
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 כי תצא • י"ב אלול ה'תשפ"א

א'תיב

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

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

ועל דרך זה בנוגע למה שסיפר בעל ההילולא, שגם כאשר נופל לפתע הרהור או רגש כו' 
של התקשרות, יתכן שהוא מצדו לא עשה מאומה בשביל זה, אלא שהרבי הנשיא מתבונן 

בהתקשרותו ומעורר אותו באופן של "כמים הפנים לפנים" – כדי לידע שצריכה להיות בזה פעולה 
מצדו, שעל ידי זה נעשית ההתעוררות באופן השייך אליו, ומביאה אצלו עניין של פועל, שזוהי 

תכלית העניין.
כן הוא גם בעניין ההתקשרות – שהעיקר הוא המעשים טובים שבאים כתוצאה מזה, וכדי שיוכל 

לעבוד עבודתו במעשים טובים שצריכים להיות לאחרי רגש ההתקשרות – הרי יתכן שרגש 
ההתקשרות אינו משלו; עניין זה נותן לו זה שמביט עליו בהסתכלות החזקה, והוא מצדו צריך 

לעשות כל התלוי בו להיאחז ("ָאנהַאלטן זיך") בזה, שיומשך ויתלבש במעשיו ובפעולותיו בכל 
השעות והימים והשבועות והחדשים שלאחרי זה.

(י' שבט תשכ"א, תורת-מנחם חלק ל' עמ' 65)
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לאחר שעורר הרבי (בהתוועדות כ' כסלו תשד"מ, ובשיחות 
שלאחר מכן) אודות אמירת הפסוק "אך צדיקים" בסיום 

התפילה, כתב פלוני לרבי שיש לעורר גם שצריכים לומר 
הפסוקים "לכו נרננה" לפני אמירת תהילים שבסיום 

התפילה. לפנינו מענה הרבי אליו:

לא שמעתי
ולא שבסופו מי יתן גו' – (אף שבכמה "תהלים"ס נדפס כן)

יש לומר]   =] י"ל  אופן,  להורות בזה. בכל  ולכן אין בידי 
לומר]  צריך  אין   =] אצ"ל  התפילה  שלאחרי  שב"תהלים" 
אך  שהרי  להמציאות  מתאים  אינו  כי   – נרננה"  "לכו  לפניו 
זה עתה התפלל ורינן, ומהו "לכו"?! ולכן אולי גם יש לשלול 

אמירתו

"לכו נרננה" לאחר התפילההכתב והמכתב 

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

כי תצא | למעלה מאויבך
בידך  אלקיך  ה'  ונתנו  אויבך  על  למלחמה  תצא  "כי 

ושבית שביו":
מציאות  "אויבך",  של  מציאות  יש   – גיסא  מחד 
כדי  ב"מלחמה"  צורך  ויש  הקב"ה,  על-ידי  שנבראת 
שלפני  אלא,  עוד,  ולא  ד"אויבך",  המציאות  לנצח 
שבי  המלחמה מתאפשר מצב ש"אויבך" לוקח  התחלת 

גם דבר של ישראל, ונעשה "שביו".
למלחמה" (התחלת  גיסא – כאשר, "כי תצא  ולאידך 
העבודה), הרי-זה מיד ומלכתחילה באופן ד"על אויבך", 
לפני  העובד  של  המציאות  מצד  (הן  מאויבך  למעלה 
ש"יצא" לירד למטה, והן מצד כוונת הבריאה ד"אויבך", 
כנ"ל), ועוד ועיקר – שבכל-זאת "ונתנו ה' אלקיך בידך".

שנפלו  הדברים  שגם  היינו,  שביו",  ש"ושבית  ועד 
כי,  לקדושה,  ומתהפכים  חוזרים  "אויבך"  בידי  בשביה 
גם הכוונה ד"שביו" אינה אלא כדי שעל-ידי-זה ניתוסף 
עילוי גדול עוד יותר – על-דרך העילוי ד"זדונות נעשו 
צדיק  אצל  שאינו  "זכיות"  של  מיוחד  סוג  כזכיות",  לו 
מן  האור  כיתרון  כי-אם  מעולם,  חטא  שלא  (ובינוני) 
הרי-זה  לקדושה  שמתהפך  לאחר  גם  ולכן,  החושך, 
(כי  דלעומת-זה  התוקף  בו  שניכר  כיון  "שביו",  נקרא 
מתוקף  יותר  נעלה  באופן  שהוא   – לקדושה)  נתהפך 

הקדושה מצד עצמו.

(תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 270)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

י"ב באלולו'
הלכות תעניות פרק ה. הלכות 
מגילה וחנוכה.. בפרקים אלו. 

פרק א-ב.
הל' מעשר שני ונטע 

רבעי פרק ג.

מ"ע נט. ספר משנה 
תורה: הלכות מגילה 

וחנוכה.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב.

י"ג באלולש"ק
פרק ג-ד. תורת חכם וגו'. ספר 
נשים והוא ספר רביעי.. הלכות 

אישות.. בפרקים אלו. פרק א.
שם: פרק ג-ד. מ"ע ריג.פרק ד.

מ"ע ריג.פרק ה.פרק ב-ד.י"ד באלולא'

מל"ת שנה.פרק ו.פרק ה-ז.ט"ו באלולב'
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דברמלכות

4

החושך נברא בכדי 
שיהפכוהו לאור!

כיצד תובעים מיהודי להפיץ את המעיינות ולהאיר את העולם? הרי 
הקדוש-ברוך-הוא יצר את מציאות ה"חושך" וה"חוצה"! • ביאור ההוראה 
משמותיהם רבותינו נשיאינו בעלי השמחה: שלום דוב בער ויוסף יצחק 
• מימי י"א וי"ג אלול ניגשים לעסוק בעבודת הפצת המעיינות חוצה 

בשמחה ובהתלהבות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שבת זו היא בסמיכות לכמה "חסידישע ימים-טובים" 

– הן בימים שלאחרי השבת והן בימים שלפני השבת:
הגדולים,  המאורות  שני  את  הולדת  יום  אלול,  ח"י 
ופרסם  שגילה  (כפי  הזקן  ואדמו"ר  הבעל-שם-טוב 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו1). י"ג אלול, יום נישואי 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו2. ולפני זה – י"א אלול, 
יום נישואי אביו, כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע3, אשר, 
נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, הוא בנו יחידו וממלא 
הילולא",  "יום  שמחה,  הוא  נישואין  יום  והרי  מקומו, 

שכן "הילולא" פירושה "שמחת החתונה".

ב
 [...] ביאור תוכן שמו של בעל החתונה די"א אלול – 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע:
דהפצת  בעבודה  לעסוק  צריכים  כאשר  ובהקדמה: 
השאלה:  נשאלת   – הגלות  בחשכת  חוצה  המעיינות 
מכיוון שמציאות ה"חוצה" וה"חושך" הוא עניין  שנעשה 
הקדוש-ברוך-הוא, אם כן, כיצד יש בכוחו של  על-ידי 
במקום  ה"מעיינות"  להפיץ את  זה,  מצב  יהודי לשנות 

1. ספר-השיחות תש"ג עמ' 141. 142. 146. 188. 
2. לוח "היום יום" בתחילתו (עמ' 9).

3. לוח "היום יום" שם (עמ' 8). קונטרס "חנוך לנער" עמ' 10.

ה"חוצה"?!
בבריאת  מלכתחילה  הכוונה  שכל   – לזה  והמענה 
מציאותו של המנגד ("חוצה" ו"חושך") אינה אלא כדי 

להופכו לקדושה.
ועניין זה מודגש בשמו (הראשון) של בעל החתונה 

די"א אלול – "שלום":
כל  אשר  דברים  שני  ישנם  כאשר  רק  שייך  "שלום" 
צורך  יש  כזה  במצב  שכן,  לזולתו,  מנגד  מהם  אחד 
רק  ישנה  כאשר  כן  שאין  מה  ביניהם,  שלום  לעשות 
מציאות אחת בלבד, ללא כל ניגוד, שאז לא שייך עניין 

השלום.
ובנוגע לענייננו:

כאשר היה אור-אין-סוף ממלא את כל מקום החלל 
– הרי מכיוון שלא שייך שום מציאות כלל, לא שייך כל 

המושג של "שלום".
ואפילו לאחרי הצמצום, כשסילק את אורו הגדול – 
כדי שיתהווה איזה  שכן,  מציאות,  שום  עדיין  היה  לא 
להיות  צריך  עצמו),  את  עושה  דבר  אין  (שהרי  דבר 
שעניין  ומכיוון  הפועל,  דכח  והמשכה  גילוי  של  עניין 
הצמצום הוא סילוק (והעדר) האור – הרי מ"העדר" לא 

יכול להיות התהוות איזה דבר4.
מנגד,  של  מציאות  התהוות   – ועל־אחת־כמה־וכמה 
"דין"  של  מציאות  שייך  לא  עצמו  הצמצום  שמצד 

4. ראה המשך תער"ב פרק ח. המשך ראש-השנה תש"י פרק כרק כט. ובכ"מ.
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על-ידי  שנתגלה  ומה  האור,  היפך  שהוא  (כלים) 
הצמצום – אינו אלא שורש הדין5, אבל מציאות של דין 

ממש (היפך האור) – לא היה שייך כלל6.
שהקו  מכיוון  הרי   – הקו  אור  שנמשך  לאחרי  ורק 
הוא אור וגילוי, לכן, שייך שיהיה ממנו התהוות דבר4, 
ועד למציאות של מנגד – דמכיוון שהמשכת הקו הוא 
מוגבל  דבר  שהוא  פירושו  ש"קצר"  קצר,  דקו  באופן 
שייך  לכן,  אחר,  עניין  הוא  שלאחריו  ומה  שמסתיים, 
שיתהווה ממנו מציאות של היפך האור. ובפרט שככל 
יותר  (שניתוסף  ומתקצר  הולך  למטה  נמשך  שהקו 
אחר),  לעניין  מקום  ונתינת  הגבלה  ד"קצר",  בעניין 
הפכית  מציאות  ממנו  מתהווה  המשכתו  בסיום  ולכן, 

ממש.
אמנם, הכוונה בהתהוות מציאותו של המנגד היא – 
עניין השלום, "לעשות שלום בעולם", היינו, שמבטלים 
מציאות  נעשית  המנגד  מציאות  שגם  כך  הניגוד,  את 

של קדושה. 

ג
אמנם, עדיין אינו מובן:

של  במצב  צורך  אין   – ה"שלום"  עניין  שיהיה  כדי 
שייך  ה"שלום"  עניין  שכן,  דווקא,  ו"חושך"  "חוצה" 
גם בעולמות העליונים (החל מעולם הבריאה, להיותו 
לעולם  בנוגע  שמצינו  וכפי  אלוקות),  ולא  "נברא", 
שלום  "עושה  הפסוק8  על  חז"ל7  כדברי   – המלאכים 
של  שר  וגבריאל  מים  של  שר  "מיכאל   – במרומיו" 
שבעולם  מכיוון  כלומר,  זה",  את  זה  מכבין  ואין  אש 
אזי  ומים,  אש  של  ההתחלקות  כבר  ישנה  המלאכים 
שייך כבר ויש צורך בעניין השלום, ואם כן, מהו הצורך 

ב"מנגד" שהוא במצב ד"חוצה" ו"חושך"?!
בזה – שעיקר העילוי ד"שלום" הוא כאשר  והביאור 
למטה  שאין  הירידה  בתכלית  שהוא  "מנגד"  מהפכים 

ממנה:

5. המשך תער"ב שם. ובכ"מ.
בבחינת  האור  גילוי  שיהיה  בשביל  אלא  אינו  הצמצום  עניין  שכל  ובפרט   .6
תגבורת יותר מהאור שהאיר במקום החלל לפני הצמצום, כמאמר "גולל אור 
מפני חושך וחושך מפני אור", דקאי על התעלמות האור מפני חושך הצמצום, 
ואחר-כך גולל חושך הצמצום מפני אור, אור הקו, שהוא בבחינת תגבורת יותר 

כו', כמבואר בדרושי חסידות (ראה המשך תער"ב פרק רעג).
7. במדבר-רבה פרשה יב, ח (וש"נ). אגרת-הקודש סימן יב.

8. איוב כה, ב.

עניין ה"שלום" בעולם המלאכים – אינו עדיין תכלית 
"במרומיו",  היא  ד"שלום"  זו  בחינה  שכן,  הכוונה, 
כלומר, בעולמות העליונים, ואילו תכלית הכוונה היא 
שהרי  דווקא,  בעולם" עולם שלמטה  – "לעשות שלום 
ממדרגה  וירידתם  העולמות  השתלשלות  "תכלית 
הואיל  העליונים,  עולמות  בשביל  [אינו  למדרגה 
עולם  כלומר, אפילו  יתברך",  פניו  מאור  ירידה  ולהם 
שנקרא  שבו,  העילויים  כל  לאחרי  הרי  האצילות, 
וכו'  האחדות  עולם  וסמוך",  "אצלו  מלשון  "אצילות" 
"אלא  יתברך",  פניו  מאור  ד"ירידה  באופן  זה  הרי   –
ברצונו  עלה  שכך  התחתון9,  עולם-הזה  הוא  התכלית] 
יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך כד אתכפיא סטרא 

אחרא ואתהפך חשוכא לנהורא כו'"10.

ד
ועניין זה ניתוסף בשמו השני של בעל החתונה די"א 

אלול – "דוב בער":
"מסורבל  שהוא  בגמרא11  מצינו   – ל"דוב"  בנוגע 
בבשר", ועניין זה מורה על תוקף החומריות כו', שכן, 
אמרו  ולכן  החומריות,  עניין  על  מורה  בכלל  "בשר" 
חז"ל12 "עם הארץ אסור לאכול בשר", מכיוון שאין בו 
אחת  ועל  ד"בשר"13,  הקשים  הבירורים  את  לברר  כח 

כמה וכמה – "מסורבל בבשר", תוקף החומריות.
ונוסף לזה ישנו גם השם "בער" – תרגום השם "דוב" 
בלע"ז, שעניין זה מורה על ירידה גדולה יותר, היינו, 
שהוא  כפי  בבשר")  ("מסורבל  ד"דוב"  העניין  רק  לא 
מזה – בלשון  אלא גם בדרגא שלמטה  הקודש,  בלשון 

השייך ללשונות האומות, "בער".
וזהו תוכן השם "שלום דוב בער" – שתכלית הכוונה 
"דוב",  רק  ולא  בבשר",  "מסורבל  ד"דוב",  בירידה 
אלא גם "בער", ירידה גדולה יותר כו', אינה אלא כדי 
ה"שלום", "אתהפכא חשוכא לנהורא  עניין  לפעול את 

9. וכפי שמבין בפשטות אפילו בן חמש למקרא – שהרי לומד בהתחלת פירוש 
היא "בשביל  הבריאה ("בראשית ברא אלוקים וגו'")  התורה שכוונת  רש"י על 
התורה כו' ובשביל ישראל", ויודע שהמקום שבו נמצאים בני ישראל ולומדים 

תורה, הוא – לא בעולמות העליונים, כי אם בעולם-הזה הגשמי.
10. תניא ריש פרק לו.

11. מגילה יא, ריש ע"א. וש"נ.
12. פסחים מט, ב.

13. ראה ליקוטי-תורה פרשתנו לו, ג. לז, ב. ובארוכה – בהעלותך לא, ג ואילך. 
שם לג, ריש ע"ב.
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ומרירו למתיקא", ועד כדי כך, שנעשים שם אחד, שכן, 
מציאותו האמיתית של "דוב בער" היא – כוונת בריאתו 

– "שלום".

ה
ביאור תוכן שמו של בעל החתונה די"ג אלול – כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:
ובהקדמה: לאחרי המבואר לעיל בעניין "שלום דוב 
כדי  היא  בער")  ("דוב  הירידה  של  שתכליתה  בער", 
לאידך  שאלה  נשאלת   – ה"שלום"  עניין  את  לפעול 
כאשר   – ה"שלום"  בעניין  החידוש  אפוא  מהו  גיסא: 
הייתה  לא  מלכתחילה  המנגד  של  התהוותו  התחלת 
אלא כדי שיבטלוהו ויפעלו את עניין ה"שלום", ומה גם 

שבוודאי ניתנו לו כל הכוחות הדרושים לכך?!
החתונה  בעל  של  (הראשון)  בשמו   – לזה  והמענה 

די"ג אלול – "יוסף":
היינו,  אחר"14,  בן  לי  ה'  "יוסף  שם  על  הוא  "יוסף" 
ועל-ידי  "בן"15,   – מנגד)  של  (עניין  מ"אחר"  שעושים 
זה נפעל עניין של הוספה (לא רק אצל ה"אחר", מכיוון 
שנעשה "בן", אלא) גם אצל זה שפועל עניין זה, שהרי 
השם "יוסף" (עניין של הוספה) אינו שמו של ה"אחר" 
שנעשה "בן", כי אם שמו של זה שעושה מ"אחר" "בן", 
שכן, על-ידי זה שעושה מ"אחר" "בן", נפעל אצלו עניין 

של הוספה, ולכן נקרא בשם "יוסף".
והעניין בזה:

כתיב16 "אלה תולדות יעקב יוסף", היינו, שכל עניינו 
ובזה  יעקב",  "תולדות  שהוא  מה  אלא  אינו  יוסף  של 
נכלל גם העניין ד"יפה כח הבן מכח האב"17 – כפירוש 
החסידות18 שגם מה שכח הבן יפה יותר מכוחו של האב 
(כפירוש הפשוט), הרי זה גופא "מכח האב", היינו, מצד 
כוחו של האב, אלא שאצל האב היה עניין זה בהעלם, 
ובעניין ההעלם גופא – העלם לפנים מהעלם כו', ואילו 

גילוי הדבר נעשה על-ידי הבן.
אמנם, ישנו גם עניין של חידוש והוספה לגבי העניין 
ד"תולדות יעקב יוסף" – "יוסף ה' לי בן אחר", שעושים 

14. ויצא ל, כד.
15. אור-התורה על הפסוק (רכ, א-ב). ועוד.

16. ריש פרשת וישב (לז, ב).
17. שבועות מח, סוף ע"א. וש"נ.

18. ראה ליקוטי-שיחות חלק כג עמ' 222. וש"נ.

חידוש  של  עניין  נעשה  זה  שעל-ידי  "בן",  מ"אחר" 
והוספה.

ו
החידוש  עניין  אודות  ההסברה  לאחרי  גם  אמנם, 
מכיוון  שכן,  בכך,  עדיין  מסתפק  אינו   – כו'  וההוספה 
מובן  הרי  קוני"19,  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  ש"אני 
שלא נוגע לו ההוספה שנפעלת אצלו (על-ידי העבודה 
למעלה אצל  מה שנפעל  אם  כי  אחר"),  בן  גו'  ד"יוסף 

קונו!
ועל זה באה ההוראה משמו השני של בעל החתונה 

די"ג אלול – "יצחק":
השם "יצחק" – מורה על עניין השחוק והתענוג.

בעולם- העבודה  כללות  שעל-ידי   - בזה20  והעניין 
תחתון  הזה הגשמי והחומרי... התחתון במדרגה שאין 
כפול  וחושך  יתברך,  אורו  הסתר  בעניין  ממנו  למטה 
פועלים  כזה  תחתון  שבמקום  היינו,  כו'"21,  ומכופל 
ישראל את העניין ד"אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו 
במעשיו"22,  ה'  ד"ישמח  העניין  נפעל  אזי   – למיתקא" 

גילוי הצחוק והתענוג אצל הקדוש-ברוך-הוא.

ז
של  שמותיהם  בתוכן  לעיל  המבואר  על-פי  והנה 
בעלי החתונה די"א אלול ("שלום דוב בער") וי"ג אלול 
וי"ג  (י"א  אלו  שימים  מה  לבאר  יש   – יצחק")  ("יוסף 
נמשכת  הכנה ונתינת כח לשבת שממנו  מהווים  אלול) 

ברכה לעבודה של ח"י:
אלול,  דח"י  בעבודה  לעסוק  לצאת  צריכים  כאשר 
העבודה דהפצת המעיינות חוצה, למרות החושך כפול 
ומכופל דסוף זמן הגלות – יש לזכור, אשר, חושך כפול 
אלא  מלכתחילה,  נברא  לא  בער"),  ("דוב  זה  ומכופל 
זו  עבודה  ועל-ידי  ("שלום"),  לקדושה  להפכו  כדי 
פועלים עניין של חידוש והוספה ("יוסף"), דבר הגורם 

שמחה ותענוג אצל הקדוש-ברוך-הוא ("יצחק").

19. קידושין בסופה – על-פי כתב יד וטיקן (ירושלים תשל"ד) מס' 111. וכן הוא 
במלאכת שלמה למשנה קידושין שם. וראה ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רעו.

20. ראה תורה-אור תולדות יז, ד ואילך. 
21. תניא ריש פרק לו.

22. תהלים קד, כד.
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סיכום
אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום  הוא  אלול  י"א 
כ"ק  של  חתונתו  יום  הוא  אלול  וי"ג  הרש"ב, 

אדמו"ר הריי"צ.

ההוראה משמותיהם של בעלי החתונות:

שני  ישנם  כאשר  רק  שייך  שלום   – "שלום" 
יצירת  תכלית  לזה.  זה  המתנגדים  צדדים 
ההעלם והסתר של העולם החומרי היא בכדי 

להחדיר בו קדושה וליצור מצב של "שלום".

"דב בער" – על דב אמרו חז"ל שהוא "מסורבל 
וגסות.  חומריות  על  המורה  דבר  בבשר", 
שלום  וליצור  קדושה  להחדיר  היא  התכלית 
הנמוך,  העולם-הזה  עם   – "דב"  עם  דווקא 

החומרי והגס. 

בעולם- קדושה  בהחדרת  העיסוק   – "יוסף" 
כמו  באדם.  ועלייה  הוספה  פועלת  הזה 

שנאמר: "יוסף ה' לי בן אחר", על-ידי החדרת 
קדושה ב"אחר" נעשה "יוסף", הוספה ועלייה 

אצל הפועל להחדרת קדושה בעולם.

בעולם-הזה  הקדושה  החדרת   – "יצחק" 
הקדוש- אצל  ותענוג  צחוק  פועלת  התחתון 

ברוך-הוא, "ישמח ה' בעושיו".

לאחר ימי החתונה, י"א וי"ג אלול, מגיעים ליום 
הבעל-שם-טוב  של  ההולדת  יום   – אלול  ח"י 
ורבינו הזקן. עבודת יום ח"י אלול היא עבודת 
הפצת מעיינות החסידות. כאשר מודעים לכך 
רק  נוצר  העולם  של  וההסתר  ההעלם  שכל 
פועלת  והעבודה  קדושה,  בו  שיחדירו  בכדי 
לקדוש- ותענוג  וצחוק  העובד  באדם  עלייה 

המעיינות  להפצת  ניגשים  אזי  ברוך-הוא, 
מתוך שמחה וחיות רבה.

וידיעה זו מהווה נתינת-כח לכללות העבודה דהפצת 
של  מציאות  שישנו  למרות  היינו,  חוצה,  המעיינות 
"חוצה" שהוא בתכלית הירידה שאין למטה ממנו, מכל 
מקום, אינו מתפעל מזה, והולך מתוך רגש של וודאות 
 – המעיינות  זה יצליח להפיץ את  במקום  ובטחון שגם 
שכן, ביודעו שכל התהוות מציאות של מנגד, עד לחושך 
כפול ומכופל כו', אינה אלא כדי להפכו לקדושה, אשר 
שמחה  הגורמת  והוספה,  חידוש  פועלים  זה  על-ידי 

במילוי  שיצליח  ובוודאי  בוודאי  הרי  למעלה,  ותענוג 
לעולם"23,  יקום  אלוקינו  "דבר   – העליונה  הכוונה 

ובמילא, אין הדבר תלוי אלא ברצונו!

(משיחת ש"פ כי-תצא, י"ד אלול, ה'תשמ"ה. תורת-מנחם תשמ"ה 
ח"ה עמ' 2867, 2875 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

23. ישעיה מ, ח.
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משיחוגאולה

להיות מוכנים לחתונת 
הקב"ה וישראל! 

מה יהיה החידוש בביאת המשיח? מבואר בלקוטי-תורה שעתה המעמד ומצב הוא של אירוסין ואילו 
לעתיד-לבוא יהיו הנישואין.

החופה,  מהו עניין הנישואין? – נוטלים את החתן ואת הכלה ומעמידים אותם אחד ליד השני, מתחת 
ומדגישים שאין זו עמידה בריחוק מקום, אלא דווקא בקירוב מקום, ויתר על כן – באופן של "נקבה תסובב 

גבר".
החופה  שבשעת  המנהג  ומכאן  יהיה לעתיד-לבוא,  כיצד  נתגלה  שבזמן הגלות  אחד העניינים,  גם  זהו 

"נקבה תסובב גבר" בפועל – כבר בזמן זה של גלות כפול ומכופל...
כאשר באים ליהודי ואומרים לו הקשב: "הנה זה עומד אחר כתלינו", "אט קומט [=הנה בא] משיח", ועליך 
ה"נישואין".  אל  מתקרבים  ועכשיו  "ארוסה",  של  מצב  היה  עד-עכשיו  ואומרים:  ומוסיפים  מוכן!  להיות 

ומיהו החתן? הקב"ה אשר עליו נאמר "לי הכסף ולי הזהב" – עם כל העניינים כפשוטם וכמדרשם –
ייתכן מצב שהוא – היהודי – יסבור שבשבילו די ב"מרדעת של חמור", הוא מסתפק במועט, והוא "שמח 
אחר  רודף  הוא  ואין  עבורו,  מספיקים  ובברייתא)  (במשנה  שבת  במסכת  הנמנים  לבושים  ח"י  בחלקו", 

"מרגליות"!...
על כך משיבים ואומרים לו: מה הפירוש "אינך רודף"?! עליך לגשת לחופה עם הקב"ה! האם תתלבש 
הוא  נמצאת ב"בורסקי" – הולך אף  יודע שכלתו  המלך  כאשר  המדרש –  כדברי   – עני, שאז  של  בלבוש 

ל"בורסקי"?!
דבר זה אמנם נכון ומתאים לזמן הגלות. כעת אבל, "דאלאי גלות!", "אויס גלות!", צריכה להיות הגאולה 

האמיתית והשלימה! ומכיוון שכן, איך ייתכן שאתה "סוחב" לשם בגדים של "בורסקי", ריחם וכו' וכו'?!
דרושים בגדים יפים – "יפתי", המייפים את הקב"ה, והעובדה שחסר לך במוחין, במידות וכו' וכו' – הרי 
כמוסבר במאמרו של אדמו"ר הזקן שכוחם של הלבושים הוא שתחילה הם – הלבושים – יפים, ולאחר-מכן 

פועלים הם שסוף-כל-סוף נהיים גם המוחין ומידות מבוררים כדבעי.
נמצא  יהודי כפי שהוא  על  עוד  מדובר  לא  שכן,  בלבושים,  יידרשו מרגליות ולא יהיה די  בזמן ההוא 
הוא  להיכנס לחופה עם מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, שאז מוכרח  יהודי שעומד  על  אלא   – הגלות  בזמן 

למרגליות, ומרגליות בריבוי הכי גדול!
אלא מה? בשנים מלפנים היה עוד זמן של שנים עד ביאת המשיח, לא היה אפוא צורך להאריך בהכרח 
ה"מרגליות", די היה בביאור הצורך ב"גחלים". אך האם בשל כך להמשיך הלאה ב"בורסקי" ולהמתין עם 

ה"מרגליות"?! – לא זה הזמן ולא זה המקום.

(משיחת שמחת-בית-השואבה תשכ"א – בלתי מוגה)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

לעזרת שומרי שמיטה
האם החלוקה מקרן לשומרי שביעית נעשית לכל החוגים השומרים 
שביעית? • תמיכה אישית מהרבי בקרן • תבוא ברכה על כל שומרי 

שביעית וגם על-פי היתרים... • יש לפרסם רשימת המאכלים המותרים 
בהחלט באישור רבנות הכפר • ומה ילמדו בבית ספר לחקלאות בשנת 

השמיטה? • רשימה שנייה

את הדברים הבאים כתב הרבי לשני אישים רבניים, 
שהתמנו לנציגי קרן השמיטה בארץ-הקודש, בז' באדר 

שני תשי"ט (אגרות קודש כרך חי עמ' תג):
בנויארק,  אשר  השמיטה  קרן  מייסדי  אצלי  בהיות 
כל  לעזרת  הכון  הם  עומדים  אשר  נדבר,  במפורש 
ת[בנה]  הק[דושה]  בא[רצינו]  אשר  שביעית  שומרי 
ו[תכונן] מבלי הבדל כלל וכלל, והרי אנשים נאמנים 
הנהגה  הוא  תורה  שדבר  ובפרט  דבריהם  על  הם 
שבכתבם אין  ולפלא  עזרה לכל המושבות,  האמורה, 
מזכירים אודות עזרה מקרן האמורה ובטח ע[ל] כ[ל] 
הזה  לא נעשה כדבר  אליהם, באם  עתה יפנו  פ[נים] 

עד עתה.
משה  יעקב  מו"ה  שי'  יהודה  משה  ("מו"ה  האישים 
כותבים  בו  ליום השני,  מאור  במכתב  לרבי  פנו  שי'") 
שביעית  שומרי  עבור  בקודש,  שליחותם  אודות  הם 
כהלכתה, גיבורי כוח עושה דברו, אשר בארץ הקודש 

ת"ו במהרה בימינו על-ידי משיח צדקנו.
במכתב תשובתו מציין הרבי שלמרות דבריו שצוטטו 
לכל  אני  חבר  שנאמר  מה  על-פי  אופן  "ובכל   – לעיל 

אשר יראוך וגו' מוסגר פה המחאתי פרטית".
הרבי מאחל:

שנאמר  מה  לקיום  נזכה  בקרוב  אשר  רצון  ויהי 
במצב  לראות  ונזכה  אביון,  בך  יהיה  לא  כי  אפס 
מקום  של  רצונו  עושין  דישראל  האמור,  עם  הקשור 
זהו  אשר  בזה,  רז"ל  וכפירוש  ד')  ט"ו  דברים  (ספרי 
נפשכם  ובכל  לבבכם  בכל  רק  לא  ה'  כשעובדים 
אלא גם בכל מאדך (פירוש הרב המגיד ממעזריטש, 
ברכות ל"ה ב'). ומשמירת שביעית יבואו בעגלא דידן 
גם למנין שביעית ויובלות בהיות כל יושבי[ה] עלי[ה] 

בהתקבצם על-ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
מצוין  אך  הצלחה",  ובברכת  "בכבוד  חותם  הרבי 
(ב"נכתב בצידו") לבקשת הרבנים להעניק להם מכתב 

המלצה – "ידוע שאין זה בנוהג בית הרב".

עידוד וחיזוק כל שומרי שביעית
בשנת תשמ"ו (תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו כרך 
פרשת  קודש  שבת  התוועדות  בסיום   ,(162 עמ'  ד' 

מטות-מסעי, אמר הרבי:
כאן המקום להזכיר בקשר לשנת השמיטה הב[אה] 

על[ינו] לט[ובה]:
יש   – השמיטה  שנת  בערב  אנו  שנמצאים  מכיוון 
מצות  לקיום  הקשורות  ההכנות  כל  אודות  לעורר 
"שומרי  על  אשר,  הקדושה,  בארצינו  השמיטה 
שביעית" נאמר הפסוק "גבורי כח עושי דברו לשמוע 
ובפרט  דברו"...  ד"עושי  הדיוק  כולל  דברו",  בקול 
באופן  להתכונן  כבר  התחילו  מקומות  שבכמה 
כהלכתה,  השמיטה  מצות  קיום  לקראת  המתאים 
כו',  ההיתרים  על-פי  גם   – ברכה  עליהם  ותבוא 
השמיטה  מצות  קיום  למעלת  בדומה  זה  שאין  אלא 
דברו",  עושי  כח  "גבורי  נאמר  שעליהם  כפשוטה, 

כנ"ל.
הרבי ממשיך ומקשר עניין זה עם ימי "בין המצרים" 
– שהרי "גלות בא לעולם על . . שמיטת הארץ" (אבות 
מצות  קיום  שעל-ידי  מובן,  ומזה  ט).  משנה  ה'  פרק 
בטל  ובמילא,  הגלות,  סיבת  את  מבטלים  שמיטה 

המסובב – הגלות!
שונים,  גופים  לרבי  פונים  היו  שמיטה  שנת  מדי 
והרבי  ת"ו,  באה"ק  השביעית  לשומרי  בעזרה  שעסקו 
סמלית כעידוד ועזרה,  לפחות השתתפות  מעניק  היה 

בבחינת חבר אני לכל אשר יראוך.
את  והשריש  הפיץ  אשר  התורניים,  האישים  אחד 
קיומה של מצות השביעית בהידור ובשמחה, היה אב-
בית-דין קוממיות, רבי בנימין מנדלזון זצ"ל, אשר עמד 
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
23

מחבריך'  ששון  'שמן  (ראה  הרבי  עם  מכתבים  בקשרי 
בערכו כרך ג' עמ' 55-49).

שליט"א,  בנו  ביקר  תש"מ,  בשנת  כמדומה  בשעתו, 
להם  העניק  והרבי  הרבי,  אצל  קלירעס,  הרב  עם 
המחאת השתתפות, והורה להם כי הם יכולים לפרסם 

את הדבר.
(משפיע  זלמן גופין  שניאור  ר'  הרה"ח  של  במכתבו 
משנת  שליט"א  חב"ד)  בכפר  תמימים  תומכי  ישיבת 
בת  'יחידות'  על  מסופר   ,(770 מתמימי  (אז  תשכ"ו 
שעתיים וחצי של הרה"ג ר' קלמן כהנא (שליט"א) ובין 
שמירת  לאופן  בנוגע  עבודתו  את  הרבי  שיבח  השאר 
'משבחי  בספר  (נדפס  חיים"  "חפץ  בקיבוץ  השמיטה 

רבי' עמ' 126).

על הוועד לפרסם כללי הכשרות
של  הרוחני  לוועד  הרבי  שהועיד  מיוחד  תפקיד  על 
מכ"ז  הרוחני  לוועד  באיגרת  קוראים  אנו  כפר-חב"ד, 
ובה  תעב),  עמ'  יח  כרך  קודש  (אגרות  תשי"ט  בתמוז 
מתייחס הרבי לשאלתם "בעניין השמיטה והצרכנייה" 

– וכותב:
אלו  הזהירות בעניינים  לראש עניין  הנה אף שלכל 
לכפר  מגיע  האוכלים  שרוב  כיוון  להצרכניה  נוגע 
רשימת  בכלל  לפרסם  שצריך  מובן  על-ידה,  חב"ד 
שהרי  וכו'  פקפוק  בלי  המותרים  [=מאכלים]  אוכלים 
וכמה  האוכלים]  [=האנשים  אוכלים  שכמה  בוודאי 
וק[ל]  הצרכני[ה],  י[די]  ע[ל]  שלא  קונים  מאנ"ש 
הנ"ל,  בכשרות  דיעות  חילוקי  שכמה  וכיוון  ל[הבין]. 
הרי על ועד הרוחני בראשיתו של מרא דאתרא, לברר 

דעת תורה ולפרסם זה...
אלול  חודש  דראש  א'  ליל  בשיחת  הרבי  אמר  וכך 

תשמ"ו (תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו ע' 338):
שנת השמיטה,  הבאה,  לשנה  השייכים  דינים  כמה 
החל  השנה",  ראש  לפני  יום  "שלושים  התחלתם 

מראש חודש אלול.
ואפילו להדיעות שבזמן הזה מתחילים דיני שביעית 
המיעוט]  שזוהי דעת  השנה – הרי [נוסף לכך  בראש 
שבעניינים  וכידוע  חיים",  אלוקים  דברי  ואלו  "אלו 
בנוגע  אם,  כי  ממש,  בפועל  להלכה  שייכים  שאינם 
כב'  להתנהג  וצריכים  יכולים  כו',  הרוחנית  לעבודה 

הדעות!

עזרה דחופה לחקלאי כפר חב"ד
תשי"ח  באלול  בכ"ו  הרבי  כתב  חב"ד  כפר  לוועד 

(אגרות קודש כרך יז עמ' שנד):

שנת  השבע  שנת  שקרבה  באתי,  עתה  של  ועל 
בהנוגע  מתאימים  באמצעים  אחזו  ובוודאי  השמיטה, 
פרנסה של אלו, שעד עתה התעסקו בעבודת  לענייני 
האדמה . . שעדיין אינם מבוססים כלל וכלל, ופשיטא 

שאין להם כמה סניפי פרנסה.
ונשלח המכתב מהיר דחוף בהתאם להכרח הדבר, 

ולכן גם הפרטיות בהכתיבה בזה לכאן – תשובח.
עמ' קסה)  כרך כא  תשי"ב (אגרות קודש  בכ"ג סיון 
שואל הרבי את הנהלת אגודת חב"ד בארץ הקודש ת"ו:

מהו סוף דבר מפעל שביעית ?
ומעשה שהיה כך היה:

מנהל  שווארץ,  לד"ר  נמסר  שנה  אותה  בראשית 
קרן  דבר  על  תזכיר  המאוחדת,  היהודית  המגבית 
שווארץ בארצנו  היה בביקורו של הד"ר  זה  השמיטה. 
באמצעות  חב"ד,  ועד כפר  ראשי  ביקשו  אז  הקדושה. 
חב"ד  עסקני  מגדולי   – אלטהויז  פינחס  ר'  הרה"ח 
שיתייחס  שווארץ  הד"ר  על  ישפיע  שהרבי   – באה"ק 

ברצינות לבקשה.
בנימין  הרב  באמצעות  בדבר,  פעל  אכן  הרבי 
גורודצקי ("בקשתם נתמלאה"), והרבי ביקש את ראשי 
הוועד לא להיכנע להתחמקויות (ראה בכל זה ב'אגרות 

קודש' כרך ה' עמ' כח, קלג. ועוד). הרבי כותב שם:
הסוכנות  אשר  לפועל,  נוגע  וזהו  נודעתי,  עוד 
היהודית קבע סכום של 125000 בתור קרן השמיטה, 
תבנה  הקו  דש  בארץ  להסוכנות  ישר  לפנות  יש  ובזה 

ותכונן, בתביעה, ומובן אשר ההקדם בזה ישובח.
בג' אייר של אותה שנה (אגרות קודש כרך ו, עמ' ט') 

כותב הרבי להנהלת אגודת חסידי חב"ד:
מהנעשה  מאתם  שומע  שאיני  במאד,  תמיהני 
שעל-פי  ובפרט  לאנ"ש.  השמיטה  קרן  דמי  דבר  על 
מכאן  הבריק  גולדמן  שמר  להם  ידוע  אליהם  מכתבי 
אלא   זה.  דבר  על  אשכול)  (למר  שבועות  כמה  זה 
יהיו  על אתר תתנהגו בזה ברשלנות, בטח לא  שבאם 

הם המעוררים.

מחקלאות למסגרות
ו'רמה)  יז איגרת  קודש' כרך  ('אגרות  בשנת תשח"י 
בית  (במסגרת  החקלאי  הספר  בית  חב"ד  בכפר  פעל 
ספר למלאכה). קרבה שנת השבע והתעוררה השאלה: 

מה ילמדו בתשי"ט?
הרבי משיב: 

בשנת  לחקלאות  ספר  בית  תלמידי  עבודת  "אודות 
יש  מהנ"ל  חלק   .  . נכון  מסגרי[ה]  ענין   – השמיטה 

לספחם לבית ספר לנגרות.
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פרשת כי תצא
כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' 

אלוקיך בידך (כא,י)
התפילה.  בעת  היצר  למלחמת  רומזת  זו  מלחמה 
וההקדמה למלחמה זו היא 'כי תצא', היציאה מהבית 
לבית-הכנסת, שכן (א) "אין תפילתו של אדם נשמעת 
היא  המטרה  (ב)  ו),  (ברכות  בבית-הכנסת"  אלא 
"ונתנו ה' אלוקיך בידך", והקב"ה נמצא בבית-הכנסת, 
כמאמר רז"ל (ירושלמי ברכות פ"ה) "היכן הוא מצוי, 

בבית-הכנסת".
התפילה  ועבודת  ברגל,  היא  היציאה  נוסף:  הסבר 
עול  וקבלת  הודאה  היינו  שבנפש,  ב'רגל'  מתחילה 

("מודה אני", "הודו לה'").

(אור-התורה דברים עמ' תתע)

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' 
אלוקיך בידך ושבית שביו (כא,י)

"על  להילחם,  תצא  רק  אם   – למלחמה"  תצא  "כי 
אלוקיך  ה'  "ונתנו  הבהמית,  והנפש  הגוף   – אויביך" 
אותם, ולא זו  ה' תנצח  לך שבעזרת  בידך" – מובטח 
הגדול  כוחה  את  תנצל   – שביו"  "ושבית  אלא  בלבד, 
של הנפש הבהמית בקדושה, ככתוב (משלי יד) "ורב 

תבואות בכוח שור".

(ליקוטי-שיחות ב עמ' 384)

וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה 
ולקחת לך לאשה (כא,יא)

"וראית בשביה אשת יפת תואר" – היופי הגשמי הוא 
רוחני, ספירת  שביה, שהרי שורשו הוא יופי  בבחינת 
התפארת, אלא שנפל ונשתלשל ביופי גשמי. "וחשקת 
בה" – אולי יהיה חשקך ביופי הגשמי, "ולקחת לך" – 
להנאתך. לא תעשה כן, אלא תעלה את היופי "לאשה" 
מחשבתך  שתדבק  על-ידי  לה'",  ניחוח  ריח  "אשה   –

בשורש היופי, תפארת העליון.

(מגיד דבריו ליעקב עמ' ז)

לא תלין נבלתו על העץ . . כי קללת אלקים 
תלוי (כא,כג)

דיוקנו  בדמות  עשוי  שאדם  הוא,  מלך  של  זלזולו 
(רש"י)

המת  את  לתלות  שאין  מחייב  הזה  הטעם  לכאורה 
אפילו לשעה קלה?

שהחוטא  על העובדה  ומסתיר  החטא מעלים  אלא 
עשוי 'בדמות דיוקנו' של מקום, ולכן אין 'זלזולו של 
מלך' בתלייתו; ורק לאחר התליה, שהיא השלב הסופי 
לדאוג  יש  ושוב  זה,  עניין  מתגלה  החטא,  כפרת  של 

ל'קללת אלוקים'.

(ליקוטי-שיחות ז עמ' 168)

לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים 
בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו 

(כב,ד)
יהודי  ראית  אם   – אחיך"  חמור  את  תראה  "לא 
שדומה  יהודי   – שורו"  "או  טמאה,  לבהמה  הדומה 
מדרגת  נפלו  הם   – בדרך"  "נופלים  כשרה,  לבהמה 
תקים  הקם  מהם,  "והתעלמת  בהמה,  לבחינת  אדם 
שכן  מנפילתם.  ולהקימם  חובתך לעזור להם   – עמו" 
מן השמים גרמו שתראה בנפילתם כדי שתעזור להם; 
אלמלא לא היה הדבר שייך לך, לא היית רואהו. "לא 

תראה... והתעלמת".

(ליקוטי-שיחות ב עמ' 633)

ועשית מעקה לגגך... כי יפול הנופל ממנו 
(כב,ח)

אסור שגאוותך ("גגך") תגרום נפילה רוחנית אצל 
ומצוות,  לתורה  יהודי  לקרב  כשיוצאים  אחר.  יהודי 
עלול  זה  וישות,  גאווה  של  הרגש  בכך  ומתערב 
ולכן  יתרה,  נפילה  אצלו  ולגרום  השני  את  להרחיק 

צריכים להגביל את הגאווה – "ועשית מעקה לגגך".
ולכן  האומר שהוא חושש מפני הגאווה  ואם יאמר 
מושך את ידו מעבודה זו – עליו לדעת שלא זו העצה 

ממעייני החסידות

11

יום ראשון
י"ד באלול

 - הסוכות  חג  לפני  יום  שלושים   - זה  ביום 
מתחילים לדרוש בענייני החג8, ובזה נכלל במיוחד 
"לדרוש", היינו השתדלות יתרה (ובפרט בהתחלה 
השמחה  בעניין  יום),  השלושים  דכל  והפתיחה 
ד'זמן שמחתנו'9, וכן להשתדל בנתינת צורכי החג 
כדי  החג,  לפני  יום  שלושים  לכך  הזקוקים  לכל 
שמחה  מתוך  שמחתנו'  ל'זמן  להתכונן  שיוכלו 

וטוב לבב10.

יום שני
ט"ו אלול

יום ייסוד ישיבת תומכי-תמימים (בשנת תרנ"ז). 
בלימוד  אלול:  ט"ו-ח"י  בימים  להוסיף  נכון 
ואדמו"ר  אדה"ז  הבעש"ט,  (ובפרט  החסידות 
מהוריי"צ  אדמו"ר  של  ובמיוחד  נ"ע,  מהורש"ב 
האפשרי  מקום  בכל  בהם  לקבוע   - ובנוסף  נ"ע) 
מכבר);  הקיימים  חיזוק  (מלבד  חדשים  שיעורים 
זו);  לישיבה  במיוחד  (הקשורה  התפילה  בעבודת 
להאיר';  'נרות  להיות   - ברוחניות  כולל  בצדקה, 
לערוך התוועדות חסידית, 'ברוב עם הדרת מלך', 
בכל  לפתוח  תו"ת;  ישיבת  בו  שישנה  מקום  בכל 

מקום המתאים סניף חדש לישיבה זו, ועוד11.

יום חמישי
ח"י באלול

השמונה-עשר  יום  אשר  נתפרסם12  אשר  מעת 

8. שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א.
9. וזאת נוסף על השמחה שבכל שבת "וביום שמחתכם - אלו השבתות" 
"וקראת  תענוג  הוא  שבת  של  עניינו  שעיקר  אף  י,י),  בהעלותך  (ספרי 
סה"ש  גם  וראה   .625 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  השיחות  ספר-   - עונג"  לשבת 

תשנ"א ח"ב עמ' 806.
10. נחמיה ח,י. וראה ליקוטי-שיחות כרך יד עמ' 369 ואילך, וש"נ - סה"ש 

תנש"א שם עמ' 808.
11. ע"פ תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 315 ואילך.

ג'  ועניין  אלול  ח"י  עניין  היה  רבות  "שנים  הרבי:  כתב  אחר  במקום   .12
תלב).  עמ'  ח"א  (אג"ק  לגלות"  רשות  ניתנה  ועכשיו  בהעלם,  דסליחות 
אלול  ח"י  מ(שיחת)  החל  בזה  העניינים  לפרטי  הפרסום  החל  לכאורה 

בחודש אלול הוא יום ההולדת של הבעש"ט ושל 
רבינו הזקן - נהגו בכמה מקומות, ובפרט בבתי-

כנסיות חב"ד, לעשות אותו יום התוועדות, בסיפורי 
בכלל  החסידים  בדרכי  חיזוק  צדיקים,  מעשי 
בקביעות  החלטות  וקבלת  בפרט,  ואהבת-ישראל 

עיתים ללימוד התורה - הנגלה והנסתר13.
הימים  בשנים-עשר  במיוחד  הוא  החשבון-צדק 
סוף  עד  אלול  מח"י  אלול,  חודש  של  אחרונים 
החודש, שכל יום משנים-עשר ימים אלה הוא כנגד 
חודש אחד משנים-עשר חודשי השנה, יום לחודש 
י"ט  תשרי,  חודש  כנגד   - אלול  (ח"י  לחודש  יום 

אלול - כנגד חודש מרחשוון, וכו')14.
חתן  היה  לא  (אם  הרבי  בו  שהתפלל  במניין 

וכיו"ב), היו אומרים תחנון ביום זה15.
'גוט  נ"ע:  מהורש"ב  כ"ק אדמו"ר  זה אמר  ביום 

יום טוב' (חג שמח)16.

ה'ש"ת, אף שהתאריך היה ידוע הרבה לפני-כן (אם לא מאז ומקדם) לא 
יום זה "יום הילולא פנימית  שלפניו, שאצלם היה  רק לרבותינו נשיאינו 
עמ' 101 מרשימת כ"ק אדמו"ר  בס' המנהגים  כאמור  אתכסיא",  בסוד 
לחסידים  גם  אלא  חב"ד  לחסידי  ולא רק  לחסידים,  גם  מהוריי"צ, אלא 

אחרים (כדאיתא בלקוטי-דיבורים ח"א עמ' 64 ובכ"מ). וע"ע.
עמ'  ח"ב  ספר-השיחות תשמ"ח  עמ' 179,177.  13. ספר-השיחות תש"ג 

634 הערה 8.
14. ליקוטי-שיחות כרך כד עמ' 518. 

בדבר אמירת תחנון בח"י אלול, והשיב  15. בשנת תשמ"ט נשאל הרבי 
שאין  הוכחה  שזו  כיוון  לשאול,  אין  ברגש –  התלויים  "בעניינים  בכתב: 
הכוונה  אין  רגש" ('אוצר מנהגי חב"ד' שם עמ' כב. והעיר שם, שכמובן 

לרגש מוטעה שנוצר רק בעקבות קריאת המענה האמור).
שלא  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  הורה  מהורש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  ואף 
ללה"ק  בתרגום   .140 עמ'  תש"ג  (ספר-השיחות  זה  ביום  תחנון  לומר 
אודות  וראה  לרבים.  ולא  ליחיד"  "הוראה  במפורש  זו  אבל  קמד),  עמ' 
המסופר  בדבר  שם.  חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר  הרבי  אצל  בפועל  ההנהגה 
ובשל  חתן  שם  שהיה  אף  לנו',  ב'סלח  הרבי  הכה  רבות  שפעמים  שם, 
אלול למרות  ח"י  בשבת  'צדקתך'  אמר  שאף  תחנון (וי"א  לא אמרו  כך 
שהיה אז חתן), י"א שהרבי לא מנע אמירת תחנון כיוון שלא רצה לקבוע 
לרבים מנהג בזה מצידו, בדרך 'מלמעלה למטה', אלא שהדברים יבואו 
(ראה 'התקשרות' גיליון  וע"ע  הציבור, כלשון המענה.  הרגש של  מתוך 

תמא עמ' 15 ואילך).
16. מובא בראש שיחת ח"י באלול תש"ג. ספר השיחות תש"ג עמוד 140

[במהדורה המתורגמת ללה"ק: עמ' קמה].
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שבת-קודש פרשת תצא
י"ג באלול

יום נישואי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע עם הרבנית 
בימים  ללמוד  יש  ע"ה.  נחמה-דינה  מרת  הצדקנית 
אלו דרושי חתונה של רבותינו נשיאינו, ובפרט אלו 

שנאמרו בחתונת הרבי הריי"צ1.
יש לפרסם, שאלה שעורכים בימים אלו חתונות - 
ימי  בשבעת  אחר-כך  וכן  יוסיפו עוד יותר בשמחה, 
שבעת  בתוך  שנמצאים  באלו  זה  המשתה, ועל-דרך 
ימי המשתה שלהם, ומה טוב - להוסיף גם במספר 
פעם  שהיה  ("כפי  ישראל  במנהג  ובפרט  הסעודות. 
הסדר בכל חתונה") לעשות סעודה לעניים, ודווקא 

שם היו מביאים מהמובחר2.
קריאת התורה:

'ַדָּכּא'  בספר-תורה  לכתוב  הורה  הזקן  אדמו"ר 
(בפרשתנו כג,ב) באל"ף לבסוף ולא בה"א3.

יש  'זכור')  (ובפרשת  פרשתנו  בסוף  עמלק"  "זכר 
לקרוא בפעם הראשונה 'ֵזֶכר' (בצירי) ובפעם השנייה 

'ֶזֶכר' (בסגול), בין בשביעי ובין במפטיר4.

1. תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 315. וראה גם תורת-מנחם תשמ"ח ח"ד 
עמ' 264.

2. ר"ד משיחת י"ד אלול תנש"א.
ספר-תורה  להגיה  ש"ציווה  ושם,  טז.  סי'  יו"ד  שארית-יהודה  שו"ת   .3
ז'  יום,  היום  דווקא".  באל"ף  לכתוב  וציווה  בה"א  כתוב  תחילתה  שהיתה 
דברי-נחמיה  עמ' 32. לוח כולל-חב"ד. וראה בשו"ת  המנהגים  אלול. ספר- 
(דף נט,ג. הובאו בהוספות לשו"ע אדה"ז חלק ה-ו עמ' 1898). מכתבי הרבי 
ואם  הורה להגיה.  שם  וגם  הלכה ומנהג' יו"ד סי' קטז,  בזה נקבצו ב'שערי 
את ספרי-התורה לפני הקריאה. אבל בדיעבד,  יש ספק בדבר - יש לבדוק 
כיוון שיש דעות אחרות, כתב בקצות-השולחן בבדי-השולחן סו"ס פז, שאין 

להחליף את ספר-התורה אם נמצא בקריאה שכתוב בה"א.
שם  עמ' 31, ובאריכות  דורנו, ספר-המנהגים  נשיא  כ"ק אדמו"ר  הוראת   .4
בשתי  זו  תיבה  של  'מונח'  הטעם  את  לקרוא  לדייק  שיש  כמובן   .72 עמ' 

הפעמים.
המוטעית,  התיבה  על  רק  לחזור  נהוג  אחת,  בתיבה  וטעה  בתורה  הקורא 
המילים  שתי  כאילו  שיישמע  חוששים  (ואין  "זכר"  תיבת  בניקוד  כאן  כמו 
קריאת- הלכות  אדמו"ר-הזקן  בשולחן-ערוך  בזה  וראה  בפסוק).  כתובות 

מנהג נערים בכמה מקומות 'להכות' בקריאת שם 
'עמלק', ונכון להימנע מזה5.

(ישעיה  ה'"  מרחמך  אמר  עקרה...  "רני  הפטרה: 
נד,א-י).

בפסוק  קולם  להגביה  הקוראים  מנהג  מנחה: 
 - 'השקיפה'  מילת  (קריאת  'השקיפה'  האחרון 

מלעיל)6.
'כל  המשניות  את  א-ב.  פרקים   - פרקי-אבות 
יש  (שבסופו)  חנניה'  ו'רבי  הפרק)  (שלפני  ישראל' 

לומר לכל פרק בנפרד7.

שמע סי' סד ס"ב: "ואפילו דילג תיבה אחת או אות אחת או ששינה נקודה 
אחת על דרך שיתבאר בסימן קמ"ב [דיני טעות הקורא בתורה. וכן המג"א 
צריך לחזור לראש הפסוק שטעה  סו"ס רפב, ציין לסימן סד]  בדין קרה"ת 
מהכסף- זאת  מביא  שם  סק"ג".  סו  צוין: "עמ"א סי'  ובמראה-המקום  בו". 
משנה הל' קריאת-שמע ספ"ב, ובשו"ע אדה"ז שם (ס"ב) ברור שאין הכוונה 
לתחילת הפסוק ממש אלא לתחילת עניין, כאשר ההפסק באמצע משבש 
עמד בפניהם / ואיש  את המובן [או כמנהגנו בקריאת המגילה, "ואיש לא 
ספר- גם  ראה  'שרד'.  משמעותו  בפני'  ש'עמד  כיוון  לפניהם",  עמד  לא 
כדעת  מהמג"א,  שם  הפרמ"ג  דייק  וכן  ב].  סו"ס   13 עמ'  תש"ה  השיחות 
הלבוש והפר"ח, ודלא כדברי חמודות (על הרא"ש ברכות פ"ב ס"ק נ), עולת 
ועיין א"ר סי'  חיים וכף החיים שם שעשו מחלוקת בזה,  תמיד, א"ר, מקור 

קלז ס"ק ד שמדייק גם מהשו"ע לחזור רק לאותה תיבה. 
5. ראה הנסמן בילקוט-יוסף כרך ה (מועדים) עמ' רנט. 

העירני חכם אחד: בקשר למנהג הכאת המן בקריאת המגילה כתב הרמ"א 
עליו, כי לא לחינם הוקבעו"  ללעוג  מנהג או  (תר"צ סי"ז): "ואין לבטל שום 
לא  וכנראה גם  בבית-חיינו  נתקבלה  שלא  עמלק",  "הכאת  כן  שאין  מה   –

בשום קהילה, כמנהג ישראל.
וכבר כתב רבינו: "בשים לב לתכונת בני דורנו, אשר כשרואים דבר הנעשה 
ונכפל כמה פעמים – מקדשים אותו, ולא עוד אלא בקדושה יתירה, הרי זה, 
התוצאות  שברוב הפעמים  תוסיף (ובפרט  דלא  בגדר דאבק  נכנס  לדעתי, 
מעבירה על לא תוסיף – עבירה על לא תגרע)" – אגרות-קודש חכ"ג עמ' 
חדשים  מנהגים  מלהנהיג  זה,  בדורנו  ובפרט  ביותר,  להימנע  "יש  וכן:  כו. 
המוסיך  "כל  חז"ל:  ובסגנון  חיים,  תורת  בתורתנו  יסוד  להם  שימצא  עד   –
הם"  בזה – גורע בחביבות וחשיבות מנהגי ישראל המקובלים, אשר תורה 

– אגרות-קודש חי"ט עמ' ריא.

6. לוח כולל-חב"ד, בקריאת שבת הבאה, ומציין לירושלמי מעשר-שני פ"ה 
ה"ט. ולכאורה העניין שייך גם לקריאת שבת במנחה ושני וחמישי.

תורת-מנחם  בשיחותיו –  בזה  שדן  פעמים  כמה  לאחר  הרבי,  מסקנת   .7
259 עמ'  ח"ד  תש"נ  תורת-מנחם  ראה  אבל  עיי"ש.   ,401 עמ'  ח"ד  תשמ"ז 

הערה 104.
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(האם בגלל גאוותו חייב השני לסבול?), אלא העצה 
היא "ועשית מעקה לגגך", להגביל את הישות שלו.

לפני  אחד  אברך  התאונן  אחת  שפעם  וכמסופר 
מאמרי  שחוזר  מכך  שהוא מתגאה  האמצעי  אדמו"ר 
"ַא  הרבי:  לו  השיב  בטוב-טעם.  ברבים  חסידות 
זָאלסטו  חסידות  ָאבער  ווערן,  דיר  פון  זָאל  ציבעלע 
אם יהיה ממך  חזר'ן" (=המשך לחזור חסידות אפילו 

'בצל').

(ליקוטי-שיחות כרך כד, עמ' 143)

לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו (כב,י)
כדי  א)  זה:  טעמים לאיסור  מובאים שני  בחסידות 
שהקליפה (חמור) לא תינק מהקדושה (שור). ב) כדי 
שלא לערב את הגבורות (שור) ואת החסדים (חמור).

אומר על כך כ"ק אדמו"ר:
שהאיסור  פ"ט)  כלאים  הלכות  לפי הדעה (רמב"ם 
האיסור  טעם  טמא,  מין  עם  טהור  במין  אלא  אינו 
הוא כדי שהקליפה לא תינק מהקדושה; ואילו לדעה 
שהאיסור  ס"ה)  כלאים  הלכות  קטנות  הלכות  (רא"ש 
הוא גם בטהור עם טהור וטמא עם טמא, טעם האיסור 

הוא כדי שלא לערב מידות מנוגדות.

(ליקוטי-שיחות כרך כד, עמ' 150)

ולא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם 
ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי 

אהבך ה' אלוקיך (כג,ו)
רומז   – בלעם"  אל  לשמוע  אלוקיך  ה'  אבה  "ולא 
באים  הדין,  יום  שהוא  זה,  ביום  לראש-השנה. 
המקטרגים לקטרג על ישראל, אבל כשישראל חוזרים 
כיסא  על  ויושב  דין  מכיסא  הקב"ה  עומד  בתשובה 

רחמים ואינו מקבל את הקטרוגים.
"ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" – יום-

הכיפורים. התשובה מעומק הלב בעשרת ימי תשובה 
סליחה  יום  שהוא  שביום-הכיפורים,  לכך  גורמת 

וכפרה, נהפכים הזדונות לזכיות.
"כי אהבך ה' אלוקיך" – חג-הסוכות. עבודת ראש-

מזככת  ויום-הכיפורים  תשובה  ימי  עשרת  השנה, 
מתגלה  חג-הסוכות  וכשמגיע  ישראל,  את  ומטהרת 

אהבתו העצמית והפנימית של הקב"ה אליהם.

(ספר-המאמרים ת"ש עמ' 159)

ולא יראה בך ערוות דבר (כג,טו)
מהו  ערום  לטוב:  זכור  לאליהו  שאל  חסיד  חד 

דבר,  ערוות  בך  יראה  ולא  ליה:  אמר  שמע,  שיקרא 
ערוות דיבור (ירושלמי תרומות פ"א ה"ד)

בימי בחרותו פירש אדמו"ר ה'צמח-צדק' מאמר זה 
כך:

שיקרא  "מהו  בחסידות,  'משכיל'  היינו   – "ערום" 
עילאה'  'ייחודא  של  המושג  את  שיסביר   – שמע" 
ויבאר איך הקב"ה הוא היש האמיתי ו'כולא קמיה כלא 
חשיב' (מבואר בחסידות ש'שמע' הוא ייחודא עילאה, 
ו'ברוך שם' ייחודא תתאה). "ולא יראה בך . . ערוות 
דיבור" – גנאי הוא לאדם להרחיב את הדיבור בדברים 

כאלו שהוא רחוק מהם.
"ערום" – אדם שהוא ערום מידיעה והשגה בענייני 
חסידות, "מהו שיקרא שמע" – בעבודה פשוטה, מתוך 
הוא  גנאי   – דיבור"  ערוות  בך...  יראה  "ולא  בכיות. 

ל'עובד' כשחסרה לו ידיעה והבנה בחסידות.

(ספר-השיחות ת"ש עמ' 106)

מוצא שפתך תשמור ועשית (כג,כד)
בבקר.  אני'  'מודה  אמירת  היינו   – שפתיך"  "מוצא 
"תשמור ועשית" – יש לזכור ולשמור אמירה זו במשך 

כל היום ולהתנהג בהתאם אליה.

(ליקוטי-שיחות כד עמ' 296)

זכור את אשר עשה לך עמלק (כה,יז)
על התקרבותו של אחד מגדולי חסידי אדמו"ר הזקן 
פרשת  קריאת  בעת  אחת,  שפעם  מסופר,  לחסידות 
סלידתו  את  הביעו  שפניו  אחד  באיש  הבחין  זכור, 
העמוקה מעמלק. לאחר הקריאה ניגש אליו ושאל: ר' 

יהודי, מה עשה לך עמלק שאתה שונא אותו כל כך?
אם  הנודעים:  החסידים  אחד  שהיה  הלה,  השיב 
את  תקבל  ושם  שלי  לרבי  אתי  בוא  לדעת,  רצונך 

המענה...

(מפי השמועה)

אשר קרך בדרך (כה,יח)
לשון קור וחום (רש"י)

חמימות  מתוך  להיות  צריכה  הבורא  עבודת 
אש  אלוקיך  ה'  "כי  ד)  (ואתחנן  ככתוב  והתלהבות, 
שלא  האדם,  את  מקרר  עמלק  ואילו  הוא",  אוכלה 
יתפעל מעניין אלוקי. כיצד הוא עושה זאת? על-ידי 
בגימטרייה  (עמלק  דבר  בכל  סֵפקות  מעורר  שהוא 

ספק), ואומר: מי אומר שהעניין הוא כן...

(ספר-המאמרים קונטרסים ב עמ' רפז)
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התורה - דבר ה'
משה קיבל תורה מסיני (פרק א, משנה א)

בכמה  הלשון  בדקדוק  בספרים  ומבואר  ידוע 
מקומות שקבלת התורה היתה "מסיני" – "משה קיבל 
תורה מסיני", "הלכה למשה מסיני" – שלכאורה הווי 
ליה למימר "הלכה למשה ממתן-תורה", "משה קיבל 
הענין  כאן  נוגע  ומה  בזה,  וכיוצא  מהקב"ה"  תורה 
משה  אצל  התורה  שקבלת  בזה,  ומבואר   – ד"סיני"? 

היתה על-ידי זה שלמד מאופן ההנהגה של "סיני":
הטעם שהר סיני זכה שעליו ניתנה תורה, הוא – לא 
מפני היותו גבוה מכל ההרים, אלא אדרבה – להיותו 

נמוך, "מכיך מכל טוריא".
אינו  ההרים,  מכל  נמוך  היה  סיני  שהר  זה  ועניין 
לא היו בו מעלות שבשבילן יהיה  שמצד עצמו  מפני 
שהרי איתא במדרש "וסיני מהיכן בא... מהר  גבוה – 
יצחק  שנעקד  ממקום  מעיסה,  כחלה  נתלש  המוריה 
אבינו", מהמקום שבו ייבנה בית-המקדש ושבו היתה 
ואף-על-פי-כן  ויצחק;  אברהם  של  המסירות-נפש 
נשאר הר-סיני בתנועה של עניוות "מכל טוריא", מהר 
תבור והר כרמל כו' שנקראו "הרים גבנונים", ובזכות 

עניוות זו זכה שעליו ניתנה תורה.
כל  שלמרות   – רבינו  למשה  בנוגע  ועל-דרך-זה 
את  שקיבל  ובשעה  לוי,  משבט  שהיה  מעלותיו, 
להיות כהן גדול,  היה ראוי  הנבואה בפעם הראשונה 
"עניו",  היה   – ישראל  מכל  הקדשים"  "קודש  שהוא 
אשר  האדם  מכל  מאד  "עניו  אלא  סתם,  "עניו"  ולא 
ישנו אדם  שבו  מקום  על פני האדמה". היינו, שבכל 
"עד  האחרונים,  הדורות  ועד  משה  מזמן  מישראל, 
היום האחרון", עומד משה בתנועה של ענוה ושפלות 
 – זו  הנהגה  ובזכות  לגביו!  ("ַארָאּפגעפַאלנקייט") 

שלמד משה רבינו "מסיני" – קיבל את התורה.
לחדש"  ש"עתיד  ותיק"  ה"תלמיד  הוא  מי  ולכן 
עם  מסיני",  "למשה  ניתנה  שהתורה  שיזכור  מי   –
נעשה  הקדמת  של  הביטול  שם:  שהיו  העניינים  כל 

לנשמע, והעניין ש"מכיך מכל טוריא".

(שיחת ליל ג' חול המועד סוכות, ה'תשט"ז.
תורת-מנחם כרך טו עמ')

שישים  לכל  התורה  ניתנה  סיני  שבהר  אף-על-פי 
היו  שאילו  במדרש  שאיתא  ועד  בני-ישראל,  ריבוא 
ניתנת  הייתה  לא  אחד  חסר  ריבוא  שישים  ישראל 
מכל מקום, "משה קיבל  רבינו,  התורה אפילו למשה 
תורה מסיני" באופן ש"אתה (משה) מחיצה לעצמך", 
היינו שישנו עניין של הבדלה בין משה רבינו לכל בני-

ישראל, מכיוון שמשה רבינו צריך למסור את דבר ה' 
כמו שהוא, מבלי להתחשב איך יתקבלו הדברים אצל 

השומעים.
למזרח  מסתכלים  היו  סיני  הר  שבמעמד  גם  וזהו 
לארבע  וכן  גו'",  "אנוכי  יוצא  הדיבור  את  ושומעין 
רוחות ולמעלה ולמטה, היינו, שמכל הצדדים היה אך 

ורק גילוי אלוקות כמו שהוא לאמיתתו.
רבנים  של  להנהגתם  בנוגע  הוראה  נלמדת  מכך 

ומורי הוראה: 
של  האמת  את  לומר  ההוראה  ומורי  הרבנים  על 
התורה כמו שהיא, ללא פשרות, ולא לנסות להתאים 
את התורה לפי רוחם של הבעלי-בתים שומעי לקחם, 
בגלל שחוששים שאם לא יהיו הדברים לפי רוחם, לא 
יקבלו את הדברים, ובמילא יתמעט הכבוד שרוחשים 

לרבנים, מפני שיחשיבום ל"בטלנים"...
להיות  צריכה  בני-ישראל  כל  שאצל  וכאמור, 
של  מתלמידיו  "הוי  המשנה  מאמר  על-פי  ההנהגה 
"שאף  לתורה",  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  אהרון... 
הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראים בשם בריות 
וכולי  אהבה,  עבותות  בחבלי  למשכן  צריך  בעלמא, 
האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה'", ועל אחת 
כמה וכמה כאשר מדובר אודות רבנים ומורי-הוראה, 

שתפקידם לקרב את בני ישראל לאביהם שבשמים.

(שיחת יום ב' חג השבועות ה'תשי"ז. תורת-מנחם כרך כ עמ' 63)

פרקי אבות
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תקע"גתק"השס"ט

ח"י 
אלול

יום הסתלקות המהר"ל 
מפראג

יום הסתלקות הגאון מרנא ורבנא 
מפראג,  המהר"ל   – ליואי  יהודה 
מגזע הגאונים המיוחסים לדוד בן 
ישי, בגיל תשעים ושבע, ומנוחתו 

כבוד בעיר פראג. 
עד  מהמהר"ל  הדורות  שושלת 

כ"ק אדמו"ר הזקן:
א) המהר"ל. ב) בנו הר' בצלאל. ג) 
בנו הר' שמואל ד) בנו הר' יהודה 
הר'  בנו  ו)  משה.  הר'  בנו  ה)  ליב. 
שניאור זלמן. ז( בנו הר' ברוך. ח) 

בנו כ"ק אדמו"ר הזקן.
(היום יום – שלשלת היחס)

יום הולדת רבינו הזקן

ר'  להרה"ק  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
אברהם)  הר'  (בת  רבקה  ומרת  ברוך  ישראל 
ברוסיה  קטנה  (עיירה  ליוזנא  בעיר  פוזנר, 
הלבנה, הסמוכה לעיר וויטבעסק). נקרא בשם 

"שניאור זלמן" על שם סבו, אביו של ר' ברוך.
שאדה"ז  נשיאינו  מרבותינו  המסורת  (אודות 
ע'  חי"ח  אדמו"ר  אג"ק  ראה   – בתק"ה  נולד 

רפב)
תק"ד,  אלול  ח"י  ביום  לכן,  קודם  שנה  בדיוק 
אמר  באלול  ח"י  ביום  שערך  הסעודה  בעת 
אדמו"ר  כ"ק  של  אביו   - ברוך  לרבי  הבעש"ט 
בן"  חובקים  אתם  ממש  הזה  "למועד  הזקן: 

ואכן נולד אדמו"ר הזקן בדיוק לאחר שנה. 
(סה"ש תש"ג ע' 154)

אדמו"ר האמצעי 
מגיע לליובאוויטש

האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 
ומגיע  מקרמנצו'ג  נוסע 
פלך  ליובאוויטש  לעיר 
לפ'  שני  ביום  מאהליב, 
אלפי  ואתו  אשיש,  שוש 

חסידים.
הייתה  ליובאוויטש 
התגוררו  קטנה,  עיירה 
מאות  כשלוש  אז  בה 
יהודיות  משפחות 
משפחות  וכמאה 

נוכריות
(היום יום – שלשלת היחס)

תשל"ותע"דתנ"ח

יום הולדת הבעל-
שם-טוב

רבי  מורנו  הולדת  יום 
שם  הבעל  כ"ק  ישראל 
רבי  הרה"ק  להוריו  טוב. 
שרה,  והרבנית  אליעזר 
אשיש,  שוש  פ'  ב'  יום 

בעיירה אקופ. 
(ספר התולדות הבעל-שם-טוב 
ח"א ע' 28)

הבעל שם טוב היה נוהג 
שנה  בכל  סעודה  לערוך 
ולומר  אלול,  ח"י  ביום 

תורה. 
(סה"ש תש"ג ע' 154)

גילוי אליהו
לבעל-שם-טוב

שש-עשרה ביום ההולדת שלי  בהיותי בגיל 
הבעל-שם-טוב - יצאתי להתבודד  - מספר 
אמרתי  התבודדותי  בעת  מסוים,  זמן  משך 
שמות  בייחודי  ועסקתי  תהלים  מזמורי 
הרגשתי  לא  בזה,  שקוע  בהיותי  הקדושים. 
את  ראיתי  פתאום  סביבי.  הנעשה  את 
התפלאתי  שפתיו,  על  וחיוך  הנביא  אליהו 
של  לגילויו  זכיתי  לבדי  שבהיותי  במאוד 
הראשונה  הפעם  זו  הייתה  הנביא.  אליהו 
כי  לבד,  הנביא  אליהו  את  לראות  שזכיתי 
הצדיקים  עם  ביחד  כשהייתי  ריתיו  זה  לפני 

הנסתרים.
(סה"ש תורת שלום ע' 183)

הכרזה על מבצע אהבת 
ישראל

כ"ק אדמו"ר הכריז על "מבצע 
אהבת ישראל".

מבצע זה, הוא המבצע היסודי 
המבצעים:  לכל  והשורש 
הזולת  עם  לפעולה  היסוד 
הוא  מהמבצעים,  אחד  בכל 
ה"אהבת ישראל" והאיכפתיות 
אחד  כל  כלפי  בנו  הטמונה 
על  להביט  מבלי  ישראל  מבני 
הצעה  בתור  ומצבו.  מעמדו 
הרבי  ביקש  למבצע,  מעשית 
מכל אחד, לדאוג להיות שותף 
בקרן גמילות חסדים של עזרה 

לזולת. 
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תשמ"חתק"גתרפ"ז

תרנ"ז

ט"ו 
אלול

י"ז 
אלול

ביקור הרבי הריי"צ 
והרבנית חיה מושקא 

באוהל ברוסטוב

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מבקר 
אדמו"ר  כ"ק  אביו  ב"אוהל" 
רוסטוב,  בעיר  מוהרש"ב 
חי'  הרבנית  הכלה  בתו  עם 
האחרונה  בפעם  מושקא, 

לפני יציאתו מרוסיה.
(שמועות וסיפורים ח"א ע' קלז. ימי מלך 
ח"א ע' 225)

חתונת הורי אדמו"ר הזקן

כ"ק  של  הוריו  חתונת  יום 
ר'  הרה"ק    - הזקן  אדמו"ר 
בתו  רבקה,  הרבנית  עם  ברוך 
של הרה"צ ר' אברהם. החופה 
שבת  ערב  הששי  ביום  היתה 
פרשת כי תבוא, י"ז אלול, אבל 
בח"י  הייתה  החתונה  סעודת 
של  מתנאיו  אחד  כי  אלול, 
רבי ברוך בשעת התנאים היה 

שהחתונה תהיה בח"י אלול.
(סה"ש תש"ה ע' 117.
ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"א ע' 45)

הנחת אבן הפינה להרחבת 770
"בית  "אבן הפינה" להרחבת  את  מניח  כ"ק אדמו"ר 
(ההרחבה  יורק  ניו  ברוקלין   ,(770) שבבבל"  רבנו 
שנה  אותה  אלול  להוראת הרבי בז'  הייתה בהמשך 

ש"עת לבנות").
לבוש  חמישית,  בשעה  מביתו  הגיע  אדמו"ר  כ"ק 
שהוקמה  מיוחדת  לבימה  עלה  משי,  של  בסירטוק 
מחוץ לבניין, ונשא שיחה כעשר דקות. לאחר שסיים 
את השיחה הורה הרבי למר דוד צ'ייס יו"ר קרן הבנין 
לומר דברים באידיש, וכן חדב"נ רבי שמריהו גורארי' 
– הרש"ג – בירך ברכה קצרה. לאחר מכן הניח הרבי 
האירוע  בסיום  חול.  במעט  אותה  וכיסה  האבן.  את 

חילק הרבי דולר לצדקה לכל הנוכחים.

יסוד ישיבת 'תומכי תמימים

סעודת החתונה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ התקיימה היום, יום א' פ' כי תבוא.
(נשואי הנשיאים ע' 69)

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מייסד את ישיבת "תומכי תמימים", בה ישולבו לימוד נגלה וחסידות יחד. היה זה ביום 
א' לסדר "השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך ישראל" - במהלך סעודת "שבע ברכות" של בנו כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ - בעיר אבותינו רבותינו הקדושים, ליובאוויטש.
(אג"ק מוהריי"צ ח"י ע' שסה)

עשר שנים – אמר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב – חשבתי על יסוד ישיבה זו, ובמשך שנים אלו בקרתי הרבה פעמים 
בגלל כך על ציוני אהלי הקודש של אבי, הרבי מהר"ש, ושל סבי, הרבי ה"צמח צדק".

ישיבות, הכוונה היא "להאיר  התיסדות הישיבה אינה בשביל התורה בלבד, תורה אינה חסרה ב"ה, ישנן הרבה 
אור", שילמדו נגלה ושילמדו חסידות בשילוב הדוק, שיהיה במה ללכת בשוק.

הישיבה שהנני מייסד בעזרתו יתברך היום, משאלי מאתו יתברך ויתעלה, אשר יאציל עלי' רוח של יראת שמים, 
רוח של עבודה ופועל, רוח של נועם המדות, רוח של קבלת עול מלכות שמים. 

(ימי חב"ד ע' 249)

כעבור כמה ימים, בי"ז באלול, זה בחר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בשמונה-עשרה תלמידים הראשונים של ישיבת 
תומכי תמימים, ונתנם תחת מרותו של המשפיע המפורסם הרה"ח ר' שמואל גרונם אסתרמן. 

(ספר התולדות אדמו"ר מוהרש"ב ע' 140)

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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לקיים מצוות
יותר מרגילותו!

היציאה לעסוק בענייני העולם היא יציאה למלחמה, "כי תצא 
מלחמה", ובמלחמה זו יהודי נמצא בעליונות, "על אויבך" • מה 

אמר הרבי לצייר שהעניק לו ציור של אברכים בכולל "צמח-
צדק"? • הישיבה צריכה להתברך בשפע של גשמיות כדי שיהיה 

"לב פנוי" בלימוד התורה וקיום המצוות

שבת קודש פרשת כי תצא, י"א אלול
כששרו  הש"ץ,  בחזרת  שחרית,  בתפילת 
שארף  משפחת  לילדי  הרבי  פנה  שלום"  ב"שים 

ועודד בידו את הניגון.
משה  הרב  החזן  ניגש  מוסף  לתפילת 
ניגון  החזן  ניגן  קטע  בכל  כמעט  טלישבסקי. 
אחר והקהל שר יחד עמו בשמחה רבה לפי קצב 

הנפת ידו הק' של הרבי.
הרבי נכנס להתוועדות, בשעה 13:30, והקהל 
מקומו  על  הרבי  שהתיישב  עד  שמח  ניגון  שר 
הקהל,  ניגן   - הקידוש  לאחר  קידוש.  ועשה 
פ״ט. הרבי ענה לקהל  כרגיל, את הניגון מפרק 

"לחיים", והחל באמירת השיחה הראשונה.
את  הפותח  בפסוק  עסקה  הראשונה  השיחה 
הפרשה "כי תצא למלחמה על אויבך". פסוק זה 
כאשר   – האדם  בעבודת  כללית  הוראה  מהווה 
יהודי יוצא לעסוק בענייני העולם ולעשות מהם 
מלחמה,  בשם  הדבר  נקרא  יתברך",  לו  "דירה 
שכן טבע העולם שהוא 'תחתון' ועל יהודי לבטל 

זאת. 
על כך אומר הפסוק: "כי תצא למלחמה" הרי 
זה "על אויבך" – היהודי נמצא למעלה מהאויב 
במלחמת  עוסק  הפסוק  לכובשו.  יכול  ולכן 
אינו  שיהודי  במלחמה  שגם  מודגש  רשות, בכך 

מחויב בה הרי הוא "על אויבך", למעלה מהאויב 
במידה כזו שניתן לנצחו. 

לשבור  האדם  על  ה':  בעבודת  מכך  ההוראה 
מרגילותו,  יותר  מצוות  לקיים  גופו  טבע  את 
בפרט שנמצאים עשרה ימים בתוך חודש אלול.

הנוהגים  שיש  הרבי  הזכיר  השיחה  במהלך 
מיוחדים,  בזמנים  "שיר-השירים"  את  לומר 
פסח  סדר  אחרי  ובפרט  פסח,  סדר  לאחר  כמו 
הרבי  (אך  זה  עניין  התקבל  לא  בחב"ד   – שני 
ציין שאביו נהג לומר שיר-השירים בליל הסדר, 

ובפרט לאחרי סדר פסח שני).
"שישו  הקהל  ניגן  הראשונה,  השיחה  בסיום 
ידו  מניף  הרבי  כאשר  גאולה",  בשמחת  ושמחו 
ממשפחת  הקטן  הילד  השירה.  להגברת  בעוז 
שארף אמר לרבי "לחיים", הרבי נתן לו פרוסת 

עוגה.
בשיחה השנייה עורר הרבי על לימוד התורה 
עם תינוקות של בית-רבן, ובפרט לילדים אשר 
לומדים בבתי הספר הממלכתיים; כמו כן הזכיר 
על כך שנמצאים בתוך ימי ה'שלושים' של יהודי 
(הרה"ח  ישראל,  ילדי  בחינוך  רבות  שהתעסק 
כדי  ותוך  המעתיק)   - ע"ה  העכט  יהודה  יעקב 
כך דיבר באריכות על שני שמותיו, יעקב יהודה, 

ועל הגימטרייה שלהם.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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בתום השיחה ניגן הקהל ניגון שמח, הרבי עודד 
שניגנו  בזמן  הכיוונים.  לכל  השירה  את  נמרצות 
של  בנו   - העכט  שלום־בער  לרב  הרבי  הורה   -
על  "לחיים"  שיאמר   - ע"ה  יעקב-יהודה  הרה"ח 
הקהל  לעבר  הרבי  פנה  לאחר-מכן  גדולה.  כוס 

ועודד את השירה עוד ועוד.
להשתדל  הרבי  הורה  השלישית  בשיחה 
הנצרך  כל  את  יהודי  לכל  יהיה  שלראש-השנה 
ישנם שלושה  שנה הזו  ובמיוחד שבקביעות  לחג, 
ימים טובים רצופים – שבת חלה מיד לאחר ראש-
השנה. בין הדברים הזכיר שלוחות-השנה שנדפסו 

בהם דינים ומנהגים, יש להם דין של ספר קודש.
"דידן  הקהל  ניגן   - השלישית  השיחה  בסיום 

נצח".
ההוראה  על  שוב  הרבי  חזר  הרביעית  בשיחה 
ברבים,  בלימוד  ובפרט  התורה,  בלימוד  להוסיף 
שאלו  הורה  אחר-כך  צדקה.  בנתינת  להוסיף  וכן 
שהכניסו בקבוקי "משקה המשמח" יעלו ויכריזו, 

ומהם יראו וכן יעשו.
'משקה'.  בקבוקי  הרבי  חילק  זו  שיחה  בסיום 
על  העמיד  גרונר  לייב  יהודה  הרב  המזכיר 
 - כרגיל   - מזג  והרבי  בקבוקים,  שמונה  השולחן 
מהבקבוקים לכוסו, ומכוסו לבקבוקים. לכמה מן 
המכריזים איחל הרבי - "הצלחה רבה". כשסיימו 
ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  החל   - להכריז 
לאביו זצ"ל, כשהוא מניף את ידו בחזקה להגברת 
השירה. הקהל שר את התנועה הידועה בניגון זה 
עשר פעמים, ובכל פעם - עודד הרבי את השירה 

בחזקה ובשמחה רבה ועצומה.
לו  הורה  לעבר החזן,  הרבי  פנה  סיום,  לקראת 
הק'.  בידו  ועודד  בית-המקדש"  "שיבנה  שינגן 
לאחר-מכן החל הרבי לנגן "נייעט נייעט ניקווא" 
ההתוועדות,  בסיום  השירה.  את  עודד  כאן  וגם 

בשעה 15:30, עורר הרבי אודות ברכה אחרונה.
את  הרבי  הניף  שלום",  ב"שים  מנחה,  בתפילת 
ידו בחזקה לעבר הקהל. בסיום התפילה - התיישב 
הרבי על מקומו והחל באמירת פרקי-אבות, פרק 
בשמחה  ידו  הניף   - כשיצא  הקהל;  עם  יחד  ב', 

להגברת השירה.
לבית-הכנסת  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 

וכעבור  לחדרו  נכנס  בסיומה  העליונה,  שבקומה 
שנכנס  לפני  לבנה".  ל"קידוש  יצא  דקות  מספר 
לחדרו בירך את העומדים מסביבו ב"ַא גוט ווָאך" 
טובה  "בשעה  אמר  לנוסעים  חודש",  גוט  ו"ַא 

ומוצלחת, כתיבה וחתימה טובה".
הרב  על-ידי  מההתוועדות  "החזרה"  לאחר 
סיום הלכות  חגיגת  ב-770  התקיימה  כהן -  יואל 
הרב  של  בארגונו  ברמב״ם,  ושותפין"  "שלוחיו 

מנחם גערליצקי.

יום ראשון, י״ב אלול
לאחר תפילת שחרית - החלה חלוקת הדולרים.

בעת חלוקת הדולרים לצדקה, אמר הרבי לכל 
אחד ואחת - "כתיבה וחתימה טובה", ולחלק מהם 

הוסיף: "לשנה טובה ומתוקה".
השמונה- בן  נכדו,  על  והצביע  שעבר  ליהודי 

יחול יום־הולדתו -  עשרה באומרו שביום שלישי 
אמר הרבי בחיוך: "מסתמא הוא לאחר בר-מצווה, 

ובמילא הוא יכול לומר זאת בעצמו".
המזכיר, הרב בנימין קליין, הציג את תת-אלוף 
שלמה כהן, באומרו כי הוא קצין בכיר בצבא וכי 

הוא מסייע רבות לפעילות חב״ד.
 - לישראל  הגנה  צבא  שיהיה  רצון  "יהי  הרבי: 
במצב של שלום". הרבי נתן לו דולר נוסף "עבור 
הצלחה  טובה,  וחתימה  "כתיבה  ובירכו:  צה"ל", 

רבה בכל העניינים".
ליהודי אחד נתן הרבי דולר נוסף באומרו: "לתת 
בארץ־הקודש, שתהיה  לצדקה עבור כל היהודים 

שנת הצלחה, ושנת מנוחה ושלום".
אחד הגיש לרבי ציור של תואר פני הרבי שצייר 
המומחיות  "זוהי  ואמר:  אליו  חייך  הרבי  בעצמו. 
שלך...". לאחר-מכן הראה הצייר הנ"ל לרבי ציור 
המתאר את חברי הכולל - ״צמח-צדק״ שבירושלים 
העתיקה - מתפלפלים בלימוד התורה. הרבי הביט 
עצמך  את  ששכחת  הטעם  "מהו  ושאל:  בציור, 
זה". הרבי: "אבל  בציור?". הנ״ל: "אני ציירתי את 
לאחר-מכן יש לך את האפשרות לצייר את עצמך 

בציור...". הנ"ל: "אעשה זאת בפעם הבאה".
שביקש ש"עין רעה" לא תזיק לו השיב  ליהודי 
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תרצ"גתרפ"ט

י"ב 
אלול

י"ג 
אלול

י"ד 
אלול

ביקור הרבי הריי"צ באמריקה

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקורו הראשון בארצות-הברית. 
לקבל  אלפים מיהודי ארצות-הברית הצטופפו בנמל ניו-יורק בבואם 
הקהל  פצח  הק'  פניו  כשנראו  מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  של  פניו  את 
מוהריי"צ  אדמו"ר  לווה  מהנמל,  בצאתו  הבא".  "ברוך  בשירת  הגדול 
בשיירה של מאות מכוניות שעל כולם מתנוסס השלט "ברוך הבא כ"ק 

אדמו"ר מליובאוויטש".
היהודיות  מהקהילות  בכמה  ביקר  בארצות-הברית  שהותו  במשך 
הגדולות של ארצות הברית, ועורר אותם לבוא לעזרת אחיהם ברוסיא.

מר  ארצות-הברית,  נשיא  אצל  ביקר  ארצות-הברית,  את  שעזב  לפני 
הובר, והודה לו על מתן חופש הדת ליהודי ארצות-הברית.

(סה"ש קיץ ת"ש ע' 15. אג"ק שלו ח"ב ע' 15. ימי חב"ד ע' 244)

הרבי הריי"צ יוצא מריגא
העיר  את  עוזב  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
וורשה  בעיר  ומתיישב  שבלטביה  ריגא 
ריגא  היתה  שנים  לשש  קרוב   שבפולין. 

עיר הבירה של חסידות חב"ד. 
תרצ"ה,  קיץ  עד  כשנתיים,  ישב  בוורשה 

שאז עבר לעיר אטוואצק.
(אג"ק מוהריי"צ חי"ג ע' רפב)

תש"מתש"בתרנ"ז

חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
יום חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, עם הרבנית נחמה 
דינה שניאורסאהן, בת הרה"ק ר' אברהם מקישינוב, 
שנה".  עשרה  שבע  "בן  בהיותו  תצא,  כי  פ'  בעש"ק 

החתונה התקיימה בליובאוויטש.
אדמו"ר מוהרש"ב  כ"ק  ששלח  ההזמנה  נוסח  להלן 

לחתונת בנו:
מ'  המופל'  יחידי  בני  בנשואי  השי"ת  זיכני  ...כאשר 
מהר"א  הרה"ח  דודי  בן  בת  ב"ג  עם  שי'  יצחק  יוסף 
אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט יום  שי' מקעשינוב 
אקרא  לזאת  בליובאוויטש,  הבע"ל  אלול  י"ג  ועש"ק 
נא למאהבי נפשי בא יבא על ראש שמחתי להתעלס 

באהבים והשי"ת יזכו לשמוח בשמחת בוב"ב שי'. 
ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וש"ב 

ידידו עוז דו"ש מלונ"ח.
(אג"ק מוהרש"ב ח"א ע' קצד)

חתונת בת הרבי 
המהר"ש

מושקא  חי'  הרבנית 
הצעירה  בתו  הורנשטיין, 
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של 
משה  ר'  הרה"ח   - (בעלה 
הכהן), נרצחה בטרבלינקה, 

הי"ד.
(סה"מ תשי"א (לכ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ) ע' 106)

כינוסים לתשב"ר
לארגן  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
וילדות  לילדים  כינוסים 
ראש  לפני  א.  פעמים:  ג' 
ימי  בעשרת  ב.  השנה. 
המועד  בחול  ג.  תשובה. 
הקודש  ובארץ  סוכות; 
שבכל  הכינוסים  על  בנוסף 
לארגן  יש  ומקום,  מקום 
הכותל  ליד  גם  כינוסים 
המכפלה  מערת  המערבי, 

וקבר רחל. 
((שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 994)

עתלדעת
מתוך הספר בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה
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שם, בקוממיות, ואם אין לכם בית-דין - צרף שני 
יהודים שיש להם סמיכה לרבנות, ותפסוק - שהם 
להם  שיהיה  כדי  מהחובות,  להשתחרר  צריכים 
יעודים  שישנם  כותב שזה  הרמב"ם  פנוי"...  "לב 
ללמוד  פנויים  שיהיו  בכדי  הוא  בתורה  גשמיים 
יסוד  לך  יהיה   - במילא  מצוות;  ולקיים  תורה 
גם־כן אוחז כך".  על הפסק-דין שלך, שהרמב"ם 
שיהיה  ובירכו:  דולר,  עוד  לו  ונתן  הוסיף  הרבי 

קוממיות בכל העניינים ובכל הפרטים.
נתן  מסוים,  עניין  עבור  ברכה  שביקש  לאחד 
באומרו: "כשתוושע -  הרבי דולר נוסף לצדקה, 

תודיע לי...".
נתן  ע"ה,  העכט  יהודה  יעקב  הרב  של  לבניו 

הרבי דולר נוסף "לעליית הנשמה".

יום שני, י"ג אלול
יום חתונת כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע

שר הקהל,  לתפילות  הרבי  נכנס  כאשר  היום, 
נסע  הרבי  האהובים".  רעים  תשמח  "שמח 
ל"אוהל" בשעה 13:45, וחזר בשעה 20:45 לערך 
ולאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. 
לפני התפילה נודע כי הרבי יחלק דולרים לצדקה 

לאחר תפילת מעריב.
דולרים  הרבי  חילק  מעריב  תפילת  לאחר 
שעמד  הקהל  שר  החלוקה  בשעת  לצדקה; 
כשהוא  הרבי  יצא   - החלוקה  סיום  עם  מסביב. 

מניף את ידו הק' להגברת השירה.
י"ג  לרגל  התוועדות-חסידית  התקיימה  היום 

אלול, יום חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

יום שלישי, י"ד אלול
בשעה  אלו  בימים  מתקיימת  מעריב  תפילת 

20:00 לערך.
מעריב,  לתפילת  הרבי  לצאת  שעמד  בשעה 
מחדרו  יצא  הרבי  חופה;   770 בחצר  התקיימה 
כאשר סיימו לנגן 'ארבע בבות' ובמקום להיכנס 

למעלה  בית-הכנסת  של  לדלת  פנה   - למעלית 
אם  הרבי  שאל   - כך  משום  נעולה,  שהייתה 
מתפללים למטה, משנענה בחיוב - נכנס למעלית.
שנערכה  משום  שרו  לא  הגדול  בבית-הכנסת 
עצמו  על  חזר  זה  עניין  (כזכור,  חופה.  בחוץ 
 ;770 בחצר  חופה  נערכה  כאשר  פעמים  מספר 
היו מקרים שהרבי שאל אם דלת הכניסה נעולה. 
(כנראה על מנת שלא להפריע למהלך החופה). 
בסיום התפילה יצא כשהוא מעודד בידו להגברת 

השירה.
מאמר  אלול",  ח"י  "קונטרס  יצא-לאור  היום 
מוגה מהרבי ד"ה "השקיפה ממעון קודשך" וגו׳, 
״כי-תבוא״  פרשת  דשבת  בהתוועדות  שנאמר 

בשנת תשכ״ז.

יום חמישי, ט"ז אלול
לפני שנסע למקווה, נכנס חתן עם בני משפחתו 
לגן־עדן התחתון לקבל את הסידור מהרבי; הרבי 
בירכו בברכה הרגילה, ונתן לכל אחד מהנוכחים 

מטבע לצדקה.
עם  חתן  נכנס  ל"אוהל"  שנסע  לפני  גם 
נתן  להם  וגם  הסידור;  לקבלת  משפחה  בני 
לכיוון  הרבי  כשיצא  לצדקה.  מטבעות  הרבי 
המכונית, בדרכו ל"אוהל", החזיק בידו הק' ספר 
'התוועדויות ה'תש״נ חלק א', שיצא-לאור בימים 

אלה.
בשעה  וחזר  ל״אוהל",  נסע   14:05 בשעה 
20:45. לאחר מספר דקות נכנס לתפילות מנחה 
ומעריב. לפני שנכנס הרבי למעלית - בירך חתן 

וכלה, במאור-פנים, "מזל טוב".
אחד  ליד  הרבי  נעצר  למטה  בבית-הכנסת 
השולחנות שבו הייתה פיסת נייר מונחת על גבי 
והסיר  קליין, הזדרז  סידור; המזכיר הרב בנימין 
לתפילה.  בדרכו  המשיך  והרבי  הנייר  פיסת  את 
בסיום התפילה יצא לחדרו כשהוא מעודד בידו 

הק' להגברת השירה.
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וזוהי סגולה  את התפילין,  הרבי: "צריך לבדוק 
לעין טובה".

"אגודת-ישראל"  עבור  ברכה  ביקש  אחד 
בשורות-טובות",  "שיהיו  הרבי:  בירושלים. 
בלבב  רצונו  'לעשות  "ושיהיה  בחיוך:  והוסיף 

שלם, וכאיש אחד'".
אחד מאנ"ש החזיק בידיו את בנו ובתו, ובנו 
אמר: "ווי וואנט משיח נאו". הרבי ענה: "אמן!". 
לאחר-מכן הצביע לעבר הילדה ושאלה בחיוך: 
"את גם רוצה משיח?". הילדה לא השיבה והרבי 

שאל: "עוד לא?...".
יהודי אחד סיפר כי היה בשבת אצל האדמו"ר 
ברכה  ביקש  יהודי  אותו  שליט״א.  מרימניץ 
מאוד, הרבי:  כיוון שהינו חלש  האדמו"ר  עבור 
"שיהיו בשורות-טובות. הרי הוא ממליץ טוב על 

ישראל, שזכות זו תעמוד לו בכל העניינים".
מר  את  הציג  שי׳  קליין  בנימין  הרב  המזכיר 
חיים עמר, יועץ ראש-הממשלה לענייני שכונות. 
נוסף,  דולר  לו  ונתן  רבה",  "הצלחה  הרבי: 
באומרו: "זה בשביל העזר של כל הממשלה שם, 
ישראל,  "עם  הנ"ל:  לבב".  וטוב  שמחה  ומתוך 
מיוחדת  לברכה  זקוק  הצעיר,  הדור  במיוחד 
"שיהיה  הרבי:  ואבטלה".  דיור  לענייני  בנוגע 
ובשלימות  הארץ  בשלימות  התורה,  בשלימות 

העם, ובשורות-טובות; כתיבה וחתימה טובה".
לישיבה  הנוסעים  שי'  השלוחים  לתמימים 
נוסף  דולר  הרבי  נתן  בניו-הייווען  הגדולה 

שייתנוהו לצדקה במקום שליחותם.
ליהודי שאמר שגיסו חולה מאוד - נתן הרבי 
באומרו:  הגיס,  לזכות  לצדקה  לתת  נוסף  דולר 
ביתו".  מזוזות  את  שיבדוק  לו  לומר  "צריכים 
הנ״ל: "הרופאים ביקשו ממני שאגיד לו כי מצבו 
הרבי:  זאת".  לעשות  רוצה  אינני  אך   - חמור 
"מדוע צריכים לומר לו זאת?! את זה - הרופא 
להתערב  צריך  - לא  אתה  להחליט, אבל  צריך 
בזה; מה שכן תמסור לו הוא: שיהיה לו כתיבה 

וחתימה טובה!".
שהוא  ואמרה  ילד  על  הצביעה  אחת  אישה 
שמו?".  את  "האם לשנות  ושאלה:  חולה מאוד, 
שליט׳״א: "לא! מה שמו?". הנ"ל:  אדמו"ר  כ"ק 

"יוסף". הרבי: "ושם אמו?". הנ״ל: "שרה". הרבי: 
"זהו שם טוב, והקשר העיקרי - שיוסף חי מאה 

ועשרים שנה".
בנה  את  להוציא  שהולכת  שאמרה  לאישה 
הרבי:  אמר   - אחריותה  על  מבית-הרפואה 
צריכים  אחריותך  על  כזה  דבר  לעשות  "אסור 

לשאול רופא ולעשות כדבריו".
נתן דולר נוסף ובירכו:  לוין  לרב שלום־בער 
 – הספרייה  (של  בהבניין"  רבה  "הצלחה 

המעתיק).
ליהודי שביקש ברכה עבור פרנסה - הורה לו 
הרבי לבדוק את התפילין שזוהי סגולה לפרנסה. 
טובה"  "לשנה  שליט"א  לרבי  שאמר  לילד 

הוסיף הרבי: "ומתוקה".
(המכונה:  ורדיגר  מרדכי  ר'  החסידי  הזמר 
בן-דוד) אמר לרבי שהרב שלמה קונין,  מרדכי 
שטארקע  א  ביקש  בקליפורניה,  הרבי  שליח 
הצדקה  מופע  עבור  'חזקה']  ברכה   =] ברכה 

שעתידים לקיים.
הרבי: זאל זיין צוויי מאל שטארק [= שיהיה 
ותשמח  לתושייה,  כפליים  'חזק'],  פעמיים 
"במוצאי-השבת  הנ"ל:  ואנשים".  אלוקים 
לפני  משם  שעלו  צ׳רנוביל  ילדי  לפני  הופעתי 
באופן  "שיהיה  הרבי:  חב״ד".  לכפר  קצר  זמן 
על  ורק  אך  ישירו  הם  והלאה  ושמעתה  טוב, 
בההיפך...  קשורה   - צ׳רנוביל  שמחים.  דברים 
דברים  מאשר  אחרת  לא  יהיה  ולהבא  מכאן 

שמחים בטוב הנראה והנגלה".
שליט״א,  מנדלסון  מנחם־מענדל  ר'  הרה"ג 
רבה של קוממיות בארץ־הקודש, הודה לרבי על 
שבפעם האחרונה היה כאן, וביקש ברכה עבור 
אחת שהייתה חולה - והיום היא בריאה ושלימה. 
כך - תשתדל שבקרוב יהיה 'ואולך  הרבי: "אם 
אתכם קוממיות', לכל היהודים בכל התפוצות". 
למסור  רוצה  אני  "כמו-כן  מנדלסון:  הרב 
פריסת שלום מהישיבה בקרית-גת, ב"ה הישיבה 
גדלה בכמות ובאיכות, אולם הם צריכים השפעה 

בגשמיות בגין החובות העצומים". 
הרבי: "הרי הנכם רב, שעניינו לפסוק דינים, 
בית-דין  לכם  יש  מסתמא  דין;  תפסוק  במילא 
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