
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 בלק • ט' תמוז ה'תשפ"ב

א'תנ"ו

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

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
('תורת- מנחם — התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה
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אור וחום ההתקשרות

...על כך אומר הרבי שהחיים נצחיים הם, ובמילא ישנם בתקפם כל עניני השליחות והכוחות שניתנו על ידו, 
וגם עכשיו ממשיך לדרוש בכל התוקף ("מיט די זעלבע שטריינגקייט") אודות קיום השליחות ששלח כבר, 

וימשיך לשלוח!
 — הנביא"  מאליהו  מכתב  אליו  בתנ"ך: "ויבא  שמצינו  היא  האמת  אבל  אלה,  דיבורים  התמהים על  ישנם   – 
כמה שנים לאחר שעלה בסערה השמימה! ואם כן, מהי התמיהה שגם עכשיו ימשיך הרבי לשלוח?!... באיזה 

אופן להודיע — יש לרבי הדרכים שלו, ואין אנו צריכים לדאוג באיזה אופן יודיע הרבי, יכולים לסמוך עליו!
הוא  זה  וענין  משה",  מ"אנשי  שהוא  לידע  צריך  ומהחסידים  מהמקושרים  מהתלמידים,  ואחד  אחד  ...כל 
לעד ולעולמי עולמים, לו ולדורותיו, עד ביאת משיח צדקנו. ויתירה מזה — גם אלה שמקודם לא היתה להם 
שייכות אל הרבי, יכולים עתה להיות חסידים של הרבי. ונקודת העניין — שאין שינוי כלל בין קודם לעכשיו.

...ועל דרך זה בנוגע להשפעת ברכות לכל אלה שעוסקים ויעסקו בעניני העבודה של הרבי — שעתה, לאחר 
ההסתלקות, שאינו מוגבל בהגבלות הגוף הגשמי, נמשכות כל הברכות בהשפעה מרובה.

(תורת מנחם חלק א' עמ' 130)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 11 > יומן מבית חיינו • 17 > סוגיות בתורת רבינו 
• 19 > ממעייני החסידות • 20 > עת לדעת • 22 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא 

ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
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לפנינו מענה לאישה בעניין עבודתה:

לשאלתה אודות עבודה במקצוע שלה — 
כל  היא:  ואחידה  שאחת  בתורתנו  ההוראות  שתי  ידועות 
בעולם  כשרונות  כולל  דבר  אין  פנימה,  מלך  בת  כבודה 

לבטלה
ב'  להתאים  איך  בסביבתה  הוראה  מורה  רב  ותשאל   –

ההוראות גם יחד.

שתי הוראות — תורה אחתהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ט' בתמוז ה'תשפ"ב — ט"ז בתמוז ה'תשפ"ב

בלק | אם בלק ידע
כאשר יהודי עושה "חשבון צדק" ממעמדו ומצבו, אשר 
מחד גיסא הרי הוא בנו של הקדוש־ברוך־הוא, שחביבותו 
ובדוגמת החביבות  היא על־דרך  הקדוש־ברוך־הוא  אצל 

דבן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנתם,
בנפשיה שנכשל בעניין  ולאידך גיסא, הרי ידע איניש 
ובכל אופן, הנהגתו אינה בהתאם לגודל  בלתי רצוי כו', 
מעלתו בתור בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקדוש־

ברוך־הוא — אזי עלול לבוא למצב של נפילת הרוח כו', 
ולכאורה אינו יכול להיות במצב של שמחה.

הנה על זה באה ההוראה מפרשת בלק — שאפילו בלק
מלכות  שהוא  ישראל,  מלכות  יחס  הגדול  שלשלת  "ידע 
יבוא ממנו" (דרושי  בית דוד ומשיח, וידע כי זה העצום 
בנוגע  אמורים  הדברים  ואם  השל"ה),  מדברי  הצ"צ 
לכל  בנוגע  קל־וחומר  של  בנו  בן  קל־וחומר  הרי  לבלק, 

אחד ואחד מישראל, שהוא בעצמו חלק משלשלת גדולה 
זו, הקשור עם מלכות בית דוד ומשיח.

העבודה  בכללות  כוח  ונתינת  עידוד  מוסיף  זה  ועניין 
יהודי...  פוגשים  כאשר  שגם  והיהדות —  דהפצת התורה 
למצב  עד  המצב,  בשפל  הוא  הרי  ובחיצוניות  שבגלוי 

דבחינת "בלק" (כריתה כו'),
יש לזכור שאין זה אלא עניין חיצוני בלבד, אשר הכוונה 
בזה היא — להפכו לטוב, עד שגם בגילוי ובחיצוניות יבוא 
למציאותו  בהתאם  התורה",  "חוקת  החקיקה,  לבחינת 
ניצוץ  היחידה,  בחינת   — והעצמית  הפנימית  האמיתית, 

של משיח, בחינת היחידה הכללית.

(תורת מנחם תשמ"ו ח"ד עמ' 42)

ַא חסידישע פרשה

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שביתת יו"ט.. בפרקים ט' בתמוזו'
מ"ע קנט. מל"ת שכג. מ"ע קס. הל' נזקי ממון פרק ה.אלו. פרק א־ג.

מל"ת שכד.

מ"ע קסב. מל"ת שכה. מ"ע פרק ו.פרק ד־ו.י' בתמוזש"ק
קסג. מל"ת שכו.

פרק ז־ח. הל' חמץ ומצה.. י"א בתמוזא'
מ"ע קסו. מל"ת שכז. מ"ע פרק ז.בפרקים אלו. פרק א.

קסז. מל"ת שכח. קצט.

מ"ע קנו. מל"ת קצז. קצח.פרק ח.פרק ב־ד.י"ב בתמוזב'

מל"ת ר. רא. מ"ע קנח.פרק ט.פרק ה־ז.י"ג בתמוזג'

י"ד בתמוזד'
פרק ח. נוסח ההגדה. הל' 

שופר וסוכה ולולב.. בפרקים 
אלו. פרק א־ב.

פרק י.
מ"ע קנז. ספר משנה תורה 

סוף הלכות חמץ ומצה: נוסח 
ההגדה. מ"ע קע.

מ"ע קסח.פרק יא.פרק ג־ה.ט"ו בתמוזה'

מ"ע קסט.פרק יב.פרק ו־ח.ט"ז בתמוזו'
30
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דברמלכות

4

"הוי' לי בעוזרי"
במאמרו מי"ב תמוז תרפ"ז מבאר בעל הגאולה ש"עוזָרי" הם הבירורים 

הנפעלים על־ידי קיום המצוות • על־אף שירדו לתוך ה"ריבוי" של 
העולם־הזה, המצוות הינן בקדושתן וקיומן מביא "עזר" לעבודת האדם
• על ידי אמירת המאמר המשיך בעל הגאולה לכל ההולכים בדרכו את 

העניין של "הוי' לי בעוזרי" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
כל עניין שבעולם צריך לקשר לכל לראש עם תורה, 
תורה, בוודאי צריך לקשרו  עניין הקשור עם  שכן  וכל 

עם תורה.
שמיד  והגאולה,  המאסר  לעניין  בנוגע  שמצינו  וזהו 
מו"ח  כ"ק  אמר  תרפ"ז,  בשנת  הראשון  תמוז  בי"ב 
 — חסידות  מאמר  והגאולה)  השמחה  (בעל  אדמו"ר 
עניין של תורה, ובתורה גופא — פנימיות התורה, תורת 

החסידות,
("ָאנרירן")  לפגוע  רצו  המאסר  שבעניין  דכיוון   –
בעניין החסידות, לכן הוצרך גם עניין הגאולה להתבטא 
חסידות (לאחרי שעניין זה בא תחילה  מאמר  באמירת 
גם  נמשך  ואחר־כך  שבנפשו,  בחב"ד  והשגה  בהבנה 
במידות, שזהו ה"חוצה" שבו (נוסף על החוצה שבשכל 
גופא — כפי שנמשך בשכל של נפש הבהמית)1, ועד כפי 
תחתון  שאין  בעולם־הזה  כפשוטו,  ל"חוצה"  שנמשך 

למטה הימנו) –
ובפרטיות יותר: שני מאמרים, מאמר אחד בי"ב תמוז, 

ומאמר שני בי"ג תמוז — כפי שכבר נדפסו הדברים2.
וכיוון שכל עניין בתורה הוא באופן ש"הימים האלה 
חוזרים  אזי  שכאשר "נזכרים"  נזכרים ונעשים"3, היינו, 
ו"נעשים" מחדש אותם העניינים שהיו בפעם הראשונה, 
הרי כן הוא גם בנוגע למאמרים הנ"ל, שבוודאי ילמדו 

1. ראה גם ליקוטי־שיחות חלק כ עמ' 181 הערה 14.
2. ספר המאמרים קונטרסים חלק א קעט, א ואילך. תרפ"ז עמ' רא ואילך. 

דוד  לב  בספר  ונת'  הובא  שובבים.  תיקון  בס'  רמ"ז  וראה  כח.  ט,  אסתר   .3
(להחיד"א) פכ"ט.

מזה  שיבוא  לאופן  עד  כו',  התבוננות  ומתוך  אותם, 
"בכן" בנוגע לפועל.

מהמאמר  נקודות  איזה  עתה  ידובר  לכך  ובהתאם 
די"ב תמוז.

ב
הפסוק שבו מתחיל המאמר הוא: "הוי' לי בעוזרי"4.

ולהעיר, שאף־על־פי שלא רואים בגלוי את השייכות 
שהמאמר  כיוון  הרי  המאמר,  לתוכן  זה  פסוק  של 
נשיאינו  רבותינו  הנהגת  וידועה  זה,  בפסוק  מתחיל 
לציין המאמרים לפי הפסוק שבו מתחיל המאמר, וזהו 
הרי  הבעל־שם־טוב5  תורת  (ועל־פי  המאמר  של  שמו 
זה),  בשם  הנקרא  הדבר  את  ומחיה  המהוה  הוא  השם 

מובן, שיש לו שייכות לעצם המאמר.
כלל  הבנה  לו  אין  הפסוק  ש"לשון  בזה,  ומדייק 
יש  שהאדם  משמע  ראשונה  בהשקפה  דהנה,  לכאורה, 
והאמת  עמהם,  והקדוש־ברוך־הוא  רבים,  עוזרים  לו 
הוא יתברך  לבדו  הוא  עוד מלבדו6, ורק  אין  אשר  הוא 
הבורא מהווה ומחיה את האדם ועוזר לו בכל אשר לו 

וכו'",
– וזהו כל עניין התפלה, ש"ידע ויבין שה' יתברך הוא 
לבדו המנהיג עולמו וכו' וכי לו לבדו היכולת להושיע 

כו'" (כמו שכתב הרמב"ם7) — 

4. תהלים קיח, ז.
5. תניא שער הייחוד והאמונה פרק א.

6. ואתחנן ד, לה.
בעיקר  כו'  חלק  להם  יש  כל ישראל  במשנת  בסנהדרין  המשניות  7. "בפירוש 
החמישי מן הי"ג עיקרים שלו ע"ש" (ספר המצוות להצמח־צדק שורש מצות 

4



בעוזרי",  לי  "הוי'  המלך  דוד  אמר  מדוע  כן,  ואם 
"דמשמע לשון צירוף, והיינו שהוא יתברך משתתף עם 

העוזרים"?
ביאור  להקדים  צריך  זה  שלהבין  במאמר,  וממשיך 
מאמר רז"ל8 "הבא לטהר מסייעין אותו" (והיינו, שהא 
העניין, ואחר־ לטהר, הרי זה כבר התחלת  שבא  גופא 
הלשון  מובן  "אינו  כאן  שגם  בזה),  לו  מסייעים  כך 

עוזר אלא  אין  בלשון רבים, והלא  שנאמר  לו  מסייעין 
הקדוש־ברוך־הוא לבדו"?

ומבאר, ש"עוזרי קאי על הבירורים המתבררים שהם 
לו  מסייעין  וזהו...  האדם...  של  האמיתיים  העוזרים 
ידו  המתבררים על  הניצוצות  ריבוי  שהם  רבים,  לשון 

כו'".

ג
ויובן הביאור בזה — בהקדים:

התורה  קיום  עניין  הוא  הבירורים  עניין  כללות 
והמצוות למטה בעולם, שעל־ידי־זה עושים לו יתברך 

דירה בתחתונים9. 
ולכן, התורה "לא בשמים היא"10, אלא ניתנה למטה 
האחדות),  (היפך  כו'  ריבוי  של  במקום  דווקא,  בארץ 
כיוון שהתכלית של התורה היא לפעול בארץ (לא סתם 
וענינה  גזירה),  של  עניין  בתור  בארץ,  ולהיות  לבוא 
חושך  אפילו  את החושך,  להאיר  הוא "תורה אור"11 — 

התפלה בתחילתו (קטו, א)).
8. שבת קד, א. וש"נ. 

9. ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית־רבה ספ"ג. במדבר־רבה פי"ג, 
ו. תניא פל"ו. ובכ"מ.

10. נצבים ל, יב. וראה בבא־מציעא נט, ב.
11. משלי ו, כג.

שגם בחושך שהוא בבחינת "וימש  כפול ומכופל, ועד 
חושך"12, פועלת התורה עניין האור.

ונתינת  חושך  של  מציאות  שיש  לכך  הסיבה  וזוהי 
יכול  כזה  באופן  שדווקא  כיוון   — כו'  לטעות  מקום 
אפשרויות  שתי  שישנן  היינו  הבחירה,  עניין  להיות 
שוות, והאדם צריך לבחור לקיים תורה ומצוות, שזהו 
מצד  שהאדם  ומצב  מעמד  מאשר  יותר  גדול  חידוש 

עצמו ירצה רק לקיים תורה ומצוות, כיוון שעל־ידי־זה 
בכוח  ויגיעת האדם (ש"לעמל יולד"13)  עבודת  נעשית 
עצמו [אף שלכאורה די בעצם החידוש שנברא מקיים 
שלמרות   — עצמו]  בכוח  זה  אין  אם  גם  הבורא,  רצון 
בטוב,  בוחר  הוא  הרי  לטעות,  המקום  ונתינת  החושך 

לקיים רצונו יתברך להאיר את החושך כו'. 

ד
ובפרטיות יותר:

רק  לא  היא  כו'  החושך  את  להאיר  בעולם  הפעולה 
על־ידי המצוות, שקיומן יכול להיות רק על־ידי דברים 
יכול  שקיומה  תפילין,  מצוות  [כמו  שבעולם  גשמיים 
גשמית  להיות רק על־ידי־זה שלוקחים עור של בהמה 
ומעבדים אותו כו', ועד כדי כך, שבשביל זה יש צורך 
מענייני  עושים  על־ידי־זה  ולכן  כו'14],  כלבים  בצואת 
אלא  בתחתונים,  יתברך  לו  דירה  אלוקות,   — העולם 
עניין רוחני  חוכמתו יתברך,  התורה מצד עצמה —  גם 
שאינו שייך לגשמיות העולם — פועלת בעולם, ואדרבה: 

12. בא יו"ד, כא.
13. איוב ה, ז.

14. ראה ילקוט שמעוני בא רמז קפז.

הסיבה לכך שיש מציאות של חושך ונתינת מקום לטעּות 
- היא כדי לאפשר את הבחירה החופשית, היינו שיש שתי 
אפשרויות שוות והאדם צריך לבחור לקיים תורה ומצוות. 

זוהי 'עבודה בכוח עצמו'
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בגלל שהיא למעלה מכל העניינים, לכן בכוחה לפעול 
בכל מקום, מבלי הבט על מעמדו ומצבו כו'.

ולכן מצינו שגם בתורה עצמה יש נתינת מקום לעניין 
"נעשה  שכתוב16  למה  בנוגע  רז"ל15  כמאמר  הריבוי, 
 — יטעה"  לטעות  והרוצה  "כתוב  רבים:  לשון  (אדם)", 
אף שלכאורה אינו מובן: הרי התורה היא "תורת אמת", 
ואיך יתכן שהתורה תיתן מקום לטעות (ובפרט באופן 
מסייעת  ובכך  הטעות,  את  מפרשת  עצמה  שהתורה 
גם  לפעול  היא  התורה  שתכלית  כיוון   — לטעות)?! 

במקום ירוד כו'. 
ולהעיר, שגם עניין הבחירה שייך (לא רק כשנמצאים 
לתורה  בנוגע  גם)  אלא  כו',  החושך  במקום  בעולם, 
כל  אצל מי שאינו שייך לענייני העולם, אלא  עצמה — 
מציאותו, החיות והלהט שלו אינם אלא בתורה — שהרי 
להיות מעמד  יכול  דקדושה)  שכל  השכל (אפילו  מצד 
היינו,  כהלכה"17,  שלא  בתורה  פנים  ש"מגלה  ומצב 
שזהו אמנם עניין שנקרא בשם "תורה", ובתורה גופא — 
בתורה" (כידוע  "פנים  אחור שבתורה, אלא  בחינת  לא 
ואף־על־פי־ פנים18),  ובחינת  שיש בתורה בחינת אחור 

כן הרי זה "שלא כהלכה"!
הזקן19 לרבינו  תורה  תלמוד  בהלכות  שמצינו  וזהו 
ומצב  מעמד  להיות  יכול   — גיסא  מחד  והיפוכו:  דבר 
באופן  הוא  התורה  שלימוד  כך  כדי  עד  ביותר  ירוד 
 — גיסא  ולאידך  שעה";  לפי  בקליפות  כוח  "שמוסיף 
אפילו במעמד ומצב כזה "אין לו למנוע מלעסוק כו'", 
כי  לשמה),  שלא  (אפילו  בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם 
לשמה", "שהמאור  לידי  לבוא  לשמה יוכל  מתוך שלא 

15. בראשית־רבה פ"ח, ח.
16. בראשית א, כו.

17. אבות פ"ג מי"א.
18. ראה תניא קונטרס אחרון קסא, א. ובכ"מ.

19. פ"ד סה"ג. וש"נ.

בתשובה...  אחר־כך  ו"כשיחזור  למוטב",  מחזירו  שבה 
כי לא יידח ממנו נידח, אזי מוציא מהקליפה כו'".

ה
ש"עוזרי  במאמר  שמבואר  מה  לבאר  יש  ועל־פי־זה 
המתבררים...  הבירורים  על  קאי  רבים)  (לשון 
הניצוצות  ריבוי  שהם  רבים,  לשון  לו  מסייעין  וזהו... 
שבזה מרומז שגם כשענייני  המתבררים על ידו כו'" — 
התורה והמצוות שלו הם באופן של "לשון רבים", בגלל 
היותו קשור עם עניין הריבוי והחושך שבעולם כו', יש 

לו סיוע מענייני התורה והמצוות שלו.
ישראל  מבני  אלו  שגם  רז"ל20  ממאמר  גם  וכמובן 
שנמצאים במצב ירוד הרי הם "מלאים מצוות כרימון", 
מציאותם,  את  ממלאות  שמקיימים  שהמצוות  והיינו, 
המצוות  הנה  ומצבם,  מעמדם  על  הבט  מבלי  ולכן, 

(שמלאים בהם) עוזרות ומסייעות להם.
לירבעם  בנוגע  הרמב"ם21  שכתב  ממה  גם  [ולהעיר 
בנוגע  גם  (ועד  שלו  הירידה  גודל  שלמרות  נבט,  בן 
לחלק לעולם־הבא22), מחויב גם הוא בעירוב תבשילין, 
כתב  זה  ועניין  זאת!  קיים  לא  מדוע  ממנו  וידרשו 
כו',  למדנים  עבור  לא  דווקא —  ערבי  בלשון  הרמב"ם 
אלא באופן שיהיה מובן לכל אחד, גם מי שנמצא בפינה 

נידחת כו'].
ונקודת הדברים — שענייני התורה והמצוות נשארים 
בקיומם תמיד, מבלי הבט על מעמדו ומצבו של האדם 

שמקיימם, ולכן עוזרים ומסייעים לו תמיד. 

20. ברכות נז, א. וש"נ.
21. אגרת השמד פ"ד. אגרת תימן ספ"א.

5 ובהערה  קמה  עמ'  א  חלק  אגרות־קודש  ראה   — בזה  העניינים  פרטי   .22
שם. וש"נ.

 על־ידי אמירת מאמר החסידות ד"ה הוי' לי בעוזרי, שקשור 
עם כללות עניין הגאולה שנפעלה על־ידי העזר והסיוע של 
התורה והמצוות — נעשה כן גם אצל כל ההולכים בדרכיו 

ועקבותיו... שאצל כולם נעשה עניין של גאולה, על־ידי־זה 
ש"הוי' לי בעוזרי", ובאופן גלוי
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סיכום
ביום י"ב תמוז תרפ"ז אמר הרבי הריי"צ מאמר הפותח 

בפסוק "הוי' לי בעוזָרי ואני אראה בשונָאי".

"עוזָרי",  נאמר  כיצד  הרבי:  מקשה  המאמר  בפתח 
עוזרים  כמה  שיש  היא  שמשמעותו  רבים,  בלשון 
עוד  "אין  והלא  מהם,  אחד  הינו  והקדוש־ברוך־הוא 
מהווה  הבורא  יתברך  הוא  לבדו  הוא  ורק  מלבדו, 

ומחיה את האדם ועוזר לו בכל אשר לו"?!

כו',  בעוזרי  לי  הוי'  הרבי: "זהו  מיישב  המאמר  בסיום 
העוזרים  שהם  המתבררים  הבירורים  על  קאי  דעוזרי 

האמיתיים של האדם".

ויש לבאר את הדברים:

בענייני  וזיכוך  בירור  פועלים  והמצוות  התורה  על־ידי 
התורה והמצוות ירידה גדולה:  ירדו  לשם כך  העולם. 

התורה  גשמיים, וגם  בעניינים  ונתלבשו  המצוות ירדו 
והרוצה  "כתוב  של  למצב  עד  והשתלשלה  ירדה 

לטעות יטעה".

התורה  נותרות  הגדולה  הירידה  על־אף  ואולם, 
והמצוות בקדושתן העליונה.

רבים,  בלשון  בעוזרי",  לי  "הוי'  בכתוב  נאמר  לכן 
של  ה'ריבוי'  בתוך  שרוי  האדם  כאשר  שגם  להורות 
נותרות  והמצוות  התורה  שבעולם,  וההסתר  ההעלם 
ובזה  בעבודתו.  לאדם  ו'עוזרות'  ופועלות  בקדושתן, 
משם  בשונה  'הוי'',  שם  שכן  גילוי,  של  באופן  גופא 

'אלוקים', הוא שם המורה על גילוי.

כל  שאצל  הגאולה  בעל  פעל  המאמר  באמירת 
התורה   — בעוזרי"  לי  "הוי'  יהיה  בדרכו  ההולכים 

והמצוות יביאו להם גאולה, עזר וסיוע באופן גלוי. 

ו
בעוזרי" —  הלשון "הוי' לי  דיוק  ולבאר  ויש להוסיף 

הוי' דייקא:
בגלוי  שניכר   — הגילוי  עניין  על  מורה  הוי'  שם 
מהגבלות  לגמרי  למעלה  הוא  שהקדוש־ברוך־הוא 
העולם, שלכן הרי זה באופן דהיה הווה ויהיה כאחד23; 
מה שאין כן שם אלוקים, לשון רבים24, שיכול לבוא מזה 
בהעלם,  הוא  האלוקות  שעניין  לפי  ד"רבים",  העניין 
על  שקאי  כיוון  "הטבע"25,  בגימטריא  "אלוקים"  שלכן 
ועד  בטבע,  בהתלבשות  שבאה  כפי  האלוקות  דרגת 

שהפירוש דאלוקים הוא גם מלשון שר ושופט26.
בעוזרי" — שהעזר  לי  "הוי'  המלך  דוד  שביקש  וזהו 

והסיוע יהיה באופן גלוי. 
וכאשר "הוי' לי בעוזרי" — הנה הגילוי דשם הוי' פועל 
מהמדידות  אותו  להוציא  מישראל  אחד  כל  בעבודת 
לומר  חייב  ואחד  אחד  ש"כל  וכיוון  שלו;  וההגבלות 

23. זוהר חלק ג רנז, סוף ע"ב. פרדס שער א פ"ט. תניא שער הייחוד והאמונה 
פרק ז (פב, א). שולחן־ערוך אדמו"ר הזקן אורח־חיים רס"ה.

24. ראה גם פירוש רש"י וירא כ, יג. וישלח לה, ז.
25. פרדס שער יב פ"ב. ראשית חכמה שער התשובה פ"ו ד"ה והמרגיל (קכא, 
ב). של"ה פט, א. קפט, א. שח, ב. שו"ת חכם צבי סימן יח. תניא שער הייחוד 

והאמונה רפ"ו.
26. ראה משפטים כא, ו. כב, ח. שם, כז. ועוד. ספר המצוות לצמח־צדק שורש 

מצות התפלה פ"ד (קטז, א). ובכ"מ.

בשבילי נברא העולם"27 — פועל יהודי שיהיה גילוי שם 
כך, שבכל דבר יהיה נראה בגלוי (לא  הוי' גם בעולם, 
ש"אני  ועד  המהווה;  האלוקי  הכוח  אלא)  המתהווה, 
הוי'  שם  שגילוי   — הכתוב)  (כהמשך  בשונאי"  אראה 

בעולם פועל ביטול מציאות השונא כו'.

ז
לי  הוי'  ד"ה  החסידות  מאמר  אמירת  על־ידי   [...]
בעוזרי, שקשור עם כללות עניין הגאולה שנפעלה על־
גם  התורה והמצוות — נעשה כן  של  ידי העזר והסיוע 

אצל כל ההולכים בדרכיו ועקבותיו,
וכפי שכותב בעל השמחה והגאולה במכתבו28: "לא 
אם  כי  תמוז,  בי"ב  הקדוש־ברוך־הוא  גאל  בלבד  אותי 
מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה, וגם  גם את כל 

את אשר בשם ישראל יכונה",
על־ידי־זה  גאולה,  של  עניין  נעשה  כולם  שאצל 

ש"הוי' לי בעוזרי", ובאופן גלוי.
(משיחת שבת פרשת חוקת־בלק, י"ב תמוז, ה'תשל"ב. תורת־מנחם 
חלק סט עמ' 8 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

27. סנהדרין לז, סוף ע"א (במשנה).
28. אגרות קודש שלו חלק ב עמ' פ. וש"נ.

7 26



25

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

עצה ותושייה בענייני 
הכלל והפרט

על מה כתב הרבי "בזה אי אפשר לי להתערב"? • שלושה מכתבים 
בנושאי שידוכין ונישואין — בשניים הראשונים קבע הרבי הנחיות 

ברורות, בשלישי ביקש היוועצות ברב מקומי • עצה וביטחון לטיפול 
הרפואי • יציאה לקורס מורים — בייעוץ עם הנהלת הישיבה • מעלין 
בקודש בתלמוד תורה אהלי יוסף יצחק מרוקו • בפולמוס האניות 
הישראליות בשבת־קודש • שתי איגרות ניחום לגאונים הרב יוסף 

הענקין והגאון רבי בנימין זילבר • בפרסום ראשון

פניה לשדכנים טובים וביטחון בה'
בכ"ד מר־חשון תשמ"ה כותב הרבי ל"מר עמנואל 

שי' [מרגליות — ירות"ו]":
"שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה מיום כ"ט 
תשרי.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקרא  רצון  ובעת 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בדרך  בו  התלוי  כל  לעשות  האדם  שעל  וכיון 
עתה  יפנה  עכ"פ  או  פנה  כבר  בטח   — הטבע 

לשדכנים (ל' רבים) טובים ויזרז אותם וכו'.
מוסיפה   — בהשם  אמתי  בבטחון  והוספה 

בברכותיו.
בברכה מ. שניאורסאהן".

מהו שידוך מתאים
בט' אדר ראשון תשמ"ו מאשר הרבי קבלת מכתב 
מיום ה' בשבט וכותב למר זלמן מענדל שי' [דובנוב 

— ענגלאנד]:
כדבעי  בזה]  [המצורף  המצו"ב  שמנצל  התקוה 

היינו במעשה שהיא העיקר
בכבוד ובברכה מ. שניאורסאהן

שלפי   — מכבר  לו  כתבתי  כבר  כמדומה  נ.ב. 
דעתי עליו להשתדל ובמרץ אודות פרנסה מסודרת 
מתאים  וכמובן גם זה עיקר — שידוך  ועוד  וקבועה 
ושאין  בפועל,  יום  יום  בחיי  יהדות  שומרת  (עם 
חילוק גדול בגילם). וההקדם בכל זה כדאי וישובח 

וכו'.

שידוך אח לפני אחיו המבוגרים ממנו
חכם  תלמיד  לרב  הרבי  כותב  תשכ"ח  אייר  בד' 

חשוב בירושלים:
אחיו  לפני  שי'  לבנו...  בשידוך  להתענין  ה[אם] 
כהוראת רב בירות"ו [=בירושלים־ שי' —  הבכירים 

תבנה־ותכונן].

"אין כל יסוד לפחד"
למרת  הרבי  כתב  תשכ"ט  תמוז  חודש  דראש  בא' 

שיינדל מושקע תי' [סלונים — ירות"ו]:
...ובמענה לשאלתה — תעשה כדעה אחידה דשני 

רופאים מומחים.
אודותו  שכותבת  לפחד  יסוד  כל  אין   — בכלל 

שהרי טיפול כזה — נעשה למרבית ומצליח!
בברכה לרפואה ולבשו"ט ש"ב מ. שניאורסאהן.
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קורס למורים — בייעוץ
עם הנהלת הישיבה

ב"ה, א' מנחם אב תשכ"א
ברוקלין

האברך מאיר שי' [קאפח — לוד]
שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, 
בו שואל בהנוגע לכניסה לקורס למורים וכו'

תלמיד  על   — נשיאינו  רבותינו  הוראות  וע"פ 
טובתו  והרי  עם הנהלת הישיבה,  להתייעץ  הישיבה 
בהשגחה  כאו"א  על  המשגיח  והשי"ת  דורשים.  הם 

פרטית ינחהו בטוב לפניו באמת,
ומן הסתם לומד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות, 
ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  ושומר 

הידועים ג"כ.
בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
ש.מ. סימפסון

מזכיר

עליה בקודש
ב"ה, כג' סיון תשי"ח

ברוקלין
מוה'  שמים  מלאכת  מלאכתו  נו"נ  אי"א  הוו"ח 

רפאל שי' [אסולין — מידלת] 
שלום וברכה!

במענה למכתבו מטו"ב סיון,
ת"ח על כתבו, אף כי ראשי פרקים, מעניני תלמוד 
במחנם  אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  תורה 
שהרי  דעתה,  בהמצב  מסתפקים  אין  ובודאי  הט', 
ולהעלות  להוסיף  נצטוינו  ומצות  תורה  עניני  בכל 

בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.
על  שליט"א  תמר  בן  מתתי'  את  יזכירו  כבקשתו 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ  הציון הק' של כ"ק 
זי"ע להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו. ובודאי ישאלו 
ויעשו כהוראתו.  רופא מומחה דוקא במקצוע,  דעת 

והרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות.
ולהודעתו ממצב זוגתו תחי', ובודאי כהוראת כ"ק 
מו"ח אדמו"ר, הנה עד שתכנס לחדש החמישי, לא 

תפרסם עד"ז.
ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  והשי"ת 

זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.
בברכה לבשו"ט בכל האמור מ. שניאורסאהן

"בזה אי אפשר לי להתערב"
לשאר־בשרו  הרבי  כתב  תשכ"ב  סיון  חודש  בראש 

הרה"ח ר' יהודה ליב סלונים:
לכתבו על דבר הרכב ועד הכנס — מובן שבזה אי 

אפשר לי להתערב. יחליטו על אתר.
רבותינו  צאצאי  כנס  ארגון  הקמת  לרעיון  הכוונה 
עור  וקרם  תשכ"ב,  בשנת  שעלה  ראשוני  רעיון   -
וגידים בשלב מאוחר יותר ל"איגוד הצאצאים" (בשנת 

תשל"ב).

חילול שבת — סיכון הישוב
ועוד בנושא מאבקו של הרבי נגד חילול שבת:

יוסף  שלמה  רבי  החסיד  לגאון  הרבי  של  במכתבו 
(נשמט  השאר  בין  נאמר  תשי"ז  כסלו  יו"ד  מיום  זוין 

ב'אגרות קודש' כרך יד עמ' קסג):
...ואפשר זה יגרום להודעה סוף סוף, אשר חילול 
הוא  אסור  בפרהסיא  מישראל  מאות  ידי  על  שבת 
[=היהודי  הישוב  את  ליצלן,  רחמנא  יסכנו,  (ולא 
בארץ ישראל] על ידי עינוי הדין ועיוות הדין והוראה 
בתורה שלא כהלכה, ובפרט במצב העכשווי שניתנה 

ארכא כו').

בפולמוס האניות הישראליות בשבת
אודות  הקודם  בגיליון  שהתפרסם  למה  בהמשך 

דעת הרב פראנק ז"ל — דברים חדשים:
הרה"ח ר' שמואל הלוי חפר (ז"ל) ששמע על דעתו 
למרות שזה היה רק בתחילת היכרותו עם  של הרבי, 
(שם  למרוקו  באנייה  בחזרה  לנסוע  סירב   — חב"ד 
עשה בשליחות הסוכנות). הוא תבע ממר צבי עשאהל 
שניהל את המחלקה לתרבות תורנית שיתנו לו לנסוע 
במטוס. הלה ניסה להניאו מכך אך הוא עמד על שלו. 
מר עשאהל יעץ לו לפנות להרב פראנק, ואמר לו כי 
אם הנ"ל יתן לו מכתב שאסור לנסוע — ייתן לו כרטיס 

במטוס.
הוא  כי  לו  ואמר  פראנק  לרב  הגיע  שמואל חפר  ר' 
רוצה לשמוע פסק דין אם מותר לנסוע אם לאו. הגאון 
אך  שונות  הלכתיות  סברות  בפניו  להציע  החל  הנ"ל 
אני  בסברות,  רצוני  ואין  למדן  אמר: אינני  שמואל  ר' 
בעמדתו  שהוא  כשראה  ה'.  רצון  מה  לדעת  רוצה 
שמיים,  מיראת  נובע  וזה  ערוך  השולחן  דעת  לדעת 
אמר לו הרב פראנק כי אסור לו לנסוע, אבל לא רצה 

לתת זאת בכתב.
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

23

הרב פראנק  ר' שמואל חזר לסוכנות ואמר להם כי 
פסק לאסור אבל חושש לתת הדברים בכתב פן תיווצר 
(מרשימות  במטוס  לנסוע  לו  אפשרו  וכך  סערה, 

הרה"ת שלום מגידמן שי')

ניחום אבלים לגדולי התורה
תורה  לאישי  הרבי  ששיגר  ניחום  מכתבי  שני  להלן 
התאריך  את  נושאים  ששניהם  לציין  (מעניין  וציבור 

"י"א סיון" ושם הנפטרת "עטיל"):
ב"ה, י"א סיון תשל"א

ברוקלין, נ.י.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק
בצ"צ רב פעלים צנמ"ס וכו'

מוה' יוסף אלי' שי'
עטיל  הרבנית  זוג'  מפטירת  להשמועה  נצטערתי 

ע"ה, - יבדל לחיים טובים
המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ימצא תמיד כל הימים.

בכבוד ובברכה מ. שניארסאהן

ב"ה, י"א סיון תנש"א
ברוקלין, נ.י.

מוה'  וכו'  נו"נ  אי"א  הוו"ח  המפורסם  הגאון  הרב 
בנימין יהושע שי'

נצטערתי להשמועה מפטירת בתם מרת עטל ע"ה,
שליט"א,  המשפחה  כל  ואת  אותו,  ינחם  המקום 

בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
כל  תמיד  ימצאום  וחסד  טוב  אך  ולהבא  ומכאן 

הימים.
בכבוד ובברכה מ. שניאורסאהן
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הוראה מיוחדת: 
לכתוב מכתב 

חשאי
הרבי קורא לערוך התוועדויות בכל מקום • 

הוראה מפתיעה ומיוחדת: הרבי מבקש מכל אחד 
לכתוב מכתב חשאי בו יפרט שלושה עניינים 

שפעל בשנה האחרונה "ברוחו של בעל השמחה"
• שיחות רצופות וגילויים נפלאים לאורך ימי 

הגאולה י"ב־י"ג תמוז • יומן מבית חיינו כקביעות 
שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל — תשמ"ח'

שבת פרשת חוקת, י׳ תמוז
בשעה 13:30 ירד הרבי לבית המדרש הגדול והחל בהתוועדות הקודש.

השבת הזו חלה בימים שב ין ג׳ תמוז - תחילת הגאולה, לי״ב־י״ג תמוז - ימי 
הוא בשניים: א) שלימות השבוע  גאולת אדמו"ר הריי"צ, ושבת בכלל ענינה 
קשורה  הזו  שהשבת  מובן  כן,  אם  יומין".  כולהו  מתברכין  "מיניה  ב)  שעבר, 
אף היא לעניין הגאולה שהוא גילוי האמת, שלא כבזמן הגלות שאז האלקות 
במצב של העלם והסתר, ואילו הגאולה היא על ידי הסרת הטשטושים וגילוי 
האמת אשר "מאמתת המצאו נמצאו כל הנמצאים", ועד שאין שום דבר (אפילו 
בעולם כי אם "אמתת המצאו", וכפי שהובא הדבר בהלכה ש׳עם  בגדר טפל) 
הארץ׳ אינו משקר בשבת, כי אז מתגלית וחודרת האמת בכל הבריאה עד לעם 

הארץ - ארציות. 
ישראל  "בשם  אשר  במי  וגם  ואחד,  אחד  בכל  גלוי  להיות  צריך  זה  ענין 
יכונה", וכמכתב הידוע של בעל הגאולה ש״לא אותי בלבד גאל הקב״ה אלא ... 
את כל אשר בשם ישראל יכונה", שבפשטות על ידי גאולתו התרחבה הפצתה 
התחתון.  כדור  לחצי  גם  בעולם)  האמת  גילוי  (שעניינה  החסידות  תורת  של 
גם  בעצמו אלא  להסתפק  להיות שלא  צריכה  שהעבודה  העניין היא  ותכלית 

להשפיע על אחרים, גם על אשר "בשם ישראל יכונה".
המרבה  וכל  תמוז,  י״ב וי״ג  בימי  התוועדויות  שיערכו  הרבי  בהמשך הורה 
הרי זה משובח, ושידברו בהן מפנימיות הלב והנפש שאז בוודאי יכנסו הדברים 
הזכיר  במיוחד  השומע.  נפש  בעצם  פעולתם  את  ויפעלו  השומעים  ללב  גם 

הרבי על עריכת התוועדות כאן ב־770 אף שהוא יהיה באוהל באותה שעה.
השבוע ׳חוקת׳. בתחילת השיחה  בשיחה השנייה דיבר הרבי אודות פרשת 
פרה  חוקת  מדוע  המבאר  תורה׳  ה׳לקוטי   — פרשה  החסידישע  את  הזכיר 
הרבי,  הסביר  זאת,  הפרשה.  חוקת  ולא  התורה"  "חוקת  בשם  נקראת  אדומה 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת בלק1

י' בתמוז
הפטרה: "והיה שארית יעקב... עם אלקיך" (מיכה ה,ו־

יד ו,א־ח).
פרקי אבות — פרק ה.

יום ראשון
י"א בתמוז

במנחה אין אומרים תחנון2.

יום שני
י"ב תמוז3, חג הגאולה

אין אומרים תחנון4.
אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום  המועדים"5.  "מועד 
בשנת   — נתבשר  בו  יום  תר"מ.  בשנת  נ"ע,  מהוריי"צ 
תרפ"ז — שהוא חופשי מגלותו אשר הגלה — אחרי שהיה 

תפוס במאסר — על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות6.
ממכתביו ליום זה:

"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את 
כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר 

בשם ישראל יכונה"7.

1. בחוץ לארץ — פרשת חוקת.
2. לוח כולל חב"ד.

דלעתיד־לבוא, כיוון שפנימיות  התחלת הגילוי  היא  הרביעי  בחודש  קביעתו   .3
עמ'  ח"ב  תשמ"ח  ספר־השיחות   — ושמחה  ששון  של  עניין  הוא  הרביעי  צום 

507 ,531 ובכ"מ.
4. לוח 'היום יום'. ספר־המנהגים. לוח כולל־חב"ד. 

5. לשון בעל הגאולה באג"ק שלו ח"ב עמ' תכ. וביאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: 
הוא מועד ונס הכללי, ניסו של ראש  תמוז  "מועד עניינו — שנעשה בו נס, וי"ב 
ח"ד  ליקוטי־שיחות   — פרטיים"  וניסים  המועדים  כל  נמשכים  שממנו  ישראל, 

עמ' 1322.
6. ספר־המנהגים שם. פרשת ימים אלו בספר־התולדות — אדמו"ר הריי"צ ח"ג 
ובפרט מפרק כא ואילך; ספר־השיחות תר"פ־פ"ז עמ' יא ועמ' 171 ואילך. ושם 
הובא, שכיוון שהיה המשרד סגור בי"ב בתמוז בשל חג המוני שהיה בעיר ביום 

זה, היה השחרור בפועל רק בי"ג בתמוז.
7. ספר־המנהגים שם, מאג"ק שלו ח"ב עמ' פ.

"בשנ י ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבאים עלינו לטובה 
יתוועדו אנ"ש..."8.

[וכן:  התורה  לחיזוק  והתעוררות  התוועדות  "יום 
זמני  ושמירת  בקביעות  החסידות  דרכי  חיזוק  "בדבר 
בכל  הלימוד"9]  ענייני  בקיום  דא"ח, ולהתעורר  לימודי 

אתר ואתר לפי עניינו"5.
בשנת תשמ"ח עורר הרבי אודות לימוד המאמר ד"ה 
י"ב־י"ג  לקראת  והופץ  שהודפס  שיושבים10"  "עשרה 
לחגיגת  זה והפצתו  תרפ"ח, "שכן, הדפסת מאמר  תמוז 
י"ב תמוז הראשונה, מהווה הוראה נצחית ללמוד מאמר 

זה בימי הגאולה י"ב־י"ג תמוז בכל שנה ושנה"11.
דלימוד  "באופן  ייעשה  זה  לימוד  כי  הוסיף  הרבי 

ברבים, 'עשרה שיושבים ועוסקים בתורה'".

יום שלישי
י"ג בתמוז, חג הגאולה

יום בו יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחירות.
בעת  מגבית  לעשות  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מנהג 
"אוהלי  בשם  הידועים  המוסדות  עבור   — ההתוועדות 

יוסף יצחק"12.

יום רביעי
י"ד בתמוז

זמן  סוף   —  1:10 בשעה  חמישי,  ליום  אור  הלילה, 
קידוש הלבנה.

8. 'היום יום' יב תמוז, מאג"ק שם עמ' קפב.
במשך השנים נוספו הוראות שונות בקשר להתוועדויות: להתוועד גם ביום ט"ו 
תמוז (שלימות הגאולה, יום בו הגיע בעל הגאולה לביתו — תורת־מנחם תשמ"ז 
בתמוז (לפי הקביעות אז), ואף בי"ט  כולל ש"ק י"ז  עד  עמ' 44); להתוועד  ח"ד 
בו (יום הברית־מילה של בעל הגאולה) באופן המותר — למצוא שמחת ברית־
הברית,  את  גם  ידגישו  זו  בשמחה  וכשמשתתפים  וכיו"ב,  פדיון־הבן  או  מילה 

ויחזרו חסידות מבעל הברית (תורת־מנחם תשמ"ה ח"ד עמ' 2515).
9. 'היום יום' יג תמוז וספר־המנהגים שם עמ' 100, מאג"ק שם עמ' תכ.

10. נדפס בספר המאמרים תרפ"ח עמ' קמח ואילך.
שבשנת  ולהעיר,  מוגה).  בלתי  (הנחה   13 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  תורת־מנחם   .11

תש"נ, ביום ח' תמוז, חילק הרבי את המאמר לקהל ב-770.
12. ספר־המנהגים שם. וראה לקוטי־שיחות חלק כג עמ' 270, שזהו דבר הפשוט 
שאין צריך להזכירו במפורש בכל שנה [ועד"ז בקשר לניגונים בהתוועדות, כמו 
"ניעט ניעט ניקאווא", ועוד - שיחת ש"פ מטו"מ תש"מ סמ"ז, עיי"ש], ומי שלא 

נתן — ישלימנה בימים שלאחרי זה, עיי"ש.

לוח השבוע
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תשט"זתרפ"זתשמ"ה

תרפ"זתרפ"ז

בית אגו"ח

הורה  אדמו"ר  כ"ק 
לקיחת  בעקבות 
מספריית  הספרים 
חב"ד  חסידי  אגודת 
על  לרשום  ב־770, 
הכיתוב:  את   770 בנין 
חסידי  אגודת  "בית 
יוסף  אהלי  חב"ד 
ליובאוויטש".  יצחק 
את הנוסח  קבע  הרבי 
ואף את גודל האותיות 

וצורתן. 
(קובץ דידן נצח ע' 15)

הרבי מקבל
את תעודת השחרור

מקבל  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
את תעודת השחרור בקוסטרמה 
פ'  ד'  יום  גלותו,  מעיר  ויוצא 
חצות  אחר  שעה  חצי  פינחס, 
היום. שני נציגים מטעם הקהילה 
אל  התלוו  בקוסטרמה  היהודית 
כשיצא  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
מגלותו בעיר קוסטרמה אל ביתו 

בלנינגרד. 
בגלות  הרבי  ישב  ימים  עשרה 

קוסטרמה.
(שם ע' 210)

ניגון 'אסדר לסעודתא'

הניגון "אסדר לסעודתא",  לימד את  אדמו"ר  כ"ק 
בשבת פ' בלק, ואמר:

את  בסידורו  הזקן לא הכניס  אדמו"ר  שכ"ק  הגם 
בשולחן  לנגן  העולם  שנוהג  השבת  זמירות  כל 
ללא  ניגונים  ינגנו  שהחסידים  שרצה  כיון  שבת, 
מילים, כי הם למעלה מסתם זמירות - מכל מקום 

הכניס אדמו"ר הזקן בסידורו פיוט זה. 
(תורת מנחם חי"ז ע' 96)

הניגון,  את  הרבי  שלימד  לאחר  תקופה,  באותה 
בדיוק  ה"אסדר"  את  מנגנים  אם  הרבי:  התבטא 
אבל לפחות פעלתי  אינני יודע,  (כפי המנגינה) — 

שיאמרו "אסדר".

הרבי הריי"ץ מגיע לביתו 
בלניגרד

לביתו  מגיע  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בלנינגרד (פטערבורג) לאחר ששוחרר 

מגלותו בקוסטרמה, יום ו' פ' פינחס.
אז  שהה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
כי  בלבד,  אחדים  ימים  בלנינגרד 
ולא  שקטו  לא  והג.פ.או.  היבסקציה 
נחו, הם איימו לחזור ולאסור את הרבי. 
מורד־אור,  רב  טענו —  הם   — "היתכן 
העליונה",  על  וידו  הסוביטים  בארץ 
בלית ברירה עזב את לנינגרד והתיישב 
בכפר מלחובקה הנמצא ליד מוסקבה, 
שבועות,  שישה  במשך  התגורר  שם 
חי'  הרבנית  בתו  רק  שוהה  כשלצידו 
זכרי'  יעקב  הרב  והמזכיר  מושקא 

מאסקאליק. 
(ראה אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' סו. ימי חב"ד ע' 214)

חג הגאולה

מגלותו  חפשי  הוא  כי  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מתבשר  פנחס  פ'  ג'  ביום 
סגור.  היה  הג.פ.או.  ומשרד  בקוסטרמה  חג  יום  זה  שהיה  כיון  בקוסטרמה. 

תעודת השחרור הונפקה ונמסרה רק למחרת — י"ג בתמוז. 
(היום יום י"ב תמוז. ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 221)

במכתבו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בקשר לחג הגאולה י"ב תמוז כותב:
לההולכים  יכלו  ולא  כלו  לא  כי  קדושים  אבות  וזכות  תמנו  לא  כי  ה'  חסדי 
בשלישי  תמוז,  לחדש  עשר  ביום השנים  הנה  נצחים,  בעקבותם לעד ולנצח 
גאל  בלבד  אותי  לא  לי.  נתנה  גאולה   - שלום  בריתי  את  לו  נותן  הנני  לסדר 
הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה, 
עם  התחשב  (מבלי  מישראל  איש  כל  כי  יכונה  ישראל  בשם  אשר  את  וגם 

מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצוות) לבבו תמים עם ה' ותורתו. 
היום שנים עשר לחדש תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת תורה, כי ביום 
תורה  בהרבצת  עבדתי  אשר  הגדולה  העבודה  כי  כל,  לעין  גלוי  נודע  ההוא 
וחיזוק הדת, מותרת היא על פי חוק המדינה, הנותנת זכות חופש לשומרי דת 

כלשאר אזרחי המדינה. 
(אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' פ)

י"ג 
תמוז

י"ד 
תמוז

ט"ו 
תמוז
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אותיות  בדוגמת  באדם  חדורה  תהיה  שהתורה  והיינו,  התורה.  לכל  כללי  עניין  מהווה  שהיא  משום 
שמיניה וביה,  שהן באופן  חוקת מלשון חקיקה - שבחקיקה האותיות חדורות באבן ועד  החקיקה - 
וכך עניני התורה צריכים לחדור לתוך האדם ועד שיהיו חלק ממנו. ועוד, במצות פרה אדומה יש רמז 
דרך מצוות  הרע - מצוות לא תעשה. נתינת מים חיים אל כלי - על  המצוות: שריפתה, ביטול  לכל 
עשה. אחר כך ביאר הרבי את טענת השטן ואומות העולם המונין את ישראל "לומר מה המצוה הזאת 

ומה טעם יש בה" על פי פנימיות העניינים.
שלכאורה כנגד  הרבי את דיוק הלשון המקדימה את השטן לאומות העולם, אף  בהקשר זה ביאר 
השטן הרי יש בחירה לדחותו, מה־שאין־כן כנגד האומות אשר בעת הגלות לא ניתן להשתחרר מהן 
שהם  אף  (על  ישראל  את  להונות  לאומות  שמאפשר  הוא  שבישראל  שהשטן  הוא,  ההסבר  בכוח. 

מורמים ונבחרים מכל 70 האומות), ולכן נכתב שטן לפני אומות העולם.
מצד  בתמוז,  י׳  החודש  לקביעות  הקשור  המספר ׳עשר׳  מעלת  את  הרבי  ביאר  השלישית  בשיחה 
השיעור במשניות מסכת אבות המתחיל בעשרה מאמרות וממשיך בכמה וכמה עניני עשר (פרק ה׳) 
וכן  שברמב״ם,  היומיים  בשיעורים  ביאורים נפלאים  גם  נוספים. בהמשך נאמרו  עניינים  כמה  ומצד 

בתהילים על הפסוק "פדה בשלום נפשי", כשהרבי מפיק מכולם הוראות מעשיות בעבודת האדם.
הרגע  בא  אלה  כל  אחרי 
כאשר  בהתוועדות  המרומם 
הזמן  זהו  כי  הכריז  הרבי 
ותכף  המתאים להתחיל ולנגן — 
המילים  את  לנגן  הרבי  החל 
כי  לי  מקרב  נפשי  בשלום  "פדה 

ברבים היו עמדי". 
כמובן  שהושר  הניגון,  בסיום 
במינה,  מיוחדת  בהתעוררות 
׳לחיים׳ ואחר  לכולם  אמר הרבי 
כך הוסיף בחיוך: הלוואי שממנו 
יראו וכן יעשו. אחר כך התפללו 
השבת  בצאת  מנחה.  תפילת 
לקידוש  הרבי לרחוב  יצא  קודש 

לבנה, ולאחריה נסע לביתו.

יום ראשון, י״א תמוז
אחר  האוהל,  מן  בשובו 
החל  וערבית  מנחה  תפילות 
הרבי באמירת שיחת קודש לרגל 
חג הגאולה י״ב תמוז. הרבי פתח 
את דבריו בברכה ובהתאם לכלל 
באמירת  בברכה״,  ש״פותחין 
הנמצאים  לכל  טוב"  יום  "גוט 
כאן, לאלו ששומעים את הדברים 

שיגיעו  אלו  לכל  אחרים,  במקומות 
ישראל,  עם  ולכל  הדברים  אליהם 
במכתבו  הגאולה  בעל  כדברי 
לפני  הראשונה  תמוז  י״ב  לחגיגת 

היחידות עם שז"ר
שהסתיימה בארבע לפנות בוקר

זה  היה  שז"ר.  זלמן  מר  הגיע  תמוז  י"ב  להתוועדות 
בפתח  לו  המתין  הרבי  כהונתו.  תום  לאחר  קצרה  תקופה 
נכנס  שז"ר  מר  פעמים.  שתי  הרבי  לו  נשק  ובהיכנסו   770
לתפילת  אל הרבי  לאחריה התלווה  ליחידות בחדר הרבי, 
כולה  ההתוועדות  במהלך  להתוועדות.  כך  ואחר  ערבית 

ישב שז"ר קשוב לדברי הרבי.
שז"ר  נכנס  בלילה,  שתיים  בשעה  ההתוועדות,  בתום 
לפנות  בארבע  ויצא  הרבי  בחדר  שעתיים  בת  ליחידות 

בוקר!

בעת הכניסה להתוועדות

תשל"ג
י"ב תמוז
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הקב"ה  גאל  בלבד  אותי  שנה: "לא  שישים 
בי״ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו 
הקדושה, שומרי מצוה. וגם את אשר בשם 
לברך  יש  לזאת,  ובהתאם  יכונה".  ישראל 
ואחד  אחד  כל  את  טוב"  יום  "גוט  בברכת 

מישראל.
לדבר  הרבי  עבר  בברכה  הפתיחה  אחר 
לימי  הקשורה  הגאולה  בעל  של  בתורתו 
עניין  על  המדברים  במאמרים  הגאולה, 
עניין  שכללות  משום  זאת  ׳הגומל׳,  ברכת 
החל  כאן  ברכת הגומל.  עם  קשור  הגאולה 
הרבי בחזרת מאמר חסידות - מענין ברכת 
להודות  צריכים  "ארבעה  ד״ה   - ׳הגומל׳ 

כו׳".
בהמשך דבריו הציע הרבי בנוגע לפועל 
נשים  אנשים  הרוצה -  שכל  חדשה.  הצעה 
דבר  מיוחדת  פתקא  גבי  על  יכתוב   - וטף 
שעשה  חדשים  דברים  ג׳  טוב  ומה  חדש, 
שעברה  בשנה  תמוז  מי״ב־יג  השנה  במשך 
בפועל  מעשים  זו,  בשנה  תמוז  י״ב־י״ג  עד 
ממש ברוחו של בעל הגאולה. ושהפעולות 
שבעל  בעצמו  בטוח  שהוא  כאלו  יהיו 
המתאימות  לפעולות  מחשיבן  הגאולה 

לרוחו. 
לערב  אין  הרבי,  הבהיר  זה,  בפתק 
עניינים אחרים, אלא אך ורק את הפעולות 
ושם אמו ושם משפחתו של השולח, על גבי 
משפחתו  ושם  שמו  לרשום  יש  המעטפה 
ממי  ולדעת  למיין  קל  שיהיה  כדי  (זאת 
גדול — ראשי  נתקבל) והשולח יציין גם ח׳
דרך  על  הרבי -  הוסיף  או -  'חדש'  תיבות 
הינה גם ראשי תיבות 'חשאי' הצחות, האות ח׳
בעל הגאולה. הרבי ביקש לפרסם זאת בכל  ורק על האוהל של  שתוכנה יישאר חשאי ויימסר אך  מכיוון 

מקום ומקום, ותבוא ברכה על המפרסמים.
כרגיל, סיים הרבי בחלוקת שטרות של דולר אחד לצדקה, לכל אחד ואחד, אנשים נשים וטף.

דברי הקודש המיוחדים ובעיקר אלו שבסיומם על כתיבת שלושת הדברים שנעשו במשך השנה, גרמו 
ב׳קראון  בלילה  שהתקיימו  הרבות  ההתוועדויות  בכל  גם  ניכר  והדבר  הציבור  בקרב  גדולה  להתרגשות 
כאשר החסידים כולם ובראש  הייסט', החל מזו המרכזית והגדולה שהתקיימה בבית המדרש הגדול שב־770,
המשפיעים שיחיו עסקו כל העת בדבריו אלו של הרבי, תוך עריכת חשבון נפש מדוקדק מן המעשים בשנה 
החסידים  התוועדויות  ומה ניתן להגיש לרבי, בהתאם לדרישתו. בהתעוררות מיוחדת זו נמשכו  החולפת 

עוד שעות ארוכות עד לבוקרו של יום המחר.

תשכ"ג
ט"ו תמוז

סידור הקידושין האחרון
שנעשה על ידי הרבי

הרבי  אל  פנו  מאנ"ש  רבים  הנשיאות,  קבלת  טרם  עוד 
בבקשה שיזכו לכך שהרבי יסדר עבורם חופה וקידושין. 

ונוכח  החתונה  לאולם  נוסע  הרבי  היה  תש"י  לשנת  עד 
בסעודת  נכח  אף  רבות  (ופעמים  פנים'  ה'קבלת  בשעת 
החתונה). אחרי שנת האבלות (תש"י־י"א) נסע לסדר קידושין 

והשתתף ב'קבלת פנים', אך לא נשאר לסעודת החתונה. 
מאמצע שנת תשי"ד פסק מלנסוע לחתונות וסידר קידושין 
רק בחופות שנערכו בחצר 770. לקראת סיום שנות היו"דים 
רק  וסידר  קידושין,  לסדר  שיפסיק  פעמים  כמה  הודיע 
לשליחות  לנסוע  הסכימו  והכלה  שהחתן  בודדים  במקרים 

אחרי חתונתם.
האחרונה.  קידושין בפעם  סידור  הרבי  בשנת תשכ"ג ערך 
ר'  (בת  לּו  הינדא  ורעייתו  שמואל  הרב  היו  לכך  שזכו  הזוג 

זלמן יפה ז"ל), משלוחי הרבי בלונדון.

בעת הכניסה לחופה
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עתלדעת

תרנ"התר"מתרנ"א

תרכ"התרצ"ו תש"נ

הנחת תפילין של כ"ק אדמו"ר 
מהריי"צ

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ התחיל להניח תפילין 
בן  קודש — בהיותו  שבת  ששי ערב  — ביום 
עליו  פקד  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אביו  י"א. 
באזהרה גדולה שאיש לא ידע מזה. הוא גם 
אמר לו להניחם בלי ברכה, ומתחילת השבוע 

הבא (י"ג בתמוז) להניח עם ברכה. 
(ימי חב"ד ע' 207)

יום הולדת כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
פינחס  פ'  ב'  יום  יצחק,  יוסף  רבי   -

היה  הוא  בבוקר.  תשע  בשעה 
מוהרש"ב  אדמו"ר  לכ"ק  יחיד  בן 
על  נקרא  שרה.  שטערנא  ולרבנית 

הריי"צ  הרה"ק  אמו:  אבי  סבו,  שם 
מאוורוטש, בן הצ"צ. 

(שם ע' 210)

עסקן בגיל חמש עשרה

מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 

מכניס את בנו כ"ק אדמו"ר 

הכלל,  לעסקנות  מוהריי"צ 

למזכירו  אותו  וממנה 

כשהיה בגיל חמש־עשרה! 
(סה"ש תש"ה ע' 78)

יום פטירת הרה"ח ר' 
שניאור זלמן סלונים 

הרה"ג  של  פטירתו  יום 
זלמן  שניאור  ר'  הרה"ח 
ר'  הרה"ח  בן  סלונים, 
מרדכי דובער, בן הרבנית 
כיהן  הוא  רחל.  מנוחה 
חב"ד  קהילת  של  כרבה 
במשך  אביב  ביפו־תל 
שלושים ושבע שנים, עד 
כבוד  ומנוחתו  לפטירתו, 

בעיר תל אביב

יום פטירת בעל
'אהלי יוסף'

ריבלין  יוסף  אליהו  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  פטירתו  יום 
מדריבין, בעל "אהלי יוסף", מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר 
האמצעי וכ"ק אדמו"ר הצמח צדק. מנוחתו כבוד בהר 

הזיתים בירושלים.
רב  היה  בתחילה  עצום;  גאון  היה  יוסף  אליהו  רבי 
פאלאצק,  לעיר  עבר  אח"כ  דריבין,  בעיר  ומשפיע 
ומשפיע  כרב  שם  ושימש  בישראל,  ואם  עיר  שהיתה 

לקהל החסידים.

רבי אליהו יוסף היה מעמודי התווך של חסידות חב"ד 
"יש  אמר פעם:  צדק  אדמו"ר הצמח  כ"ק  ההם.  בימים 
לי שנים וחצי חסידים" ואחד מהם היה רבי אליהו יוסף.

בית  את  הקים  הוא  הקודש,  לארץ  עלה  תר"ז  בשנת 
של  פי ציוויו  על  העתיקה  שבעיר  צדק"  הכנסת "צמח 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
(ימי חב"ד ע' 209)

ט' 
תמוז

י"ב 
תמוז

י"א 
תמוז

קונטרס 'חג הגאולה'

הבהיר  ליום  בסמיכות 
תמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה  חג 
לאור  להוציא  הרבי  הורה 
הידוע  הקונטרס  את 
י"ב־י"ג  הגאולה  "חג 
כשאליו  תרפ"ח".  תמוז, 
הוספות  מצורפות 
בפרסום  חלקן  חדשות, 

ראשון. 
ערבית  תפילת  אחר 
הקונטרס  את  הרבי  חילק 
דולר  מצורף  כשאליו 
חילק  הכל  סך  לצדקה. 
אלפים  כשלושת  הרבי 

וחמש מאות קונטרסים.

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו
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וכתובים  נביאים  בפסוקי  גם  יותר  מדוקדק  שהוא 
וכמ"ש מהרש"א ז"ל".

ד. 
שלפי  הוא  ביהודה  הנודע  של  פירושו  של  ייחודו 
מקום  "בכל  הנדפסים  בספרים  המופיע  הלשון  דבריו 

שאתה מוצא גבורתו", הינו לשון מבורר ומדויק.
אך  "גבורתו"  אמנם  הוא  הלשון  המהרש"א  לפי 
המשמעות הינה כזו שהייתה עולה מהלשון "גדולתו". 
ואם כן, גם אם נאמר שאכן נוסח הש"ס הוא "גבורתו" 
אין כל־כך קושי מכך שבדרושי החסידות צוטט מאמר 
חז"ל בלשון "גדולתו" שכן, לדבריו, הכל עולה לכוונה 

אחת. 
'גבורתו'  הלשון  ביהודה',  ה'נודע  לביאור  אמנם, 
הוא דווקא הלשון המדויק בגמרא. לשון זה מביע את 
כוונתו של רבי יוחנן המדבר על מידת הדין וה'גבורה' 

שלו יתברך, על 'גבורה' ולא על 'גדולה'. 

נראה שמשום כך, בבואו לבאר את הדיוק שבלשונות 
דרושי החסידות, מתייחס הרבי לדברי ה'נודע ביהודה' 

באופן מיוחד.
בכך  הקושי  מן  נובע  ביהודה'  ה'נודע  של  ביאורו 

שנאמר שלשון הגמרא אינו מדויק ממש עם תוכנו. 
"וסרה  התניא:  על  ברשימות  הרבי  מעיר  כך  ועל 
קושיית הנודע ביהודה". הקושיה שהובילה את ה'נודע 
אולם  הדפוס,  נוסח  על  מבוססת  לביאורו  ביהודה' 
סרה  דיו,  מבוסס  'גדולתו'  הנוסח  שכאמור  מאחר 

הקושיה ונשמט היסוד המניע של הביאור.
הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  למאמרי  הרבי  ובהערות 
"ואין  יותר:  מודגשת  ביהודה'  ה'נודע  דברי  שלילת 
צורך למה שנדחק בנודע ביהודה". כלומר, מלבד עצם 
בביאור  דחק  כי  לציין  הרבי  מבקש  הקושיה  הסרת 
הנודע ביהודה, והרי זה מחזק את הקביעה שיש לקבל 

את הנוסח 'גדולתו'.

פרשת בלק
וישלח מלאכים אל בלעם בן בער (כב,ה)

לזה.  זה  שייכים  ועמלק  שבלעם  בספרים  נאמר 
וסימנך: כשכותבים 'בלעם' ומתחתיו כותבים 'עמלק', 
ייקרא  השמאלי  ובצד  'בלעם',  ייקרא  הימני  בצד  אזי 

עמלק'.
ב ל | ע ם
ע מ | ל ק

את  המחטיא  לאדם  עמלק ובלעם, רומזים  שניהם, 
חברו במעטה של צדקות ויראת שמים. עמלק, שהיה 
לאבות  נכד  מיוחס,  הרי  הוא  עשיו,  של  בניו  מבני 
של  מבני־בניו  היה  ובלעם  ויצחק;  אברהם  הקדושים 
לבן (סנהדרין קה), שטען "הבנות בנותי והבנים בני" 

(ויצא לא) — הוא שייך לבית־ישראל.
התחזקות  היא  כזה  אדם  של  השפעתו  נגד  העצה 
באהבת ה' ויראתו. וסימנך — גם בשני המילים 'אהבה' 

ו'יראה' יש אותו רמז שבתיבות 'בלעם' ו'עמלק':
י ר | א ה

א ה | ב ה

(לקוטי שיחות כרך ב עמ' 338)

וירא את ישראל שכן לשבטיו (כד,ב)
ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה (בבא־

בתרא פ)
גם בדירת עראי חייבים להקפיד על גדרי הצניעות 
— "שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה". לאפוקי 
צניעות בקיץ,  להקל בענייני  מאותם אנשים הנוהגים 
כשנמצאים בדירת עראי מחוץ לעיר, באומרם "אחטא 

ואשוב" — כשאשוב העירה.
(לקוטי שיחות כרך יג עמ' 84)

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו (כד,ט)
ב'שנת'  שרויים  כשבני־ישראל  גם   — שכב"  "כרע 

הגלות,
"כארי וכלביא" — הם חזקים וגיבורים, שכן שליטת 
אין  אף־על־פי־כן  אך  שליטה של אמת.  האומות אינה 

בכוחם לגאול את עצמם, אלא
יד)  (תהלים  ככתוב  יגאלם,  הקב"ה   — יקימנו"  "מי 

"מי ייתן מציון ישועת ישראל".
(לקוטי שיחות כרך ב עמ' 337)

ממעייני החסידות
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יום שני, חג הגאולה י״ב תמוז
קודש.  שיחת  באמירת  החל  וערבית  מנחה  תפילת  לאחר  בשובו  לאוהל,  הרבי  נסע  היום  בצהרי 
בראשית דבריו אמר הרבי שלמרות שנמצאים בליל י״ג תמוז, יש ללילה זה קשר גם לי״ב תמוז, שהרי 
שעל המיטה'  כן חשבון הנפש ב'קריאת שמע  וכמו  תמוז היא בלילה זה,  השלמת הקרבנות של י״ב 

על  ברובו  ייסוב   - זה  בלילה 
זה  שללילה  נמצא  תמוז...  י״ב 
לי״ב  והדוקה  מיוחדת  שייכות 

ולי״ג תמוז.
בזה,  שאין  מה  בזה  ויש 
הגאולה  ימי  משני  אחד  לכל 
באופן  בולט  הוא  בו  הדבר  יש 
התחלת  הינו  תמוז  י״ב  מיוחד. 
שהרי  הגאולה,  עניין  ופתיחת 
הקודם  הרבי  נתבשר  זה  ביום 
בי״ב  וכן  מהגלות,  שחרורו  על 
בו  אשר  הוא יום הולדתו  תמוז 

"מזלו גובר". 
תמוז  בי״ג  זאת,  לעומת 
ממש,  בפועל  הגאולה  הייתה 
החופש'  'תעודת  את  כשקיבל 
מימי  וההוראה  רשמי.  באופן 
גאולה אלו היא שכל דבר צריך 
וכציווי  ממש,  לידי פועל  לבוא 
להסתפק  שאין  הגאולה  בעל 
העיקר  אלא  וכדומה,  בדיבור 
הוא המעשה בפועל - "המעשה 

הוא העיקר".
בהמשך דבריו התייחס הרבי 

לפרק התהילים הנאמר לפי מספר שנות כ״ק אדמו״ר מוהריי״ץ וביאר בו כמה פרטים. פרק התהלים 
הנאמר בשנה זו, ביום ההולדת י״ב תמוז, הוא פרק ק״ט, מזמור בו כתובים דברים קשים. אך בפסוק 
בפי  מאוד  ה׳  "אודה  זה:  פסוק  אודות  לדבר  יש  ולכן  מרובה.  וברכה  ברכה  עניני  אודות  מדובר  ל׳ 

ובתוך רבים אהללנו".
"אודה ה׳", נותנים תודה וברכה לקב״ה, על ברכתו בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות ועל אחת כמה 
וכמה ברוחניות, ולא עוד אלא מכיוון שברכת ה׳ היא ברכה מרובה, הרי השבח והתודה שנותנים לה׳ 
הינם - "אודה ה׳ מאוד", תודה מרובה, ועניני ברכה אלו נמשכים לנשמות בגופים דווקא, כמו שכתוב 

״אודה... בפי", בני ישראל מנצלים את כוח הדיבור שבהם - פי - לברכת ה׳. 
את  בהחשיבו  מהציבור  ומתעלה  פורש  הוא  שאין  היינו,  אהללנו" -  רבים  "בתוך  הפסוק  ומסיים 
עצמו לאדם חשוב, אלא "בתוך רבים אהללנו", הוא עומד בתווך יחד עם הרבים ומודה לה׳, ואדרבה 
דווקא כשמברך ב״רבים" מקבלת הברכה כוח הציבור, ואז "אהללנו" (ולא רק "אודה"), שזה ברכה 

ותודה ביתר שאת ויתר עז.
 כרגיל, סיים הרבי בחלוקת שטר של דולר לצדקה לכל אחד ואחד, אנשים נשים וטף.

כשהרבי העניק מתנה לחתן 
והכלה שיצאו מחדר יחוד

מיומנו של א' התמימים:
"לפני תפלת מנחה התקיימה החופה של הירשל מרוזוב. 
לחדר  ל־770  החופה  אחרי  והכלה  החתן  נכנסים  כידוע, 
מנחה  כשהתפללו  הכנסת  לבית  החתן  נכנס  ומשם  יחוד. 
כשהשלשה הנ"ל יצאו  בכדי שלא יאמרו תחנון. ואחר כך, 
הר'  אנג'לס:  בלוס  ואנ"ש  [שלוחים  הרבי  של  הק'  מחדרו 
שמואל דוד רייטשיק ור' נפתלי אסטולין,  שלמה קונין, ר' 
למוסדות  בקשר  העת ביחידות בחדר הרבי  באותה  ששהו 

שם], החתן והכלה הלכו מ־770 לאולם החתונה. 
להיכנס  מרוזוב  הירשל  החתן  את  הרבי  קרא  פתאום 
אליו. תפסו את החתן כשרק יצא מהבניין והוא נכנס לרבי. 
וכך אמר לו הרבי: היות שרק עתה הייתה החופה, הרי זה 
בהשגחה פרטית, לכן הוא נותן לו תניא עבורו וסידור עבור 
דבר  שכזה  זוכרים  לא  כלל,  רגיל  אינו  הוא  זה  כל  הכלה. 

קרה אי פעם…".

תשל"ב
ט"ו תמוז
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יום שלישי, חג הגאולה י״ג תמוז
בשובו,  לאוהל.  הרבי  נסע  היום  בצהרי 
החל באמירת  לאחר תפלות מנחה וערבית 
שיחת קודש בה ביקש שילמדו את המאמר 
בתורה"  ועוסקים  שיושבים  "עשרה  ד״ה 
ביום  ללומדו  הגאולה  בעל  ידי  על  שניתן 
"עשרה   - ברבים  יהיה  ושהלימוד  זה. 
ששומעים זאת באמצעות  שיושבים". ואלו 
מאוחרת,  אצלם  שהשעה  וכדומה  הטלפון 
שילמדו  אנשים,  מנין  לקבץ  ביכולתם  ואין 
אשר  המקום  "בכל  המשנה  וכלשון  ביחיד, 
וברכתיך",  אליך  אבוא  שמי,  את  אזכיר 

אפילו ביחיד.
ביום  הנאמר  על  הרבי  חזר  בהמשך 
״והחי   - ללמוד  שיש  ההוראה  האתמול, 
העשיה,  מעלת  תמוז,  מי״ג   - לבו״  אל  יתן 
כאמור שבי״ב בתמוז היתה אמנם התחלה, 
תמוז,  בי״ג  היה  ממש  בפועל  הסיום  אך 

ומכך יש ללמוד ש״המעשה הוא העיקר".
מהפרק  הלימוד  על  שוב  חזר  הרבי 
מספר  לפי  להיאמר  שמתחיל  בתהילים 
שנותיו של אדמו"ר הריי"צ - ק״ט, והוסיף 
שכשאדם  בפי"  ״אודה...  המילים  בביאור 
בסביבתו  שעומד  מי  כל  אזי  בפיו,  מודה 
אינו  אם  ואפילו  לה׳.  ההודאה  את  שומע 
שכן  לשמוע,  מוכרח  הוא  לשמוע  רוצה 
בעה״ב על חושיו, הרי על  למרות שהאדם 
מיחידי  לבד  בעה״ב,  אינו  השמיעה  חוש 
השמיעה  חוש  על  לשלוט  שבכוחם  סגולה 

שלהם. 
הסיפור  את  הרבי  סיפר  זה  בהקשר 
הידוע על הרבי הרש"ב נ״ע שסופר על ידי 
אדמו״ר מוהריי״ץ, שפעם אחת בעת אמירת 
הסמוך,  בחדר  ודיברו  אנשים  עמדו  דא״ח 
דבר שהפריע לרבי נ״ע באמירת המאמר, וכ״ק 
השמיעה  תוקף  את  אז  החליש  נ״ע  אדמו״ר 
כך  הבלבולים, ועד שאחר  למנוע את  שלו כדי 
אנשים  כאמור,  אמנם,  לרופא.  היה זקוק לילך 
השמיעה  חוש  על  שליטה  בעלי  אינם  רגילים 

תשמ"ה
ט"ו תמוז

שינוי במקום הרבי בזאל הקטן
תשמ"ח  שבט  בכ"ב  הצדקנית ע"ה  הרבנית  הסתלקות  עד 
הקטן'  ב'זאל  ומעריב  מנחה  החול  בימות  הרבי  התפלל 
בימי הקריאה (שני וחמישי,  למעלה, ונכנס לקריאת התורה 

ראש חודש ותעניות ציבור).
ספסל  על  ישב  הרבי  החול  ימי  של  ומעריב  במנחה 
(שבשנים האחרונות היה כבר מרופד) ופניו לקהל, והסידור 

מונח על השולחן.
ועקב  לקהל  כשפניו  ישב  דמנחה  הש"ץ  בחזרת  כידוע 
החזיק  עשרה  שמונה  ובתפילת  הש"ץ,  חזרת  אחרי  בסידור 

הרבי את הסידור בידו.
על  היה יפה יותר ונעשה  הציפוי  ורק  פשוט  היה  השולחן 
קודש.  ארון  כמו  עץ  מחלקיקי  ז"ל  ליפסקר  יענקל  ר'  ידי 
מכיוון  יתלכלך,  שלא  קשיח  ניילון  עליו  פרסו  היום  במשך 
ש"פ  בשיחת  (עיין  זה  שלחן  על  גם  ולמדו  ישבו  שהבחורים 
לך לך תשמ"ב) ולפני שהרבי נכנס לתפילה היו מסירים את 

הניילון מהשולחן.
לקריאת התורה היו מניחים על השולחן מעין סטנדר קטן 
עמד  והרבי  השולחן  בקצה  הנ"ל)  ידי  על  נעשה  הוא  (שגם 
לידו, כשפניו לכיוון צפון - ארון הקודש והקהל. לפני שהרבי 
ותהלים  הסטנדר חומש  על  מניחים  נכנס היו הזוכים בגורל 

עבור הרבי (גורל זה היה קיים עד הסתלקות הרבנית ע"ה).
חדש,  סטנדר  התורה  לקריאת  הציבו  תשמ"ה  תמוז  בט"ו 
גדול ומרופד כנ"ל. את הסטנדר הציבו לכיוון צפון. מאוחר 
יותר, מיקמו את הסטנדר על השולחן לכיוון מזרח, ובסמוך 
בתפילות  ישב  הרבי  מאז  הרבי.  של  כסאו  את  הציבו  לו 
בשולחן  חורים  יצרו  (בהמשך,  לקהל  ולא  למזרח  כשפניו 

והסטנדר הותקן בתוכם). 
(על פי יומנו של הרה"ח מרדכי גלזמן)
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ב. 
רבים  במקורות  מצוי  הנוסח  כי  שמציין  לאחר 
מבואר  שם  הים'.  'איי  לספר  הרבי  מציין  ומוסמכים, 
כי מתוך דברי הגמרא נראה כי הנוסח "גבורתו" איננו 

מדויק וכי מסתבר כי הנוסח הנכון הוא "גדולתו". 
רבי  להבנת הדברים יש להקדים ולהביא את מאמר 

יוחנן במלואו:
גבורתו  מוצא  שאתה  מקום  כל  יוחנן:  רבי  "אמר 
זה  דבר  ענוותנותו.  מוצא  אתה  הקדוש־ברוך־הוא  של 
כתוב  בכתובים.  בנביאים ומשולש  ושנוי  כתוב בתורה 
א־להי הוא  א־להיכם  ה'  'כי  יז)  י,  (דברים  בתורה: 
הא־להים ואדוני האדונים' וכתיב בתריה 'עושה משפט 
יתום ואלמנה'. שנוי בנביאים: (ישעיהו נז, טו) 'כה אמר 
רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו'', וכתיב בתריה 'ואת דכא 
סח, ה)  משולש בכתובים דכתיב: (תהלים  רוח'.  ושפל 
'אבי  בתריה  וכתיב  שמו',  ביה  בערבות  לרוכב  'סולו 

יתומים ודיין אלמנות'".
ומעיר 'איי הים', כי בכל הפסוקים שמנה והביא רבי 
יוחנן לא מופיע כלל הלשון גבורה כי אם לשון גדולה 
ורוממות ("רם ונישא", "רוכב ערבות"). מכך מסיק כי 

הנוסח הנכון יותר הוא "גדולתו" ולא גבורתו.
גדולתו  מוצא  שאתה  מקום  "כל  הים":  "איי  בלשון 
המקראות המובאים ראיה  לפי  — זה הנוסח יותר נכון 
על זה, דאילו לנוסח 'בגבורתו' יקשה דבמקרא דמייתי 

ליכא לשון גבורה רק עניין רוממות היינו גדולה".
מדויק  החסידות הינו  בדרושי  המובא  שהנוסח  הרי 

ונכון יותר מהנוסח המופיע לפנינו בדפוסים.

ג. 
בהמשך מתייחס הרבי לביאורו של ה'נודע ביהודה' 
לכאורה,  הדיוק,  את  המבאר  זה,  רז"ל  מאמר  על 
מוצא  שאתה  מקום  "בכל  לפנינו:  המופיע  שבנוסח 

גבורתו".
המהרש"א  דברי  את  להקדים  ראוי  הדברים  להבנת 

על הגמרא.
המהרש"א מדייק בלשון רבי יוחנן "כל מקום שאתה 
מוצא גבורתו" בשעה שבכתובים לא מופיע כלל לשון 
המהרש"א  הנ"ל).  הים'  ה'איי  לדיוק  (בדומה  גבורה 
מבאר כי אכן, הלשון 'גבורה' אינו בדווקא וכוונת רבי 

יוחנן היא גם לענייני גדולה ורוממות.
דבהני  גבורתו  נקט  דוקא  "ולאו  המהרש"א:  בלשון 
קראי דמייתי מנביאים וכתובים לא כתיב לשון גבורה 
התרוממות  שהזכיר  מקום  'בכל  לומר  דרצונו  אלא 

יתברך  מדתו  דאין  לומר  דרצה  הקב"ה'...  של  מעלתו 
הנדכאים  מרחיק  ודם שהגיבור  בשר  כמדת  הוא  ברוך 
ושפלי רוח כגון יתומים ואלמנות ומדתו יתברך ברוך 

הוא אינו כן אלא שהוא מקרבן ומשגיח בהן ביותר".
'וייתן  בנוסח  מדוע  נשאל  ביהודה'  'נודע  בשו"ת 
לך' המופיע בסידורים נכתב "בכל מקום שאתה מוצא 

גדולתו":
שבת  במוצאי  שאומרים  שמדקדק בנוסח אר"י  "מה 
מוצא  שאתה  מקום  'בכל  פולין  מנהג  על־פי  קודש 
לא  דף  מגילה  דבגמרא  מעלתו  ומדקדק  וכו'  גדולתו' 

ע"א הנוסחא בכל מקום שאתה מוצא גבורתו.
שם  מתמה  קא  אגדות  בחידושי  המהרש"א  "הנה 
דתורה  בקרא  רק  גבורה  לא כתיב  וכתובים  דבנביאים 
כתיב גם הגבור ונדחק מהרש"א באמת ומפרש גבורתו 

לשון רוממותו".
של  מתירוצו  רצון  שבע  אינו  ביהודה'  ה'נודע  ואכן, 
רבי  נקט  למה  קשיא  גופא  "והיא  ומקשה:  המהרש"א, 
מהרש"א  ודברי  גדולה,  לשון  ולא  גבורה  לשון  יוחנן 
כוונה  על־פי  שפיר  אתי  'גדולתו'  דגם  דחוקים,  בזה 
להטפל  כבודו  אין  שלו  גדולה  על־ידי  ודם  דבשר  זו 

לנדכאי רוח".
מכך מסיק ה'נודע ביהודה' שאכן, מצד עצם הדרש 
ראוי היה לרבי יוחנן לאחוז בלשון 'גדולתו' כפי שמופיע 
במקרא, ואחיזתו בלשון 'גבורתו' היא מפני שדברי רבי 
יוחנן הובאו בגמרא, לפי פירוש הנודע ביהודה, כטעם 
"כה  בנביא  מפטירים  הכיפורים  שביום  כך  על  והסבר 

אמר ה' רם ונישא" (ישעיה נז).
שרבי  דעתי  לעניות  "נראה  ביהודה:  הנודע  בלשון 
יוחנן בא ליתן טעם למה מפטירין זה ביום הכיפורים... 
על  דין  גמר  הוא  הכיפורים  וביום  הואיל  הוא  הטעם 
ענשו  חותך  אז  והקדוש־ברוך־הוא  פרקים  ארבעה  כל 
של אדם, וזה גבורה, כי מדת הדין בגבורה וכוח עצום 
להעניש לכל אחד, ולכך אנו מזכירין שיאחז צדיקו של 
להתנהג  ענוותנותו  שם  גבורתו  שבמקום  דרכו,  עולם 
ולכן  המדה,  על  להעביר  ענווה  במידת  עמנו  גם 
רבי  לכן נקט שם  ביום הכיפורים,  מפטירין הפטרה זו 

יוחנן לשון גבורתו". 
ומסיים ה'נודע ביהודה' שלפי זה מדויק הנוסח ב'ויתן 
לך', שדווקא רבי יוחנן שבא ליתן טעם על הפטרת יום 
שינה  הגבורה,  במידת  הדין  של חיתוך  יום  הכיפורים, 
אנן  "אבל  "גבורתו",  בלשונו  והזכיר  הכתובים  מלשון 
שאומרים זה בכל מש"ק בויתן לך אנו אומרים גדולתו 

18



"גדולתו" או "גבורתו" 
— מה הנוסח המדויק?

כך הלשון בדרושי החסידות: "במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה 
מוצא ענוותנותו", אולם בגמרא מופיע הלשון "גבורתו" • הרבי מוכיח 

כיצד הנוסח המובא בדרושי החסידות הוא הנכון והמדויק • סוגיה 
מרתקת מתורת רבנו, בעיבוד מערכת 'התקשרות'

א.
מאמר  לשון  חסידות  במאמרי  מובא  רבות  פעמים 
רז"ל: "במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש־ברוך־

הוא שם אתה מוצא ענוותנותו".
היא  עצמה  "הגדולה  כי:  מוסבר  החסידות  בדרושי 
מי  משל  רז"ל  וכמאמר  יתברך,  לגביה  ושפלות  ענווה 
ומשבחים  ומהללים  זהב  דינרי  אלפים  אלפי  לו  שיש 
וכמו  לגביו,  וגנאי  שפלות  שזהו  כסף  בשביל  אותו 
חכם גדול שהוא נעלה בכל החכמות, בחכמת הרפואה 
יד  אומן  הוא  זה  וחכמת אלוקות, ועם  התורה  בחכמת 
בחכמת  אותו  כשישבחו  הרי  המעשה  בחכמת  וחכם 

המעשה הרי זה גנאי לו.
"וכן הוא דעניין הגדולה למעלה הוא ענווה ושפלות 
בבחינת  שאינו  היינו  חקר,  אין  העצמית  דלגדולתו 

השגה כלל" (ספר המאמרים ה'ת"ש עמ' 40 ואילך). 
מקור מאמר רז"ל זה הוא בש"ס במסכת מגילה (לא, 
יוחנן  ר'  "אמר  שונה:  מעט  הינו  הנוסח  שם  אולם,  א) 
כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא 
כפי  "גדולתו",  המילה  במקום  כלומר,  ענוותנותו". 

המובא בדרושי החסידות, מופיעה המילה "גבורתו".
הרבי עומד על ההבדל בין הנוסח המופיע בדרושים 
האחד  מקומות.  בשני  בגמרא,  המודפס  זה  ובין 
והשני  ד)  פרק  התניא (ליקוטי־אמרים  ברשימותיו על 
בספר  (נדפס  הריי"צ  הרבי  מאמרי  על  בהערותיו 

המאמרים ה'ת"ש שם, ה'תש"ח עמ' 228).
הרבי מציין למקומות בהם הובא מאמר חז"ל בנוסח 
מן הגמרא זה הוא  הנראה  בדרושים, וכי כפי  המופיע 

הנוסח המדויק ומובחר. 

ברשימות על התניא: "כן הוא בילקוט שמעוני תילים 
"כל  יצחק  פחד  ד'.  ד'  אבות  המשניות  פירוש  תשצ"ד, 
נוסח  גבורתו".  אחר  נוסח  גדולתו.  מוצא  שאתה  מקום 
צופים  בעין  עיין  סופרים.  בדקדוקי  לעיין  לך.  ויתן 
ביהודה  הנודע  קושיית  וסרה  יעקב.  העין  על  הים  איי 

מהדורא תניינא אורח־חיים כ'".
בהערות למאמרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ מוסיף הרבי 
זה:  בנוסח  הנוקטים  קדמוניים  בספרים  מקורות  עוד 
"במקום גדולתו — מגילה לא, א (על־פי הגירסא בילקוט 
לרמב"ם  המשנה  פירוש  תשצ"ד.  רמז  תהלים  שמעוני 
פסיקתא  בערכו.  יצחק  פחד  ד.  משנה  ד  פרק  אבות 
זוטרתי עקב יו"ד, יז. בחיי עקב יו"ד, יח. עבודת הקודש 
רוקח  עקב.  קורח ופרשת  פרשת  של"ה  יב.  ג פרק  חלק 
בהקדמה. נוסח ויתן לך — במקום שאומרים זה בויתן לך 
— שדה צופים על מגילה. ועוד. וראה באיי הים שדווקא 
גירסא זו מדויקת. — ואם כן אין צורך למה שנדחק בנודע 

ביהודה מהדורא תניינא אורח־חיים סימן כ)".
בדקדוקי  "לעיין  הרבי  מעיר  התניא  על  בהערות 
סופרים" — ספר העוסק בשינויי נוסחאות בש"ס. בספר 
מופיעה  אכן  יד  עח) מעיר המחבר כי בכתבי  זה (עמ' 

המילה "גדולתו" במקום "גבורתו".
"לא  כי  א)  (הערה  מעיר  המחבר  כי  להעיר  [יש 
מצאתי לזה חבר רק בסדר ויתן לך המודפס בסידורים", 
והן  חז"ל  למדרשי  הן  מציין  רבינו  כאמור,  ואולם, 
בנוסח  המאמר דווקא  המצטטים את  לספרי קדמונים 

"גדולתו"].

סוגיותבתורת רבינו
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שלהם. וממילא כאשר אדם מודה לה׳, מוכרחים העומדים בסביבתו לשמוע את ההודאה, וזהו 
אפוא "בתוך רבים אהללנו".

וטף,  נשים  אנשים  יהודי,  שכל  יום,  של  מעלתו  על  נוספת  פעם  הרבי  חזר  הדברים  בסיום 
ואפילו היהודי הכי תחתון, נגאל בגאולה זו. 

לעבר  שנהר  הגדול  הקהל  לכל  לצדקה  אחד  דולר  של  שטרות  בחלוקת  הרבי  סיים  כרגיל 
הבית.

אף היום התקיימו בשכונה התוועדויות חסידים רבות, ומובן שבמרכזן עמדו שיחות הקודש 
והשפע הרב אותו השפיע הרבי בימים האחרונים בשלוש שיחותיו הקדושות שנאמרו ברציפות 

מידי לילה.

יום רביעי, י״ד תמוז
לכאן  שהגיעו  הרבים  לאורחים  הכללית  ליחידות  ל־770  הרבי  הגיע   20:00 בשעה  בערב 

לכבוד חג הגאולה.
בדברי הקודש הרבה הרבי לעורר על התחזקות באהבת ישראל, כשבפתח דבריו סיפר באורח 
שלא היה קשור בצורה גלויה לרבי הקודם נ״ע אלא היה בבחינת "כל  יהודי  מפתיע על אותו 
אשר בשם ישראל יכונה", ואף גר במדינה אחרת, ואף־על־פי־כן סייע רבות לגאולתו והצלתו. 

בביטוי מיוחד סיים הרבי את סיפור המעשה של אותו אדם ובמילים: "יהי זכרו ברוך".
פלוני  את  מכירים  לא  אם  שאף  ישראל,  באהבת  להוסיף  יש  כמה  עד  הוראה  למדים  מכאן 
כותב  עצמו  הגאולה  שבעל  וכפי  זאת,  לעשות  יש  לו  לעזור  באפשרות  יש  אם  הרי  אישית, 

בהוראותיו ליום סגולה זה: "לשבת יחדיו במושב אחים ורעים בימי י״ב וי״ג תמוז".
הנ״ל רואים גם עד כמה מעשה הגאולה שייך בעצם לכלל ישראל,  מהסיפור  הרבי ביאר כי 
הרבי  להצלת  ופעל  הזמן  באותו  התעורר  רבים)  עוד  ומסוגו  (וכמוהו  יהודי  אותו  אפילו  שכן 
הקודם, וכך גם לאחר מכן בגאולה שגרמה שמחה גדולה בכל חוגי היהדות, וכפי שמציין הרבי 
הקודם במכתבו שבגאולתו נגאלו גם "כל אחינו בני ישראל... וגם את אשר בשם ישראל יכונה",
וענייני יהדות הינם רק משניים ובגדר כינוי, ששמו "ישראל"  כזה החושב  והיינו אפילו יהודי 

אפילו הוא נגאל ביום זה.
בהמשך הדברים ביאר הרבי את הפסוק הראשון במאמר הגאולה, ״עשרה שיושבים ועוסקים 
ומנצלם  כוחותיו  עשרת  כל  את  שאוסף  אלא  אדם פרטי,  על  גם  קאי בעצם  ״עשרה״  בתורה״: 
עבודה הנעשית  ״ועוסקים״ -  מנוחה ושלוה.  הכוונה לעבודה מתוך  ה׳. ״שיושבים״ -  לעבודת 
כ״עסק". מה עסק נושא רווחים, אף כאן בעבודת הנשמה למטה בעולם אחרי ירידתה "מאיגרא 
רמה לבירא עמיקתא", מתעלית היא למעלה ממקומה הראשון, בבחינת רווח. ״בתורה״ - תורה 

מלשון הוראה, שמהווה דוגמא חיה לסובבים אותו ומראה להם כיצד יש לנהוג.
נעשה  שהאדם  והיינו  ישפוט".  אלוקים  "בקרב  ההמשך,  גם  מקויים   - הרבי  המשיך   - אז 
שנברא בעשרה  כולו  ועוד יותר - על כל העולם  שלו,  לשופט ומושל על עשרת כוחות הנפש 
מאמרות. וכפי שכותב הזוהר שקיומם של עשרת המאמרות תלוי בשמירה על עשרת הדברות, 
לאמור, שאם האדם ישמור וידקדק בקיום עשרת הדברות בחייו הפרטיים, על ידי זה ישלוט אף 
על קיום העולם שנברא בעשרה מאמרות, ואז יקויים גם המשך הכתוב "אבוא אליך וברכתיך", 

שזוכים לגילוי אלוקות. 
אחר כך התקיימו גם היחידויות לחתנים ולכלות ולחתני הבר מצוה.

בסיום היחידויות עלה הרבי למעלה והתפלל תפילת ערבית ב׳זאל הקטן׳.
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