח,יג)
אמר הבעל-שם-טוב:

האל"ף,  מן  ביותר  הרחוקה  האות  היא  ת'  האות 
הרומז להקב"ה, אלופו של עולם. האות ת' רבתי של 
תיבת "תמים" רומזת לכך שיש לקשר ולחבר גם את 
ענייני העולם "עם ה' אלקיך" – אהבה או יראה בענייני 

העולם צריכות להביא לאהבת ה' וליראתו.
למה הדבר דומה, לאדם שמגיע אליו שליח המלך, 
המודיעו שהמלך קורא לו. אם השליח מראה לו פנים 
שוחקות – אין טעם להשתעשע וליהנות עמו אלא יש 
אם  וכמו-כן  האהבה;  מקור  שהוא  המלך,  אל  ללכת 
השליח כועס עליו, אין לנסות לפייסו אלא יש ללכת 

הישר אל המלך לרצותו.

(כתר-שם-טוב)

ממעייני החסידות
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עתלדעת
מתוך הספר בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה

תקל"ז

עליית החסידים לארץ-הקודש
הקודש  לארץ  הראשונה  החסידים  עליית 
מויטבסק,  מענדל  מנחם  ר'  הרה"צ  בראשות 
ישראל  ר'  והרה"צ  קאליסק  אברהם  ר'  הרה"צ 

מפולוצק.
מסע העלייה החל בחודש אדר תקל"ז, וביום ה' 

באלול הגיעו לארץ-הקודש. 
בתחילה התיישבו חבורת החסידים בעיר צפת, 
אך מחמת הקשיים המרובים שהיו בצפת, עזב 
רבי מנחם מענדל מוויטבסק את צפת והתיישב 

בעיר טבריה.
(ראה 'תולדות חב"ד בארץ-הקודש' ע' א ואילך)

ה' 
אלול

ליווי לקראת חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב

כ"ק  החתן  בנו  את  ללוות  נסע  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
לעיירה  עד   - חתונתו  לקראת  מוהרש"ב  אדמו"ר 
אדמו"ר  כ"ק  ומשם  ליובאוויטש),  (ליד  אחרעמעווע 
הרבנית  אמו  עם  יחד  לאוורוטש  המשיך  מוהרש"ב 

רבקה. 
בעת שנפרדו אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש:

עכשיו הוא גילוי בחינת "מוחין דאימא", ולכן נוסעת 
לבוא, שאז  רבקה), ואילו לעתיד  החתן (הרבנית  אם 

יתגלה "מוחין דאבא", אהיה גם אני עצמי. 
החתונה התקיימה בי"א אלול (כדלהלן).

(נישואי הנשיאים ע' 45-47)

תרל"ה

גם  ממשיך  שאתה  הקודש  ארץ  בכל  זאת 
בעניין זה". 

הרבי  של  לברכתו  זקוקים  "אנחנו  הנ״ל: 
שאמרתי  "אף  הרבי:  המשפחה".  כל  עבור 
בתור  רק  זה  זה",  בעניין  "גם  (לעיל) 
אבל  חבר-כנסת.  שאתה  משום  ההתחלה, 
להמשיך   - העיקר  זה  יהיה  לאחרי-זה 
במסורת המשפחה, ואחר-כך גם בתור טפל 

גם בעניינים בכנסת". 
כבודו,  של  היא  הזאת  "הממשלה  הנ״ל: 
הרבי:  הקדושה".  לברכתו  צריכים  ואנחנו 
ברכה  להם  יש   - בברכתי  תלוי  זה  "אם 
בכפליים ושלש פעמים ככה, והולך ומוסיף 
שיעמדו חזק על המשמרת - שלימות העם, 
שלזה  התורה,  ושלימות  הארץ  שלימות 
העניינים,  כל  של  השלמויות  כל  את  צריך 
ובמסורת  במשפחת  שגדל  באדם   - ובפרט 
של הרב אבוחצירה, אין צורך להביא ראיות 
ולבאר את זה, ולעשות זאת בשמחה ובטוב 

לבב".
הרבי נתן לו דולר, ואמר: "ברכה והצלחה, 
אזי   - זה  בשביל  לנפלאות  זקוק  אתה  ואם 
ימין  על  נפלאות  היו  אבוחצירה  במשפחת 
"ברוך  הנ״ל:  באמצע...".  וגם  שמאל  ועל 
של  גם צריכים זכות  אבל  אבות.  ה׳, בזכות 
ולביטחון ארץ־ישראל  כבודו לארץ־ישראל 

לכל אחד ואחד מאיתנו". 
תלוי  אם  קודם,  שאמרתי  "כפי  הרבי: 
בזכויות שלי ובברכות שלי, אזי ישנו כל זה 
מידו של הקב״ה המלאה הפתוחה הקדושה 
והרחבה. בסידורו של הבעל־שם־טוב כתוב 
"הגדושה" ולא "הקדושה", ואצלנו מבארים 
שהבעל־שם־טוב רצה שיהיו שני העניינים: 
וגם־ והרחבה",  הקדושה  הפתוחה  "המלאה 

והגבלה.  ממדידה  למעלה   - הגדושה  כן 
ממלכתו.  על  ימים  ויאריך  בשורות-טובות, 

הצלחה רבה".
עורך  שמואלי,  שמואל  למר  
דולר  הרבי  נתן  שלנו",  "ישראל  השבועון 
ב״ישראל"  "הצלחה  בחיוך:  באומרו  נוסף, 
שהוא ״שלנו״". (כאשר אמר הרבי ״שלנו״ - 

הצביע בידו הק׳ על-עצמו).
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 - נוסף  דולר  הרבי  נתן  מילאנו-איטליה,  של 
"עבור כל מילאנו".

הרבי:  אמר  קביים  עם  שהלך  ליהודי  
"כתיבה וחתימה טובה, שתהיה לך שנה בריאה".

נשואה  היא  כי  לרבי  סיפרה  אישה  
מבקשת  והיא  ילדים,  להם  אין  ועדיין  שנים   11
נוסף  דולר  עבורה,  דולר  לה  נתן  הרבי  ברכה; 
הילדים  "עבור   - שלישי  ודולר  בעלה,  עבור 

שייוולדו...".
קליין  בנימין  הר'  המזכיר  של  בתו  
אמה;  עם  יחד  עברה  השבוע,  להינשא  העומדת 
על-מנת  נוסף  דולר  מהן  אחת  לכל  נתן  הרבי 
שייתנוהו לצדקה ביום החתונה. לאחר-מכן, פנה 
הרבי למזכיר הר' בנימין קליין שעמד בסמיכות, 
"עבור  רחב:  בחיוך  לו  ואמר  דולרים   2 לו  נתן 

החתונה, בשעה-טובה ומוצלחת".
זקוקה  היא  כי  ואמרה  שעברה  לאחת  
״לברכה בכפליים״, ברכה אחת - לרפואה שלימה 
עבור   - נוספת  וברכה  הכואבות,  רגליה  עבור 
הרבי:  אמר  הבא  בשבוע  שתיערך  בתה  חתונת 

"שה׳ יעזור שתוכלי לרקוד בחתונה...".
בנו  על  באצבעו  הראה  מאנ״ש  אחד  
וסיפר לרבי כי ביום השבת-קודש ימלאו לבנו ג׳ 
דולר  באומרו:  נוסף  דולר  לבן  נתן  הרבי  שנים; 
את  יערכו  כאשר  ראשון  ביום  לצדקה  תן  זה 
את  "לעשות  שאל:  הילד  אבי  ה"אפשערעניש". 
שישי?".  ביום  ולא  ראשון  ביום  ה״אפשערעניש" 
הרבי: "הרי אמרת קודם שהוא יהיה ביום השבת-
אין  שנים  ג׳  לפני  ובמילא  שנים,  ג׳  בן  קודש 
זה  גוזרים את השערות, לכן צריכים לעשות את 

ביום ראשון".
 =] "קטן"  מאוד  הוא  כי  שאמר  לילד  
נמוך] ביחס לגילו; בירכו הרבי: "שתהיה גדול!".
בהתרגשות: "לפני  סיפרה לרבי  אישה  
כחודשיים אושפזתי בבית-הרפואה במצב מסוכן 
עבורי;  ברכה  לבקש  לכאן  במיוחד  הגיע  ובעלי 
לנו  ושאין  בקרוב  בריאה  לו שאהיה  אמר  הרבי 
מה לדאוג. ואכן, הנה אני עומדת כאן לפני הרבי 
שהייתי  עלי  ניכר  לא  וכלל  ושלימה,  בריאה 
לציין",  "ברצוני  מסוכן".  במצב  כחודשיים  לפני 
על  החל להקפיד יותר  "שבעלי  האשה,  הוסיפה 

שמירת תורה ומצוות, ואני - באתי במיוחד לכאן 
את  שהציל  על  שליט״א  לרבי  להודות  על-מנת 
לי  והלאה תדווחי  "העיקר שמהיום  חיי". הרבי: 
שנה  לך  ושתהיה  בריא,  במצב  בשורות-טובות 

בריאה".
שבע,  בגיל  ילד  על  הראתה  אישה  
שאינו יכול לדבר - וביקשה ברכה עבורו. הרבי: 
"שה׳ יעזור; הוא עוד ידבר, וגם ידרוש דרשות".

אישה ביקשה ברכה עבור בתה. הרבי:  
"שיהיה לך הרבה נחת חסידותי ממנה". לאחר-
מכן פנה הרבי לבתה ואמר בחיוך: "זה תלוי בך, 

שיהיה להורים שלך נחת חסידותי".
ילדה  על  והצביעה  שעברה  לאישה  
איחל  ללכת,  יכולה  ואינה  מהמדרגות  שנפלה 

הרבי: "היא בקרוב תוכל לרקוד".
אחת עברה וביקשה ברכה עבור שידוך.  
"היכן  הנ"ל:  בשורות-טובות".  "שיהיו  הרבי: 
בארץ־הקודש?".  או  כאן  שלי,  השידוך  נמצא 

הרבי: "היכן שיש הצעה צריך להשתדל בזה".
של  רבה  את  הציג  ליין  דוד  חיים  הר'  
בילגשטיין  יונה  בפנמה, הרב  האשכנזים  קהילת 
ובירכו:  נוסף,  דולר  לו  נתן  הרבי  שליט״א. 
הנ״ל:  ממלכתו".  על  ימים  יאריך  רבה,  "הצלחה 
הרבי  הבא".  בשבוע  'בת-מצווה'  תהיה  "בתי 
ביום  לצדקה  שתתנו  לבתו  למסור  דולר  לו  נתן 
עם  ביחד  נחת  הרבה  לך  "ושיהיה  הבת-מצווה, 

רעייתך". 
רבי  הרה"ק  של  נכדתו  היא  "אשתי  הנ״ל: 
אתה  "אם־כן  הרבי:  זצ"ל".  אבוחצירה  ישראל 
פעל".  אבוחצירה  שהרב  מה  לבתך  לספר  צריך 
הרבי הוסיף בחיוך: "ושתפעל (- את מה שפעל 
גם־כן.  בפנמה  המערכת)  אבוחצירה.  הרב 
אמריקה  את  מחברת  שפנמה  יודע  הנך  מסתמא 
צריך  ובמילא  הדרומית,  אמריקה  עם  הצפונית 
בניתי  "זה-עתה  הנ״ל:  התורה".  על-ידי  לחברם 
נוסף  דולר  לו  הרבי נתן  מקווה-טהרה בפנמה". 
עבור  נוסף  דולר  לו  נתן  כמו-כן  פנמה,  עבור 

אשתו שתעבוד יחד עמו בכל העניינים.
חבר- את  הציג  ראפ  יקותיאל  הר'  
"ברכה  הרבי:  אבוחצירה.  אהרון  מר  הכנסת 
ולפרסם  האבות,  במסורת  להמשיך   - והצלחה 
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תמים תהיה עם ה' אלקיך (יח,יג)
"תמים תהיה" – תהיה תמים ושלם על-ידי שתתאחד 
עם כלל-ישראל מתוך אהבת-ישראל. שכן כל ישראל 
זה  וכשם שאיברי הגוף כלולים  גדול,  אחד  כגוף  הם 
רפואת  על-ידי  אחד  איבר  לרפא  אפשר  (שלכן  מזה 
מזו  זו  כלולות  הנשמות  כל  כמו-כן  אחר)  איבר 
ששונא את  ומשלימות אחת את השנייה. הרי שאדם 
של  השלמות  לו  חסרה  שכן  מום",  "בעל  הוא  חברו 
ישראל  ורק על-ידי אהבת-ישראל לכל  נשמת חברו, 

ניתן להגיע לתמימות.
"עם ה' אלקיך" – רק אז תוכל להתחבר עם ה' בעת 
התפילה, שכן תפילה חשובה כקרבן, ובעל מום אסור 

להקריב קרבן.
עלי  מקבל  "הריני  התפילה  קודם  לומר  נהוג  לכן 

מצוות-עשה של ואהבת לרעך כמוך".

(אור-התורה דברים עמ' תתלט)

תכין לך הדרך (יט,ג)
מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים (רש"י)

יהודי  כל  מחייב  בזמננו  היהודי  העם  של  המצב 
יהודים  נמצאים  שם  דרכים",  ב"פרשת  להתייצב 
לדרך  ולהפנותם  ללכת,  דרך  באיזה  יודעים  שאינם 
התורה, שהיא מקלט רוחני מפני "גואל הדם", השטן 
"דברי  י)  (מכות  רז"ל  כמאמר  והמקטרג.  המחטיא 

תורה קולטין".

(ליקוטי-שיחות ב עמ' 365)

על-פי שני עדים . . יקום דבר (יט,טו)
"דבר" – רומז לדיבור התפילה.

"שני עדים" – היינו אהבה ויראה.
אהבה  על-ידי  רק   – דבר"  יקום  עדים  שני  "על-פי 

ויראה יש קיום לתפילה.

(אור-התורה דברים עמ' תתקצז)

הירא ורך הלבב (כ,ח)
רבי עקיבא אומר כמשמעו . . רבי יוסי הגלילי אומר 

הירא מעבירות שבידו (רש"י)

מדוע אין רבי עקיבא מפרש את הכתוב כרבי יוסי 
הגלילי?

בגלל  למלחמה  מללכת  ירא  שאדם  העובדה  כי 
רע  דבר  שעשה  שיודע  מוכיחה  שבידו,  העבירות 
ומגיע לו עונש על זה, וידיעה זו חייבת להביא בסופו 
סובר  עקיבא  רבי  תשובה;  והרהור  לחרטה  דבר  של 
שהרהור תשובה גרידא הופך רשע גמור לצדיק גמור 
בהנהגה  לשינוי  הביאה  טרם  התשובה  כאשר  (גם 
לירא  לו  אין  ושוב  עוונותיו  נתכפרו  אם-כן  בפועל). 

מללכת למלחמה.

(ליקוטי-שיחות ט עמ' 128)

כי האדם עץ השדה (כ,יט)
למדן  שהיה  האברכים,  לאחד  אמר  הזקן  אדמו"ר 

מופלג, ב"יחידות" הראשונה:
פירות  עושה  שאינו  אילן  השדה".  עץ  האדם  "כי 
הוא אילן סרק; וכך אפשר להיות בקי בש"ס ולהיות 
אילן סרק ח"ו. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא 

הארת אור ביהודי אחר?
והרבי סיים:

'אוהב   – תורה'  מ'יודע  שעושה  מי  רבנן",  "דרחים 
ה'', ומראה לו דרך בעבודת הבורא, "הוויין ליה בנין 

רבנן" (שבת כא).

(ליקוטי-דיבורים א עמ' קלב)

והורידו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל 
איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם 

את העגלה (כא,ד)
הקטרוגים  את  לבטל  נועדה  העגלה  עריפת 
נעשתה  לכן  הרוצח.  בגלל  ישראל  על  שהתעוררו 
יעבד  ש"לא  מקום  דווקא,  הקליפות  במדור  העריפה 
בו ולא יזרע", כדי לתת יניקה לכוחות הטומאה ובכך 

לסתום את פיהם מלקטרג על ישראל.
לכן נערפה העגלה דווקא ולא נשחטה, שכן יניקת 

החיצונים אינה אלא מבחינת "אחוריים" דקדושה.

(דרך מצוותיך עמ' קיא)
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"האומר דבר
בשם אומרו"

ה ָלעֹוָלם, ֵשׁם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגֻאלָּ ָבר בְּ ל ָהאֹוֵמר דָּ "כָּ
ָכי'". (פרק ו משנה ו) ֵשׁם ָמְרדְּ ֶל בְּ ר ַלמֶּ אֶמר ֶאְסתֵּ ֱאַמר 'ַוֹתּ נֶּ ֶשׁ

אמירת דבר בשם אומרו איננה רק סגולה לגאולה, 
אומרו  דבר בשם  אומר  שאינו  "כל  בדבר:  איסור  יש 

עליו אומר הכתוב אל תגזול דל כי דל הוא"1. 
שלא  רז"ל  מאמרי  כמה  מצינו  הרי  לשאול:  ויש 
רבי  אצל  במיוחד  מודגש  הדבר  אומרם!  נאמרו בשם 
אליעזר הגדול, שאף ש"לא אמר דבר שלא שמע מפי 
רבו לעולם"2, הרי יש מאמרים רבים שלו שלא הזכיר 

בהם את שם רבו.
ויש לומר הביאור בזה:

כאשר האדם לומד ומתייגע על דברי התורה, מבינם 
בשכלו היטב ומתעצם אתם, נעשית התורה "תורתו" – 
תורה שלו, הוא נעשה 'בעל-הבית' על חלק זה בתורה. 
מכיוון שכך, כאשר הוא חוזר על הדברים ואינו מזכיר 
על  עובר  הוא  אין  קיבלם,  הראשון ממנו  המקור  את 
איסור "אל תגזול דל" כיוון שמאמר ועניין זה שבתורה 

כבר התעצם עמו ונעשה כ'שלו'. 
אמר  ש"לא  אליעזר,  שרבי  ייתכן  כיצד  מובן  בכך 
חוזר  היה  ותמיד  לעולם"  רבו  מפי  שמע  שלא  דבר 
על דבר רבותיו, לא תמיד ציין את שם רבו – מכיוון 
שנתעצמו  עד  הדברים  בהבנת  והתעמק  שהתייגע 
בשכלו ובהשגתו באופן שהשתכנע והבין את הדברים 
דברי  על  אחר-כך  חזר  שכאשר  מובן  שכלו,  ונעשו 
היה  הדבר  אלא  בלבד,  חזרה  זו  הייתה  לא  רבותיו 
מוכרח מצד שכלו שלו. לפיכך לא הקפיד להזכיר את 

שם רבו. 

קנד  סימן  אורח-חיים  במגן-אברהם  הובא להלכה  1. תנחומא במדבר כב – 
ס"ק ב.

2. סוכה כז, ב.

ובית-הילל,  בית-שמאי  לגבי  המבואר  דרך  על 
מחמירים,  הגבורות,  מבחינת  ששורשם  שבית-שמאי, 
מקילים.  החסדים,  מבחינת  ששורשם  ובית-הילל, 
וכיצד  היא,  בשמים  לא  תורה  זה מובן:  ולכאורה אין 
אפשר לפסוק על-פי שורש הנשמה? – אלא שהפסק-

בהשגת  והתייגעו  שהתבוננו  לאחר  היה  שלהם  דין 
העניין עד שהבינו כך בשכלם, כפי שהם למטה, נשמה 
בגוף, ולא הסתפקו במה שהתקבל אצלם מצד שורש 

נשמתם.
ומצינו עניין זה גם להלכה:

בגמרא אמרו3: "הרב שמחל על כבודו כבוד מחול", 
ותמהו: כיצד יכול הרב למחול על כבודו? הלא כבודו 
של הרב הוא כבוד תורתו של הקדוש-ברוך-הוא, כיצד 
הוא רשאי למחול על כבוד התורה שאינה שייכת לו?! 
וביארו בגמרא: "תורה דיליה היא (= התורה שלו היא), 
רש"י:  ופירש  ולילה'".  יומם  יהגה  'ובתורתו  דכתיב 
בתחילה   – יהגה'  ובתורתו  חפצו  ה'  בתורת  אם  "'כי 
נקראת  היא  וגרסה  ומשלמדה  ה'  תורת  נקראת  היא 
על  למחול  הרב  רשאי  'תורתו'  שזו  ומכיוון  תורתו". 

כבודה. 
שיש  באופן  היא  התורה  שיגיעת  אפוא,  לנו  הרי 
למחול על כבוד  לאדם בעלות על התורה עד שיכול 
התורה; ואף כאן לא שייך האיסור "אל תגזול דל", כי 

האדם נעשה הבעלים על התורה שלמד.

('ביאורים לפרקי אבות', חלק ב, עמ' 350
 – מליקוטי-שיחות חלק לו עמ' 180 ואילך)

3. קידושין לב, א.

פרקי אבות
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תיכף ומיד!
נפוליון",  "מארש  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
לכל  השירה,  את  נמרצות  מעודד  כשהרבי 
ורדיגר  הכנסת  לחבר  שוב  הורה  הרבי  הכיוונים. 
"לחיים",  לומר   – בלינצקי  יוסף  אהרן  לרב  וכן   -

וסימן לו בידו שישתה את הכוס עד תומה.
קביעות  על-דבר  שוב  עורר  השלישית  בשיחה 
עיתים בתורה וברבים, "עשרה שיושבים ועוסקים 
בתורה", כאותו בעל עסק שחולם בלילה על ענייני 
הקווין:  בשלושת  טובות  החלטות  קבלת  מסחרו; 
של  בעניין  ובפרט  חסדים  תורה, עבודה וגמילות 

"והעמידו תלמידים הרבה".
בסיום השיחה החלה חלוקת המשקה.

על אחד הילדים ממשפחת שארף, שלקח בקבוק 
הביט  אלו,  בימים  ה"קדיש"  אמירת  סיום  עבור 

הרבי במבט מיוחד, בעת שהכריז.
לחזן  הרבי  הורה   - להכריז  הכל  כשסיימו 
מפעמים  (בשונה  בית-המקדש...".  "שיבנה  שינגן 
קודמות – לא ניגן הרבי את ניגון ההקפות). אחר-

נייעט  "נייעט  לנגן  שיתחיל  לחזן  הרבי  הורה  כך 
שמחה  של  בתנועות  בידו  הניף  והרבי  ניקווא", 
לעבר הקהל למשך זמן. לסיום עורר הרבי אודות 
בשעה  הסתיימה  ההתוועדות  ברכה-האחרונה. 

.15:50
פנה  המנחה,  בתפילת  שלום"  ב"שים  כששרו 
הרבי, שלא כרגיל, לעבר הקהל ועודד את השירה. 
לאחר התפילה התיישב לאמירת פרקי-אבות יחד 
עם הקהל. בדרכו לחדרו - הניף ידו הק' להגברת 
לתפילת  הרבי  נכנס  במוצאי-השבת  השירה. 

מעריב בשעה 20:30.

יום ראשון, ה' אלול
דברי הרבי במגע למצב הביטחוני בארץ-הקודש

שאלו  לצדקה,  הדולרים  חלוקת  בעת  השבוע, 
בארץ-הקודש,  למצב  הקשורים  בעניינים  רבים 
אין  כי  אחרת)  או  זו  (בצורה  הרבי  השיב  לכולם 

ממה לחשוש. להלן מקצת הדברים: 
לאישה ששאלה: "האם אשלח עכשיו את  
לא?".  "מדוע  הרבי:  השיב  לארץ־ישראל?  ילדיי 
הבעיות  "בגלל  ואמרה:  עצמה  הסבירה  האישה 

שישנם שם", הרבי הגיב: "אין שם שום בעיות! זוהי 
ארץ־הקודש והשם יתברך שומר במיוחד עבור כל 

העניינים הטובים".
היא  המצב  שבעקבות  שאמרה  לאישה  
במוסד  ללמוד  ביתה  את  לשלוח  אם  מסופקת 
'בית-יעקב' שבארץ הקודש, אמר הרבי (בתנועות 
ידיו הק'): "אין כאן ממה לדאוג... אין מה להימלך 
ולחשוב - שם טוב יותר מכאן! שיהיה לכם ממנה 

הרבה נחת חסידותי ושהיא תיסע! כן!".
לנסוע  שעומדת  סיפרה  אחרת  אישה  
הרבי  מכך,  חוששת  חמותה  אולם  לארץ-הקודש 
כל  על  שם  שומר  הקב"ה  לפחד.  מה  "אין  הגיב: 

יהודי, ועל כל היהודים".
מכך  חוששים  שהוריו  סיפר  נוסף  אדם  
"המצב  הרבי:  לארץ-הקודש,  לטוס  אמור  שהוא 
בה'".  אלוקיך  ה'  עיני  'תמיד  הוא  הקודש  בארץ 
את  קצת  לדחות  "האם  ושאל:  המשיך  האיש 
הנסיעה לשם?", הרבי השיב: "'מראשית שנה ועד 
אחרית שנה' - ובמילא אין מה לפחד מהמצב שם".

להורות  האם  הרבי  את  שאלה  אישה  
לניו-יורק  שישוב  בארץ־הקודש  הנמצא  לבנה 
הנ"ל:  "מדוע?".  הרבי:  שם.  הבטחוני  המצב  עקב 
יישאר  "שהוא  הרבי:  בארץ־הקודש?".  "שיישאר 
הנ"ל:  איתו".  יהיה  יתברך  והשם  הקודש!  בארץ 
"שלא יחזור לכאן?!". הרבי: "לא!" והוסיף בחיוך: 

מדוע?...".
את  איש-מילואים  שאל  שעבר  בשבוע  
עליה.  להגן  כדי  הקודש  לארץ  לנסוע  האם  הרבי 

תוכן הדברים:
מלחמה  ותפרוץ  "במקרה  המילואים:  איש 
"לא  הרבי:  עליה?".  להגן  לנסוע  האם  בישראל, 
תהיה שם מלחמה! ואם אתה רוצה להגן שם, אזי 
אם  "אבל  הנ״ל:  גם־כן".  שלום  בשעת  להגן  יש 
תפרוץ מלחמה - האם לנסוע להגן עליה?". הרבי: 
"לא תפרוץ עתה מלחמה - כי יהיה שלום בארץ!".

דיום  הדולרים  מחלוקת  נוספים  פרטים  להלן 
איחל  הרבי  החלוקה  במהלך  באלול.  ה׳  ראשון, 
לכל אחד ואחת - "כתיבה וחתימה טובה". לחלק 

מהעוברים הוסיף: "לשנה טובה ומתוקה".
ורבה  שליח  גרליק,  מענדל  גרשון  לר'  
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עידוד וביטחון
ההוראה מפרשת שופטים: אומות העולם אינן יכולות לשלוט על 
יהודי! • הוראות נבואיות וברורות: אין לתושבי ארץ-הקודש ממה 
לפחד כלל • אין לעזוב את הארץ; לא לדחות או לבטל נסיעות 
לארץ-הקודש • למשפחת אבוחצירה: עליכם להמשיך במסורת 

המשפחה; "במשפחת אבוחצירה היו נפלאות על ימין ועל שמאל 
וגם באמצע...". 

יום שישי, ג' אלול
הניף  לחדרו,  כשיצא  שחרית,  תפילת  בסיום 
הרב  חבר-הכנסת  לעבר  הקדושה  ידו  את  הרבי 

אברהם ורדיגר .
נכנסו שני חתנים לגן־עדן  מנחה  תפילת  לפני 
שבירכם  מהרבי  הסידור  את  לקבל  התחתון, 
מטבעות לצדקה. חילק  להם  בנוסח הרגיל ונתן 
המעלית,  ליד  שעמדו  לילדים  לצדקה  מטבעות 
שלשל בעצמו מטבע לתוך הקופה ונכנס לחדרו.

שבת פרשת שופטים, ד' אלול
חתנים  שבעה  לתורה  לעלות  זכו  זו  בשבת 

במניין של הרבי. 
הקהל   .13:30 בשעה  הרבי  נכנס  להתוועדות 
מקומו.  על  הרבי  שהתיישב  עד  שמח  ניגון  שר 
הקהל,  ניגן   - ״הקידוש״  את  שסיים  לאחר 
הניגון  באמצע  פ״ט;  ממזמור  הניגון  את  כרגיל, 
אורחים  קבוצת  לעבר  בעוז  ידו  את  הרבי  הניף 
מטורונטו-קנדה, שהגיעו ל-770 במסגרת "שבת 
ידו  והניף  לכל הקהל  פנה  הרבי אף  עם חב״ד". 

בחזקה להגברת השירה.
חודש  של  עניינו  את  ביאר  הראשונה  בשיחה 
נמצא  המלך  אשר  בחסידות,  אלול כפי המבואר 
בשדה וכל הרוצה לגשת אליו יכול לעשות זאת 
בנקל. ההוראה מכך היא, שעל כל יהודי לעשות 
יתברך.  לה'  מקדש  העולם,  ענייני   – מה'שדה' 

אבות  מפרקי  משנה  עם  גם  קישר  הדברים  את 
הנלמדים בשבת זו.

יושיע  אלוקים  "כי  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
ציון". הרבי הניף בידו להגברת השירה בתנועות 

חזקות כשפניו מאירות באור עילאי.
במהלך הניגון פנה לחבר הכנסת ורדיגר וסימן 
לו לומר "לחיים"; הרבי פנה ליהודי נוסף שישב 
על בימת ההתוועדות, והורה לו לומר "לחיים". 
נתן   - ״לחיים״  שאמר  שארף,  ממשפחת  לילד, 

הרבי פרוסת עוגה.
"שופטים  התורה  מציווי  למד  השנייה  בשיחה 
למרות  אשר  שעריך",  בכל  לך  תיתן  ושוטרים 
שולטים,  העולם  הגלות ואומות  בזמן  שנמצאים 
עם כל זאת "אתה בחרתנו מכל העמים", ובכוחו 
של יהודי, על-ידי לימוד התורה וקיום המצוות, 

לשלוט על השופטים והשוטרים שבכל העולם!
מכ"ק  "הסיפור  הרבי,  אמר  שידוע",  "וכפי 
שישב  הצמח-צדק  אדמו"ר  על  שסיפר  מו"ח 
אין  סדרים  גימאכט  האט  ער  בליובאוויטש "און 
פעטרבורג" ('וניהל' את עיר הבירה של רוסיה). 
בגלות,  הימצאו  אף  שעל  היא  מכך  ההוראה 
על  ולהשפיע  לשלוט  יהודי  כל  של  ביכולתו 

אומות-העולם ומנהיגיהם. 
הירושלמי  שדברי  הרבי  אמר  השיחה  בסיום 
"קמעה  של  באופן  נעשית  ישראל  של  שגאולתן 
קמעה", אמורים על הזמן שלא כלו בו כל הקיצין, 
אך עתה, לאחר שכלו כל הקיצין – תבוא הגאולה 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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אלול – תשובה
ד' בבות

את הניגון של הרבי [ניגון ד' בבות של אדמו"ר הזקן] 
היו הסבים נזהרים מלנגנו רק בזמנים מיוחדים: ראש-
השנה, חודש אלול, בעת ברית, בעת חתונה ובר-מצווה 

שהם זמני שמחה.

(ספר השיחות תרפ"ח עמ' 12)

חסידות רק כתכשיט...
מילא אנו, באמצע שנותינו, מתעוררים מפעם לפעם 
תשע,  בשעה  קמים  כאשר   – הצעירים  אך  בתשובה... 
שקר  רכילות  הרע  לשון  שאחר-כך מדברים  וכל היום 

ליצנות, והולכים לישון מבלי ללמוד משהו...
אך  ראשון.  ביום  זה  ויגע,  עייף  שהוא  טענה  לו  יש 
שיום שני יהיה אחרת, לא. שני כמו יום ראשון. וכך גם 
וכשמגיע  שלישי.  כמו  ושני  שני,  כמו  שלישי  שלישי, 
כמו  אצלו  וזה  חסידות,  ספר  פותח  הוא  שבת-קודש 
תכשיט – כמו תכשיט יפה שהוא עונד, כך גם החסידות 
אצלו כמו תכשיט, וייתכן גם שזה 'נזם זהב באף חזיר', 
היא  מה  רק  אותו,  לסבול  רוצה  אינה  כזו  שחסידות 

יכולה לעשות...

(ספר-השיחות תרפ"ה עמ' 78)

להקדים ולעשות תשובה
תשובה יעשו הכול, כי לא יידח ממנו נדח. הוא יכול 
להיות סדרן ברכבת [=ַא ּפרַאוואדנעק] והוא ינפח את 
נשמתו על מפתן הקרון מתוך תשובה. הרי עדיף לעשות 
תיתכן בשני אופנים,  תשובה מתוך עבודה. כי תשובה 
לו  יהיו  החסד,  לא בקו  ובקו הגבורה. אם  החסד  בקו 
ייסורים קשים רחמנא-ליצלן והוא יעשה תשובה. הלוא 
והדבקות  האהבה  מתוך  תשובה  לעשות  יותר  טוב 
מאשר מתוך עוני, דוחק, ייסורים ולחץ? מכיוון שבכל 
מקרה יעשה תשובה, טוב יותר שזה יהיה מוקדם מתוך 
לעשות  צריך  'עבירה'.  הוא  שעובר  הזמן  כי  עבודה, 

תשובה, ולפעול להאיר את העולם.

(ספר-השיחות תרפ"ה עמ' 86) 

הכנה לכתיבת פדיון נפש
ולא  מתקבל  אינו   – תשובה  ללא  שנעשה  פדיון 

קוראים אותו, והוא רק גורם נזק...
(ספר-השיחות תרפ"ו עמ' 95) 

זמן יקר 
אותו  ליוו  מווינה,  נסע  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כאשר 
אידן".  "דייטש'שע  אשכנז,  מיהודי  כמה  לרכבת 
כשהתקרב מועד בוא הרכבת, הביט אחד מהם בשעונו 
אחת...].  דקה  [עוד  מינוטע"  איין  "נָאך  לרבי:  ואמר 
נענה והפטיר אחריו הרבי: "קען מען נָאך תשובה טָאן" 

[=עוד אפשר לעשות תשובה].

(תורת-מנחם השי"ת עמ' 79)

לא לבקש – לצעוק
למסור  ואפשר  "ממונים",  שום  אין   – אלול  בחודש 
ביותר,  הנמוכות  הבקשות  אפילו  הבקשות,  כל  את 
הלשון  שזהו   – ועצמותו  לפנימיותו  עצמו,  המלך  אל 
וזהו  המלך.  ועצמות  פנימיות  היינו,  פניו",  "להקביל 
מלך  פני  "באור  שהיא  אלול,  בחודש  התשובה  עניין 

חיים", ש"פני" קאי על פנימיות ועצמות א"ס ב"ה.
[...] גם במצב ש"המלך בשדה", שאז יכול כל אחד 
ואחד לבקש ממנו, ולבקש כל מה שברצונו – הרי סוף-
סוף צריך הוא עדיין לבקש. ומכיוון שבקשה היא באחד 
משני אופנים: בכתב או בדיבור – הרי בהכרח שהמבקש 
ידע את שפת המדינה, לכתוב או על כל פנים לדבר בה.
שאין כן בחודש אלול – אין גם הגבלה זו, אלא  מה 
שהם קול  תקיעות,  על-ידי  אלול היא  בחודש  הבקשה 

פשוט, שאין בו שפה כלל.
בשביה,  מלך שהיה זמן רב  בזה מבן  המשל  וכידוע 
בקול  לצעוק  והתחיל  המלך,  לשון  את  גם  ששכח  עד 
פשוט, וצעקה זו מגעת עד המלך – שזהו משל על צעקה 
("דערנעמט")  מגעת  זו  שצעקה  יהודי,  של  פשוטה 

כביכול למעלה.

(תורת-מנחם תשי"ד חלק יב עמ' 226)
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