
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"ג אלול ה'תשפ"ב

א'תס"ה

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

החשבון שעושה כ"ק מו"ח אדמו"ר בח"י אלול על חודש תשרי שעבר הוא גם בנוגע לכל הברכות שניתנו על 
ידו בחודש תשרי שעבר.
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הרבי מצדו – כיון שהבטיח, בודאי ביכלתו לקיים, דאם-לא-כן, לא היה מבטיח. אבל, ישנו תנאי בדבר – 
ההתקשרות אל הרבי, והאמונה שגם עכשיו יכול למלא ובודאי ימלא את ברכותיו.

(תורת מנחם ח"א עמ' 193) 
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המענה שלפנינו ניתן לאחד שכתב לרבי על הצעת שם 
ל'ביכל' (מאמר חסידות מתוך כתב יד) מתורתו של 

האדמו"ר הזקן: 

לכאורה זה מכריח אותו – לא להסתפק בדפדוף, כ"א [= כי אם] 
ללמדו עד שידע תוכנו, וכיון שנוגע לו השם של הביכל – עאכו"כ 
שצ"ל [= על אחת כמה וכמה שצריך להיות] נוגע לו התוכן של הביכל – 

בפו"מ [=  ללימודו  אם]  כי   =] כ"א  הנ"ל  על  לתירוץ  כוונתי  אין 
בפועל ממש]

מה לדעתו נוגע לאדה"ז – איך יָקרא הביכל, 
או - שילמדו תורתו?

מה חשוב לאדמו"ר הזקן?הכתב והמכתב 

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

כי-תצא | יחד עם הקב"ה באותו ספסל

מה- יחיד,  לשון  תצא"  "כי  נאמר  הסדרה  בתחילת 
על  מחנה  תצא  "כי  נאמר  הרביעי  בחלק  שאין-כן 
אויביך", היינו שגם אם קודם היה הילד היהודי במעמד 
חבריו  עם  להתדבר  פנאי  לו  היה  שלא  כזה  ומצב 
(ילדים עם ילדים וילדות עם ילדות) כדי שכולם ביחד 
יהיו צבא ו"מחנה" אחד שלם, הרי כשמגיעים לשיעור 
שהיציאה   – הוא  ומצב  המעמד  רביעי,  דיום  חומש 
ד"מחנה על אויביך",  למלחמה, "כי תצא", היא באופן 
רעהו  את  ד"איש  באופן  זה  עם  זה  התדברות  לאחר 

יעזורו ולאחיו יאמר חזק", 
הניצחון  אזי  לוחם,  שלם  "מחנה"  כאשר   - וכמובן, 
בשלימות,  ויותר  בקלות  יותר  במהירות,  יותר  הוא 

ועוד אשר, כהמשך הכתוב "ה' אלוקיך מתהלך בקרב 
מחניך", כלומר, שנוסף על זה שהקב"ה נמצא עם כל 
אחד ואחד מאתנו ומאתכם, הרי הוא "מתהלך" בינינו 
ספסל,  באותו  ואחד  אחד  כל  עם  ביחד  ויושב  ממש, 
ענייניו...  בכל  אחד  לכל  ומסייע  ו"הולך"  כביכול, 
"להצילך  נפעל  ממנו  שכתוצאה  כך  כדי  עד  סיוע 
שכל   – השם'  ל'צבאות  ובנוגע  בידיך",  אויביך  ולתת 
היצר  את  עומדים כ"מחנה" אחד שמנצח  ישראל  ילדי 
כל  את  ומקיימים  גמור  בניצחון  בידיך")  ("אויביך 

מצוות הקב"ה.
(משיחה לילדי צבאות ה', תורת מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 257)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת רב. רג. רד.הל' מכירה פרק ו.הל' נזירות פרק ג-ה.י"ג באלולו'

מל"ת רה. רו. רח. רז.פרק ז.פרק ו-ח.י"ד באלולש"ק

פרק ט-י. הל' ערכין וחרמין.. ט"ו באלולא'
מ"ע צג. קיד.פרק ח.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קטו. קטז. קיז.פרק ט.פרק ב-ד.ט"ז באלולב'

מ"ע קמה. מל"ת קי.פרק י.פרק ה-ז.י"ז באלולג'

י"ח באלולד'

פרק ח. תהי ידך וגו'. ספר 
זרעים והוא ספר שביעי.. הל' 

כלאים.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

מל"ת קיא. רטו.פרק יא.

מל"ת רטז.פרק יב.פרק ג-ה.י"ט באלולה'

מל"ת ריז. ריח.פרק יג.פרק ו-ח.כ' באלולו'
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דברמלכות

4

תורה שלמה ו"תמימה"
בכדי שהעבודה תקרא "עבודה שלמה" יש צורך שגם הפרטים הקטנים 
שבה ייעשו באופן הטוב ביותר • תורה שלמה היא תורה שיש בה חיבור 
וייחוד של נגלה ונסתר, שגם בעת שלומד החלק הנגלה שבתורה ניכר 
עליו שלומד גם את החלק הנסתר שבה • ישיבת תומכי תמימים נפתחה 
בחודש אלול משום שבחודש זה מודגש הקשר בין תורה ותפלה • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
עבודה שלימה היא דווקא כשהעבודה נעשית באופן 
אלא גם פרטי העניינים,  העניין,  כללות  רק  לא  שנוגע 
נוגע  קטן  היותר  לפרט  עד  ופרט  פרט  שכל  והיינו, 

לשלימות העבודה.
ולדוגמא:

הייחוד1 בשער  מבואר   – ההתבוננות  לעניין  בנוגע 
צורך  יש  אלא  כללית,  התבוננות  מספיקה  שלא 

בהתבוננות פרטית דווקא.
תנועה  מספיקה  שלא   – העבודה  בעניין  הוא  וכן 
כללית של מסירות נפש וקבלת עול, אלא צריך להיות 
העליון  שרצון  כפי  היינו,  דווקא,  המצוות  פרטי  קיום 
מתלבש בפרטים דווקא, ועל דרך זה בנוגע לכל מצווה 

פרטית, שצריך לקיימה בכל פרטיה.
ריבוי  מצד  מצווה  בקיום  שלימות  שניתוסף  ועד 

הפרטים דבני ישראל – "ברוב עם הדרת מלך"2.
לפני  [שעוד  מילה  למצוות  בנוגע  שמצינו  ועד 
שלאחרי  המצוות  בדוגמת  כבר  הייתה  תורה  מתן 
עם  הרוחניות  וחיבור  המשכת  שפועלים  תורה3,  מתן 
אמר  שלכן  הגשמי,  בדבר  קדושה  להמשיך  הגשמיות, 
ואשביעך",  ירכי  תחת  ידך  נא  "שים  לאליעזר  אברהם 

1. לאדמו"ר האמצעי – בתחילתו, ובפרק ד.
2. משלי יד, כח.

3. ראה תורת מנחם חלק צא עמ' 241.

מצווה4,  של  חפץ  בידו  שייטול  צריך  שהנשבע  לפי 
עניין זה רק במצוות מילה (מה  וקודם מתן תורה היה 
פעל  שעל-ידם  אבינו,  יעקב  של  במקלות  כן  שאין 
אלא  קדושה,  בהם  הייתה  שלא  דתפילין5,  ההמשכה 
נשארו בגשמיותן כמקודם)], שיש מקום לדחות העניין 
שנאמר8 ממה  (שלמדים7  למצוות"6  מקדימין  ד"זריזין 
ד"ברוב  באופן  לקיימה  כדי  בבוקר")  אברהם  "וישכם 

עם הדרת מלך"9.
בו  שאין  עניין  הוא  מלך"  הדרת  עם  "ברוב  והרי 
מאות  תשע  יש  שאם  באופן  זה  שאין  והיינו,  הגבלה, 
ותשעים ותשע אנשים, אזי חייב להצטרף כדי להשלים 
למספר אלף, מה שאין כן אם יש אלף אנשים בלעדיו, 

אלא תמיד ניתוסף בזה עוד יותר, ללא הגבלה.
ועל דרך זה בנוגע לתורה – החל מכללות העניין של 
המספר  בשלימות  צורך  היה  זה  שבשביל  תורה,  מתן 

דשישים ריבוא בני ישראל10,
מתן  לאחרי  גם  לדינא  נוגע  זה  שעניין  [ולהעיר, 
(לעניין  כתובות  במסכת  בגמרא  שמצינו  כפי  תורה, 
תורה...  (של  "נטילתה  ליצלן):  רחמנא  המת  הוצאת 

4. חיי-שרה כד, ב-ג ובפירוש רש"י.

5. ראה זוהר חלק א קסא, ב ואילך.
6. ראה אנציקלופדיה תלמודית בערכו.

7. פסחים ד, א.
8. וירא כב, ג.

9. ראה אגרות-קודש חלק ד עמ' קנד ואילך.
10. ראה מכילתא יתרו יט, יא. דברים-רבה פרשה ז, ח.
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נתינתה  מה  (מסיני)  כנתינתה  בטל)  ותלמודו  כשמת 
בששים ריבוא אף נטילתה בששים ריבוא".

(חיל  ש"הרואה אוכלוסי ישראל  הדין  ישנו  כן  וכמו 
הרזים"11 חכם  ברוך...  אומר  ריבוא)  שישים  של  גדול 
אלא  ריבוא12,  כששים  בעיניו  כשחשובים  רק  לא   –
בפועל  ריבוא  ששים  להיות  שצריך  הגמרא  כמסקנת 

ממש],
לגבי  רק  לא  מישראל  עשרה  של  עילוי  מצינו  וכן 
רז"ל14 כמאמר  התורה,  לימוד  לגבי  גם  אלא  תפלה13, 
שרויה  שכינה  בתורה  ועוסקין  שיושבין  "עשרה 

[ולהעיר  הקודש15  באגרת  בארוכה  כמבואר  ביניהם", 
גם ממה שכתב כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ב"מודעה 
רבה" בנוגע לשמיעת קריאת התורה16: "יזהרו על נפשם 
אפילו  כו'",  התורה  קריאת  בעת  ולשוח  לדבר  שלא 
קריאת  לקול  קשובות  שאזניהם  זולתו  עשרה  כש"יש 
של  החשיבות  מודגשת  עניינים אלו  התורה"] – שבכל 

כל פרט ופרט.
באכילתו  דעהו",  תוכן הענין ד"בכל דרכיך  גם  וזהו 
כל  שמקיים  לכך  שנוסף  והיינו,  כו',  ושנתו  ובשתייתו 
שהם  כו',  ישראל  מנהגי  גם  כולל  והמצוות,  התורה 
הנהגתו  ענייני  פרטי  גם  נוגע  דרכיך",  מ"כל  למעלה 
באכילתו ושתייתו כו' באופן ש"בכל דרכיך דעהו", ועד 

11. ברכות נח, ריש ע"א.
12. ראה שם, ב.

13. ראה שם כא, ב.
14. אבות פרק ג משנה ו.

15. סימן כג.
16. אגרות-קודש שלו חלק א עמ' קעז ואילך.

 – בה"17  תלויין  תורה  גופי  שכל  קטנה  "פרשה  שזוהי 
כיון שבעניין האחדות נוגע גם הפרט היותר תחתון.

ב
שכל  שבוודאי  בתורה,  יותר  עוד  מודגש  זה  עניין 
פרט ופרט שבה נוגע לשלימות התורה כולה – "תורה 

אחת"18, "תורת ה' תמימה"19.
יש  אם  שאפילו  מום,  בלי  ד"תמים",  בעניין  וכמו 
פי  אף על  באצבע הקטנה שברגל, הנה  קטן  הכי  מום 

שהרגל הוא החלק התחתון שבגוף, וברגל גופא (שיש 
בחלק  זה  הרי  שנימנו במשנה20)  כפי  אברים,  בו כמה 
הכי תחתון שבו, מכל מקום, נוגע הדבר לכל מציאות 

הגוף (כולל גם הראש), שנקרא בעל-מום.
עם  שבתורה  נגלה  החיבור של  נכלל  גם  ובעניין זה 
תומכי  ישיבת  של  החידוש  שזהו   – התורה  פנימיות 
הנגלית  תורה  ה'  תורת  "להיות  שמטרתה  תמימים, 

ותורת החסידות תמימה"21:
לא זו בלבד שלא מספיק ללמוד רק נגלה שבתורה, 
ובהכרח ללמוד גם פנימיות התורה – שהרי לולי זאת 
חסר חלק שלם בתורה, אלא יתירה מזה, שצריך לחבר
והיינו,  התורה,  פנימיות  עם  שבתורה  נגלה  ולאחד 

17. ברכות סג, א.
18. בא יב, מט.

19. תהלים יט, ח.
20. אוהלות פרק א משנה ח.

21. שיחת ליל שמחת תורה תרנ"ט – ספר המאמרים תרנ"ט (הוצאת תשע"א) 
בהוספות עמ' רצד.

צריך לחבר ולאחד נגלה שבתורה עם פנימיות התורה, 
והיינו, שבלימוד נגלה שבתורה ניכר שהוא לומד גם פנימיות 
התורה, ובלימוד פנימיות התורה ניכר שהוא לומד גם נגלה 
שבתורה, כך, שלימוד פנימיות התורה הוא לא רק הוספה 
בכמות הלימוד, אלא גם באיכות הלימוד – שבנגלה יהיה 

ניכר ונרגש הפנימיות 
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שבלימוד נגלה שבתורה ניכר שהוא לומד גם פנימיות 
התורה, ובלימוד פנימיות התורה ניכר שהוא לומד גם 
לא  הוא  התורה  פנימיות  שלימוד  כך,  שבתורה,  נגלה 
רק הוספה בכמות הלימוד, אלא גם באיכות הלימוד – 

שבנגלה יהיה ניכר ונרגש הפנימיות וכו'22.

ג
והעניין בזה23:

כיוון  הנה  שבתורה,  נגלה  בלימוד  רק  כשעוסקים 
כמו  העולם,  בענייני  סברות  בהבנת  הוא  שהעסק 
יכולים  אזי  בזה,  וכיוצא  בחמור"24  פרה  "המחליף 
התורה" – שלכן צריך  "נותן  לשכוח חס ושלום אודות 
להיות העניין ד"ברכו בתורה תחילה"25, וכללות העניין 
של לימוד התורה צריך להיות לאחרי התפילה דווקא26.
דרך  על   – התורה  פנימיות  לימוד  העניין  תוכן  וזהו 
"ברכו בתורה תחילה" – שכיוון שעוסק בלימוד ענייני 
הקדוש-ברוך-הוא  אודות  שישכח  שייך  לא  אלוקות, 
עצמו  "הוא  חמץ27:  בדיקת  לעניין  שמצינו  דרך  (ועל 
מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיני'" (בתמיהה) – אף 
יושיט  שלא  בו  שעסוק  בדבר  גזרינן  דבעלמא  גב  על 
לפיו, הכא בבדיקת חמץ ליכא למיגזר, דהוא עצמו כל 
לך  אין  לשורפו  מחזר עליו  אינו אלא  בחמץ  עסקו זה 

זכרון לאיסור גדול מזה).
ולכן, על ידי לימוד פנימיות התורה, הנה גם בלימוד 
הקדוש- של  תורתו  שזוהי  ישכח  לא  שבתורה  נגלה 
ברוך-הוא – כנוסח ברכת התורה: "נתן לנו את תורתו", 
והיינו, שזוהי התורה שלומד הקדוש ברוך הוא, והרי כל 
אחד מבין גודל ריחוק הערך בין הלימוד שלו ללימוד 
של הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן הוא מברך ש"נתן 
אביי  של  בסברות  שבלימודו  היינו,  תורתו",  את  לנו 
ברוך  הקדוש  של  תורתו  בפועל  לומד  הוא  הרי  ורבא 
שישנו  דבר  על  אלא  אינה  ברכה  אמירת  שהרי   – הוא 
מברכים  שאין  והמטיב",  "הטוב  ברכת  כמו  בפועל, 

22. ראה גם תורת-מנחם חלק מח עמ' 431.
23. ראה גם תורת-מנחם חלק ד עמ' 172.

24. בבא-מציעא ק, ריש ע"א (במשנה).
25. נדרים פא, א. וראה ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 3.

26. ראה ליקוטי-תורה ברכה צו, ב.
27. פסחים יא, א ובפירוש רש"י.

אותה על טובה שתהיה בעתיד, אלא על טובה שישנה 
בפועל, וכן בנוגע לברכת הנהנין, שאין מברכים אותה 
שנהנה  דבר  על  אלא  ממנו,  ליהנות  שבכחו  דבר  על 
התורה,  לברכת  בנוגע  גם  מובן  ומזה  בפועל,  ממנו 
דתורה  בנגלה  שהעניין   – תורתו"  את  לנו  נתן  "אשר 

שלומד בפועל הוא תורתו של הקדוש-ברוך-הוא.
וכאשר לימוד התורה הוא באופן כזה – הרי זה פועל 
על כל היום כולו, שהנהגתו תהיה באופן ד"בכל דרכיך 

דעהו".

ד
ח"י אלול – שקשור  עם יום  במיוחד  קשור  עניין זה 

עם התיסדות ישיבת תומכי תמימים28:
הייתה  ההתיסדות  התחלת  הנה   – יותר  ובפרטיות 
(קיימא  הלבנה  שלימות  היא  שבו  אלול,  ט"ו  ביום 

סיהרא באשלמותא29) דחודש אלול.
והעניין בזה:

התפלה,  עניין  מודגש  שבו  חודש אלול –  של  עניינו 
שהרי אפילו משה רבינו, שעניינו תורה, כמו שכתוב30

בעניין  בעיקר  אז  עסק  עבדי",  משה  תורת  "זכרו 
התפלה31.

ועיקר  האמת32,  מידת  היא  משה  של  שמדתו  וכיוון 
עניינו הוא עניין התורה, הרי מובן, שגם תפילתו הייתה 
תורה  או  שבתורה  תפילה   – התורה  עניין  עם  קשורה 
מעשרים  אחד  שהוא  תהילים33,  ספר  כמו  שבתפילה, 
ותשבחות  תהילות  ועניינו  שבתורה,  ספרים  וארבע 
מי  לפני  "דע  עניינה  תפלה  יותר:  ובכללות  (תפלה), 
אתה עומד"34, ובתורה גופא הרי זה העניין של פנימיות 

התורה – "דע את אלוקי אביך"35.

28. ספר השיחות תש"ב עמ' 133. "היום יום" ט"ו אלול.
29. זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. חלק ב פה, ריש ע"א.

30. מלאכי ג, כב.
(תשכ"ז)  זו  שנה  וילך  ניצבים  פרשת  שבת  שיחת  ראה  העניין  לשלימות   .31

סעיף ח ואילך.
32. ראה בבא-בתרא עד, א. סנהדרין קי, סוף ע"א ואילך. שמות-רבה פרשה ה, 

י. תנחומא שמות כח. קורח יא.
33. ראה גם תורת-מנחם חלק מז עמ' 38 ואילך.

34. ראה גם תורת-מנחם חלק מז עמ' 38.
35. דברי-הימים-א כח, ט.
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ישיבת תומכי תמימים  התיסדות  של  השייכות  וזוהי 
לט"ו (השלימות של חודש) אלול – כיון שבחודש אלול 
לעניינה  בהתאם  ותפלה,  תורה  של  החיבור  מודגש 

עם  שבתורה  נגלה  לחבר  תמימים  תומכי  ישיבת  של 
פנימיות התורה, תפלה שבתורה.

משיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול תשכ"ז. תורת מנחם כרך נ עמ' 370
ואילך. הנחת השומעים בלתי מוגה

סיכום

שלמות  של  באופן  להיות  צריך  התורה  לימוד 
ותמימות, "תורת ה' תמימה".

הרחבת הדברים: 

כללות העניין  שלא רק  בשלמות היא  המשמעות 
הינו בשלמות אלא שגם הפרטים הקטנים נעשים 

באופן טוב ומושלם.

ההתבוננות בגדולת ה' צריכה להיעשות בשלמות 
צורך  יש  אלא  כללית,  בהתבוננות  דיי  לא   -

בהתבוננות והעמקה בעניין פרטי.

 – שלמות  להיות  צריכה  בכלל  ה'  בעבודת  אף 
אלא  נפש,  מסירות  של  כללית  בתנועה  דיי  לא 
המצוות  בקיום  ותתבטא  תחדור  שהתנועה 

הפרטיות.

'שלם';  להיות  צריך  הלימוד   – בתורה  גם  כך 
הנסתר  שבתורה והן  את הנגלה  הן  הכולל  לימוד 

שבתורה.

התורה,  חלקי  שני  את  לחבר  יש  מזו,  יתירה 
כלומר, לימוד הנגלה שבתורה צריך להיות באופן 
הנסתר, וכן,  את בחלק  שהלומד עוסק גם  שניכר 

בלימוד הנסתר ניכר הלימוד של חלק הנגלה.

הקשורות  בסברות  רבות  עוסק  הנגלה  חלק 
בו  מצב  להיות  עלול  ולפיכך  העולם,  בענייני 
מציאות  ולא  העולם  מציאות  נרגשת  בלימוד 

"נותן התורה".

בגדולתו  עוסק  שבתורה  הנסתר  החלק  ברם, 
היטב  זאת  לומדים  וכאשר  התורה",  "נותן  של 
ועוסקים בעבודת התפילה, הרי גם בלימוד הנגלה 

מורגש "נותן התורה". 

עניין השלמות בלימוד התורה שייך לחודש אלול 
עניין התפילה. אף  אלול מודגש  במיוחד: בחודש 
תורה – עיקר  העיקרי הוא  שעניינו  משה רבינו – 
שהיא  כפי  בתפילה,  אלול היה  חודש  בימי  עסקו 
אלול  שבחודש  הרי  התורה.  עניין  עם  קשורה 
עבודת  לאחר  הבא  הנגלה  לימוד  עניין  מודגש 

התפילה.

והן  נגלה  הן  לומדים  תמימים  תומכי  בישיבת 
לומר,  ויש  התפילה  בעבודת  ועוסקים  נסתר, 
אלול,  בחודש  נפתחה  שהישיבה  הטעם  שזהו 
לעניין  מיוחדת  הדגשה  ישנה  זה  בחודש  שכן, 

לימוד הנגלה מתוך יראת ואהבת "נותן התורה".
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לבטל את הדין 
ולזכות את ישראל 
בגאולה האמיתית 

והשלמה!
מה עלה בגורל ה"מלאכים" שירדו לעולם-הזה

שתגיע  חברך עד  תדין את  להם – "אל  מעלה, אומרים  בבית-דין של  ומשפט  דין  כאשר ישנו 
למקומו":

במחילה מכבודכם, לפני שניגשים אתם לדון את היהודי – רדו נא למקומו של היהודי, בעולם-
הזה הגשמי והחומרי, "און מאטערט זיך אפ" [=ומתענה] שבעים או שמונים שנה, ואז... נראה מה 

יהיה אתכם!!
"מלאכים"  שירדו  כבר  למד  למקרא  חמש  בן  גם  זאת:  ניסו  שכבר  מכיוון   – לנסות  צריך  ואין 
לעולם הזה, והכל יודעים מה היה בסופם!... וכל זה היה בעת ההיא, ועל-אחת-כמה-וכמה לאחרי 

שנעשה העולם במעמד ומצב ד"בירא עמיקתא", ובפרט בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות!
ומכיוון שכן, מה יש לבית-דין של מעלה לבוא ולדון יהודי?!...

דברי הקטיגור והסניגור  כל הטענות, את  מישהו טוען שצריכים בכל זאת לשמוע את  וכאשר 
וכו' – אומרים לקטיגור: אין לך שום זכות תביעה, שכן אילו היית במקומם, היה מצבך גרוע עשרת 

מונים!
יש  בדין",  מתונים  ד"הוו  ההוראה  עם  בבד  בד  שכן  ומיד,  תיכף  הדין  את  לסיים  יש  וממילא, 

להיזהר מעניין של "עינוי הדין", כך שצריכים תיכף ומיד לזכות את כל אחד ואחד מישראל.
לפיכך  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  "רצה  פרקי-אבות  אמירת  לאחרי  שמסיימים  מה  גם  וזהו 
הרבה להם כו'", כלומר, מכיוון שהקב"ה רוצה וחפץ בזכותם של ישראל, ולא עוד אלא שמשתדל 
להרבות זכותם, הרי מובן, שגם בית-דין של מעלה צריך ללמוד מהנהגתו של הקב"ה, ולזכות את 

ישראל.
ופשיטא שצריכים "לזכות את ישראל" בעניין הכי עיקרי – גאולה האמיתית והשלימה על-ידי 

משיח-צדקנו, ובאופן ש"לא עיכבן כהרף עין", במהרה בימינו ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.
(משיחת שבת-קודש פרשת כי-תצא, י"ד אלול ה'תשמ"ה, 'התוועדויות' תשמ"ה, כרך ה, עמ' 2904, בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כשהרבי הודה לרב זוין 
על איחולים ומתנה 
לרגל 'שנת השבעים'

מכתב נדיר משנת תש"ג – תודה על סיוע בהגרלת משניות של "חברת 
משניות בעל-פה" • ספר מכתב-יד הראשונים שהרבי העיד עליו 

"כליל הוא בהדרו" • הדלקת נש"ק האם לאחרי הבנות • הרבי הפנה בן 
ממשפחה חב"דית להתגורר בבני ברק מכמה טעמים • נדרשים "פעולות 

כתביעת השעה" – אחרי מלחמת ששת הימים • אגרות הרבי לדודתו 
ובת דודו • אזכיר על הציון של יהודי שנפטר לעילוי נשמתו • לקט 

מכתבים ו'אגרות-קודש' בפירסום ראשון

תש"ג]  משנת  [כנראה  תאריך  ללא  נדיר  במכתב 
את  ישראל"  "מחנה  של  מכתבים  נייר  על  הרבי  כותב 

המכתב הבא:
כבוד ידידינו הנעלה וו"ח אי"א וכו' מו"ה דובער שי' 

חסקינד, ברוקלין
שלום וברכה!

שי',  [=למעלת-כבודו]  למע"כ  מביעים  הננו  בזה 
בשם חברת "משניות בעל פה", תודתנו הגדולה בעד 
ההגרלה  מסיבת  בסדור  החשוב  ועזרתו  השתדלותו 

ביום א' טוב סיון, ותבוא עליו ברכה.
בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן מחנה ישראל

הרבי מעיד על הספר 'תוספות חכמי 
אנגליה': "וכליל הוא בהדרו"
ב"ה, ימי הסליחות ה'תשכ"ח, ברוקלין, נ.י.

שי'  אברהם  הרב  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח 
[סופר-ירות"ו]

ח'  תוס'  [=הספר]  הס'  נתקבל  עתה],  [=זה  ז"ע 
[=תוספות חכמי] אנגלי'.

וכליל הוא בהדרו.
ות"ח על ששיתפני בההו"ל [=בההוצאה לאור].

שלימה  [=לרפואה  לרפושו"ק  ובברכה  בכבוד 
וקרובה] ולאויוש"ט [=ולאורך-ימים-ושנים-טובות]

מ. שניאורסאהן
למרות שהרבי הודה על ההוצאה לאור בהידור, הנה 
רק בחורף תשל"א התפנה לכתוב למהדיר הערות על 
עמודים  כז  כרך  ב'אגרות-קודש'  נדפסו   – הספר 
אחת ההערות והרבי שב  קלח-ט. ר"א סופר העיר על 
עמ'  שם  ב'אגרות-קודש'  נדפס   – ולתרצה  בכך  לדון 

קמ.
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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 10

הדלקת נרות שבת קודש – האם אחר 
הבנות

ב"ה, ימים הסמוכים לימי יב-יג תמוז
ברוקלין, נ.י. . ה'תשל"ה.   

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו'  
 – [יודאסין  שי'  סענדער  אלכסנדר  מו"ה   

ת"א]
שלום וברכה!

נתקבלו המכ' והפ"נ, 
[מכתב כללי-פרטי נדפס גם ב'אגרות-קודש' חלק 

ל עמ' רנג-ד (בצירוף הנוסח שם) עמ' רמז-רנ]
תדה"נ  שהאם  כדאי  טעמים  מכמה  לכאורה, 

[=תדליק הנרות] לאחרי הבנות
ובברכה  וכו'  נש"ק  במבצע  הבשו"ט  על  בת"ח 

להצלחה בכהנ"ל
מ. שניאורסאהן

בנושא הדלקת נרות של האם אחרי הבנות – השווה: 
שילדות  היא  הצעתי  לג:  עמ'  ל  כרך  'אגרות-קודש' 
עליהן  ולפקח  לעזור  שתוכל  כדי  האם,  לפני  ידליקו 
תשרי  ו'  בשיחת  הדברים  ונתבארו  הדלקתן.  בשעת 
תשל"ה – 'שיחות-קודש' תשל"ה כרך א' עמ' 37 נעתק 

ב'שולחן מנחם' כרך ב' עמ' ס.

הפניה למגורים בבני ברק
ב'אגרות- כבר  בהשמטות  נדפס  דלהלן  המכתב 

קודש' כרך יג עמ' שעט – וכאן נדפס בשלימות:

ב"ה, ח"י מנ"א תשט"ז
ברוקלין  

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה'. . שי'. .
שלום וברכה!

בנו  אשר  הטובה  בבשורה  מכתבו  על  במענה 
עומד לבוא בקשורי תנאים בקרוב, - הנה יה"ר  שי' 
למסקנות  ויבוא  העליונה,  ההשגחה  ביד  שיכיר 
הנכונות מזה, והן להדריך חייו בדרך התורה והמצוה 
במילואה. ולפום גמלא שיחנא, שניתנו לו כל הכחות 

הדרושים, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו.
ברק.  בבני  דירתם  שיקבעו  במאד  שנכון  ומובן 
ונוסף על שאר המעלות – יוכל לקשרו שם עם צעירי 
שגם  לומר  מקום  יש  הזמן  ובמשך  חב"ד,  אגודת 

פרנסה גשמית תמצא שם.
לפלא שאין מזכיר מהשתתפותו הוא בעניני חב"ד, 
וחוששני לומר שהוא ע"ד הפתגם הידוע, שכשהאב 
נוטה צעד אחד הצדה נוטה בנו כמה צעדים. כוונתי 
בהעדר  חב"ד  מעניני  בריחוק  עומד  שהוא  שבזה 
בנו  והשתתפות מלאה, גורם לנטיית  פעולה חיובית 
כבר ידוע  חב"ד. אבל  בנטי' מכרם  צעדים  כמה  שי' 
בענין  המיוחד  בלימוד  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שיחת 
דפסח שני, אז עס איז קיינמאל ניט צו שפעט [=אף 

פעם לא מאוחר], וק"ל.
בטח לא יאריכו עד לזמן החתונה, וההקדם בכגון 

דא משובח.
בברכת מזל טוב – המחכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

התחשבות "עם האמון וקרבת הלבבות" 
בנוגע לרופא מטפל

ב"ה, א' סיון תשט"ז
ברוקלין  

ובתה  מרת רחל שתליט"א  דודתי הרבנית מנב"ת 
ב"ד [בת דודי] מרת זלדה תחי'   

[ש"ס – מישקובסקי ירות"ו]
ברכה ושלום!

בזה  אביע  הנה  הבע"ל,  השבועות  חג  לקראת 
לשמחה  מועדים  ממנו  ולהמשיך  שמח  לחג  איחולי 
הדעת  והרחבת  בריאות  מתוך  השנה  ימות  כל  על 

ולבשר אך טוב וחסד תמיד כל הימים.
בברכת החג מ. שניאורסאהן

נ.ב.
המכתב מכ"ה אייר זה עתה נתקבל.

הרי  פלוני,  רופא  אצל  הביקור  אודות  ובמ"ש 
וקרבת  האמון  עם  להתחשב  יש  דא  כגון  בכלל 
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או  זה  מומחה  לרופא  בהנוגע  שמרגישים  הלבבות 
מומחה אחר, ובהתאם לזה להחליט. ויהי רצון שיהי' 

בהצלחה ובטוב הנראה והנגלה.

מצפה לבשורות טובות
"ובמיוחד בנוגע לבריאות"

ב"ה, חי אד"ש תש"ל
ברוקלין  

ב"ד מרת שיינא זלדע תי'   
ברכה ושלום!

ברכה  בקשת  ובו  מכתבה  קבלת  הנני  מאשר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקרא  רצון  ובעת  פ"נ 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
 – וכו'  ממני  פ"ש  שי'  (וזוג')  גיסה  מסר  בודאי 

בחזרתם לאהקת"ו.
בברכה לבשו"ט בכלל ובמיוחד בנוגע  
לבריאות כאו"א מהם – ומתוך שמחה  
המצפה לבשו"ט ב"ד מ. שניאורסאהן  

פעולות כתביעת השעה אחרי מלחמת 
ששת הימים

מתוך מכתב הנושא את התאריך כ"ד טבת תשכ"ח:
[=ויהי- ויה"ר  שבט.  מו'  מכתבו  נתקבל  ז"ע  נ.ב. 
ת"ו  אה"ק  רבני  יפעלו  [=שסוף-סוף]  שסו"ס  רצון] 
 – השעה  כתביעת  תבנה-ותכונן]  הקודש  [=ארץ 

שעת הכושר באין ערוך.
הרבי  ערוך": בנושא זה האריך  "שעת הכושר באין 
הימים"  ששת  "מלחמת  אחרי  ובמכתבים  בשיחות 
תשרי  חודש  בשיחות  במיוחד  תשכ"ז),  (אייר-סיון 

רשימות בנושא  תשכ"ח ושלאחר-מכן. והוקדשו לכך 
במדור זה.

הזכרת שם נפטר על הציון
לעילוי-נשמתו

ב"ה, א' מנ"א תשט"ז
מוה'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הרה"ח  הרה"ג 

אלכסנדר סענדער שי'  [יודאסין – ת"א]
שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג תמוז.
שאסיא  בן  אהרן  הלל  אביו  את  יזכירו  רצון  בעת 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  ע"ה  תמרה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לעילוי נשמתו ותנצב"ה.
בטוב  טוב  אך  ולהבא  מכאן  שאשר  רצון  ויהי 

הנראה והנגלה יבשר תכה"י [=תמיד כל הימים].
ולפלא שלא נודע ע"ע [=עד עתה] דירתו בונקובר, 
כיון שכמה מאנ"ש ביקרו בעיר זו, ויכולים היו לעמוד 

בקישור, ואין צועקין על העבר.
אחי  אשר  במכתבו  מזכיר  [=דרך-אגב]  דא"ג 
אביו הי' רב בלאס אנדזעלעס ומחבר ספרי שו"ת יד 
משה, ואתענין לדעת אם אפשר להשיג ספרים אלו.

ויודיע  שתליט"א,  לזוגתו  מכתבי  נתקבל  בטח 
בהמשך.

בטח למותר לעוררם, אשר ישתדלו לנצל ביקורם 
ת"ו  לאה"ק  מכאן  שעלו   – שליט"א  השלוחים  של 
כח  ובאי  אנ"ש  כח  באי  בתור  שבועות  למשך איזה 

להפצת המעינות (עד אשר יגיעו גם) חוצה.
בברכה לבשו"ט תכה"י מ. שניאורסאהן  

עמ'  [המשך המכתב נדפס ב'אגרות-קודש' כרך יג 
תי]

המשך בעמוד 13

11

יום ראשון
ט"ו באלול

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

חדש לישיבה זו, ועוד13. בכל מקום המתאים סניף

יום רביעי
ח"י באלול

השמונה-עשר  יום  אשר  נתפרסם14  אשר  מעת 
[בשנת  הבעש"ט  של  יום-ההולדת  הוא  אלול  בחודש 
בכמה  נהגו   – קה"ת]  [בשנת  הזקן  רבנו  ושל  נח"ת] 
אותו  לעשות  חב"ד  בבתי-כנסיות  ובפרט  מקומות 
בדרכי  חיזוק  צדיקים,  מעשי  בסיפורי  התוועדות,  יום 
החסידים בכלל ואהבת-ישראל בפרט, וקבלת החלטות 

בקביעות עיתים ללימוד התורה – הנגלה והנסתר15.

13. ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315 ואילך.
14. ובמקום אחר כתב הרבי: "שנים רבות היה עניין ח"י אלול ועניין ג' דסליחות 
החל  לכאורה  תלב).  עמ'  ח"ג  (אג"ק  לגלות"  רשות  ניתנה  ועכשיו  בהעלם, 
הפרסום לפרטי העניינים בזה החל מ(שיחת) ח"י אלול ה'ש"ת, אף שהתאריך

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

עמ' 64 ובכ"מ). וע"ע.
עמ' 634 ח"ב  תשמ"ח  ספר-השיחות   .179  ,177 עמ'  תש"ג  15. ספר-השיחות 

הערה 8.

של  אחרונים  ימים  בי"ב  במיוחד  הוא  החשבון-צדק 
יום  שכל  החודש,  סוף  עד  אלול  מח"י  אלול,  חודש 
הוא כנגד חודש אחד מי"ב חודשי השנה,  מהי"ב ימים 
יום לחודש יום לחודש (ח"י אלול – כנגד חודש תשרי, 

י"ט אלול – כנגד חודש מרחשוון, וכו')16.
עד שנת תשל"א היה הרבי מתוועד בח"י אלול בדרך 
כלל רק כשהיה חל ביום השבת, ומשנת תשל"א ואילך 
אלו  בהתוועדויות  ושנה.  שנה  בכל  זה  ביום  התוועד 

היה הרבי אומר שיחות ומאמר דא"ח17.
במניין שהתפלל בו הרבי (אם לא היה חתן וכיו"ב), 

היו אומרים תחנון ביום זה18 (וראה בהערה).
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – נ"ע 
סיים  פעם  אלול19.  בח"י  טוב!'  יום  'גוט  אומרים  היו   –
אמר  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  אלול:  ח"י  שיחת  את  הרבי 
ואמר  שמח)",  (חג  טוב!'  יום  'גוט  אלול:  בח"י  פעם20 

בעצמו: 'גוט יום טוב!'21.

16. לקוטי-שיחות, כרך כד, עמ' 518.
17. 'אוצר מנהגי חב"ד', אלול-תשרי, עמ' כא.

18. בשנת תשמ"ט נשאל הרבי בדבר אמירת תחנון בח"י אלול, והשיב בכתב: 
('אוצר  רגש"  שאין  הוכחה  שזו  כיוון  לשאול,  אין  ברגש –  התלויים  "בעניינים 

מנהגי חב"ד' שם עמ' כב).
הורה לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שלא לומר תחנון  והנה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
זו  אבל  קמד),  עמ'  ללה"ק  בתרגום   .140 עמ'  תש"ג  (ספר-השיחות  זה  ביום 
במפורש "הוראה ליחיד" ולא לרבים. וראה אודות ההנהגה בפועל אצל הרבי 

ב'אוצר מנהגי חב"ד' שם. 
חתן  שהיה  אף  לנו',  ב'סלח  הרבי  הכה  רבות  שפעמים  שם,  המסופר  בדבר 
אלול למרות  שאף אמר 'צדקתך' בשבת ח"י  תחנון (וי"א  אמרו  כך לא  ובשל 
לקבוע  רצה  שלא  כיוון  תחנון  אמירת  מנע  לא  שהרבי  י"א  חתן),  אז  שהיה 
לרבים מנהג בזה מצידו, בדרך 'מלמעלה למטה', אלא שהדברים יבואו מתוך 
עמ'  תמא  גיליון  'התקשרות'  (ראה  וע"ע  המענה.  כלשון  הציבור,  של  הרגש 

15 ואילך).
19. ספר-המנהגים עמ' 102.

20. בשנים תש"ב, תש"ג, תש"ה (נסמן ב'התוועדויות' שבהערה הבאה).
21. תורת-מנחם כרך ו (תשי"ב ח"ג), עמ' 173. ולהעיר מסה"ש תש"ג עמ' 142

שאמר ע"ז כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "חייב אדם לומר בלשון רבו".
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הלכות ומנהגי חב"ד
* יש ללמוד בימים אלו 'דרושי חתונה' של רבותינו 
אדמו"ר  כ"ק  בחתונת  שנאמרו  אלו  ובפרט  נשיאינו, 

מהוריי"צ נ"ע1 (י"ג אלול תרנ"ז ואילך).
 – חתונות  אלו  בימים  שעורכים  שאלה  לפרסם,  יש 
ימי  בשבעת  אחר-כך  וכן  בשמחה,  יותר  עוד  יוסיפו 
שבעת  בתוך  שנמצאים  באלו  זה  ועל-דרך  המשתה, 
במספר  גם  להוסיף   – טוב  ומה  שלהם,  המשתה  ימי 
פעם  שהיה  ("כפי  ישראל  במנהג  ובפרט  הסעודות. 
ודווקא  לעניים,  סעודה  לעשות  חתונה")  בכל  הסדר 

שם היו מביאים מהמובחר2.

שבת-קודש פרשת תצא3
י"ד באלול

ביום זה – שלושים יום לפני חג הסוכות – מתחילין 
"לדרוש",  במיוחד  נכלל  ובזה  החג4,  בענייני  לדרוש 
והפתיחה בהתחלה  (ובפרט  יתרה  השתדלות  היינו 
דכל השלושים יום), בעניין השמחה ד'זמן שמחתנו'5, 
לכך  הזקוקים  לכל  החג  צורכי  בנתינת  להשתדל  וכן 
ל'זמן  להתכונן  שיוכלו  כדי  החג,  לפני  יום  שלושים 
 – זה  לפני  ועוד  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  שמחתנו' 
"אכלו  הכתוב  כלשון  ראש-השנה,  לצורכי  בנוגע 

משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו"6.
ובפרט שהשנה שנת הקהל.

1. 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315. וראה גם ב'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד 
המאמרים  תרנ"ז.  המאמרים  בס'  נדפסו  אלו  מנישואין  המאמרים  עמ' 264. 
מנישואי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נדפסו ב'ספר המאמרים – קונטרסים' ח"א 

עמ' 31 ואילך, ובספר המאמרים תרפ"ט עמ' 71 ואילך.
2. ר"ד משיחת י"ד אלול תנש"א.

3. כן היא הכתיבה הנכונה של שם זה, וראה דברי הרבי המובאים בהערה 1
בלוח השבוע לפ' תבא הבעל"ט.

4. שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א.
השבתות"  אלו   – שמחתכם  "וביום  שבת  שבכל  השמחה  על  נוסף  וזאת   .5
הוא תענוג "וקראת לשבת  של שבת  (ספרי בהעלותך י,י), אף שעיקר עניינו 
ח"ב  תנש"א  סה"ש  גם  וראה   .625 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  ספר-השיחות  עונג" – 

עמ' 806.
סה"ש   – וש"נ  ואילך,   369 עמ'  יד  כרך  לקוטי-שיחות  וראה  ח,י.  נחמיה   .6

תנש"א שם עמ' 808.

'דכא'  לכתוב בספר-תורה  הורה  הזקן  כ"ק אדמו"ר 
(בפרשתנו כג,ב), באל"ף לבסוף, ולא בה"א7.

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

בשביעי ובין במפטיר8.
שם  בקריאת  'להכות'  מקומות  בכמה  נערים  מנהג 

'עמלק', ונכון להימנע מזה9.
הפטרת  את  ברצף.  הפטרות  שתי  קוראים  הפטרה: 
עניה   – ראה  הפטרת  ואת  וגו'.  עקרה  רני   – השבוע 

סוערה וגו'10.
מנחה: מנהג הקוראים להגביה קולם בפסוק האחרון 

'השקיפה' (קריאת מילת 'השקיפה' – מלעיל!)11.
פרקי-אבות: פרקים א-ב. אומרים 'כל ישראל' לפני 

פרק א' ו'רבי חנניה' אחרי פרק ב'12.
סוף זמן קידוש לבנה מוצ"ש בשעה 2:38.

7. שו"ת שארית-יהודה יו"ד סי' טז. ושם, ש"ציווה להגיה ספר-תורה שהיתה 
אדמו"ר  באג"ק  וכן  דווקא".  באל"ף  לכתוב  וציווה  בה"א  כתוב  תחילתה 
האותיות  תיקון  לפני  עוד  זאת  לתקן  (שהורה  תיט  עמ'  ח"ט  מהוריי"צ 
כולל-חב"ד.  לוח   .32 עמ'  ספר-המנהגים  באלול.  ז'  היום-יום,  הנפסקות!). 
הוצאת  אדה"ז  לשו"ע  בהוספות  הובאו  נט,ג.  דברי-נחמיה (דף  בשו"ת  וראה 
הלכה  ב'שערי  נקבצו  בזה  הרבי  מכתבי  עמ' 1898).  ה-ו  חלק  ואילך  תשכ"ח 
יש   – כתוב  איך  ספק  יש  ואם  להגיה.  הורה  שם  וגם  קטז,  סי'  יו"ד  ומנהג' 
לבדוק את הס"ת לפני הקריאה. אבל בדיעבד, כיוון שיש דעות אחרות, כתב 
אם  ספר-התורה  את  להחליף  שאין  פז,  סו"ס  בבדי-השלחן  בקצות-השלחן 

נמצא בקריאה שכתוב בה"א.
8. הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ספר-המנהגים עמ' 31, ובאריכות שם עמ' 
72. וראה 'התקשרות' גיליון כה עמ' 17 הערה 3. כמובן שיש לדייק לקרוא את 

הטעם 'מונח' של תיבה זו בשתי הפעמים.
בשש  בסגול  או  בצירי  'זכר'  לעניין  גם  לקרה"ת  הרבי  להוראת  שציינו  יש 
באג"ק כרך יב ס"ע ג (במענה  האמור  ע"פ  אין זה שייך לנושא,  זכירות. אבל 
הכוונה  "דאין  סופם)  עד  שם  פסוקים  כמה  מסיימים  אין  מדוע  לשאלה 
הרבי בעצמו לחזור  פרשה, כ"א לזכירת עניין". ומה שנהג  לקריאת פסוק או 
הוראה  אינו  אולי  שונה,  בניקוד  מקומות)  בכמה  אחרות,  (ותיבות  זו  תיבה 

לרבים.
קט. וכבר  9. ראה בארוכה בזה בגיליון 'התקשרות' דש"פ תצא תשנ"ו, גיליון 
כתבו כן בדורות שעברו, ראה ילקוט-יוסף – מועדים (כרך ה) עמ' 259 ס"ה, 

משו"ת בן ימין ומהר"א פאלאג'י.
10. לוח כולל חב"ד.

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

בזה  וראה  הגיליון.  ובשולי   104 הע'   259 עמ'  ד'  כרך  תש"נ  סה"ש  ראה   .12
באריכות בהתקשרות גיליון תתקצ"ו הע' 17.
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פרשת כי תצא
כי תצא למלחמה (כא,י)

במלחמת הרשות הכתוב מדבר (רש"י)
למלחמת היצר,  נאמר בספרים שמלחמה זו רומזת 

ובכל זאת אומר רש"י שמדובר במלחמת הרשות.
אומר על כך כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:

הדעת  (הסחת  "אתכפיא"  בבחינת  העבודה  אמנם 
חובה",  היא "מלחמת  רצויים),  בלתי  מעניינים  והלב 
אך  לבבכם";  אחרי  תתורו  "ולא  טו),  (שלח  כדכתיב 
את  ולשנות  (להפוך  "אתהפכא"  בבחינת  עבודה 
רצונות הלב מיסודם) "מלחמת רשות" היא, שכן אינה 

שווה לכל נפש.
(אור-התורה – דברים, עמ' תתסד)

* * *
ועוד: ידוע שעבודת התפילה נקראת "בירור בדרך 
בנפש- אז  מתלבשת  הנפש-האלוקית  שכן  מלחמה", 

הבהמית, והתלבשות זו דורשת מלחמה ויגיעה; ואילו 
שהרי  מנוחה",  בדרך  "בירור  נקרא  התורה  לימוד 
הלומד ממשיך אור אלוקי בנפשו, והיצר-הרע מתברר 

מאליו.
תצא  ("כי  מלחמה  בדרך  בירור  כי  אפוא  מובן 
למלחמה"), היא "מלחמת רשות", שהרי ישנה גם דרך 

אחרת – בירור בדרך מנוחה.
(ליקוטי-שיחות, כרך יד, עמ' 85)

* * *
לנערים  מייעץ  היה  הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק 
התפילה  לפני  להתבונן  התפילה  בעבודת  המתחילים 
בדרגות נעלות ביותר, שעל-ידי זה יתבטל הרע ויוכלו 

להתפלל בכוונה.
וכך היה אומר:

"כי תצא למלחמה" – כשיוצאים למלחמת היצר בעת 
התפילה, צריכים להתבונן בדרגה שהיא "על אויביך"

לגמרי, שאין לרע קשר ואחיזה בה כלל.
(מפי השמועה)

על אויביך (כא,י)
כאשר תצא למלחמת היצר מתוך ביטחון שהקב"ה 
אכן עומד לימינך לעזור לך, הנה עצם היציאה, אפילו 
לפני שהחלה המלחמה עצמה, כבר תהיה באופן ד"על

אויביך" – למעלה מהאוייב.
(ליקוטי-שיחות, כרך ב, עמ' 697)

ושבית שביו (כא,י)
ביד האדם לא רק לנצח את היצר, אלא גם לקחתו 
עצמו.  היצר  בעזרת  היצר  את  לנצח   – כלומר  בשבי, 
שכן תפקידו של היצר הוא לפתות את האדם לחטוא, 
בוראו.  שליחות  לעשות  כדי  זו  במלאכתו  זריז  והוא 
רצון  בקיום  להזדרז   – ללמוד  האדם  יכול  גופא  מזה 
הקב"ה ולא להישמע לפתויי היצר. זאת ועוד: מרצונו 
של היצר-הרע ניתן ללמוד מהו רצונו של היצר-הטוב.
(כתר-שם-טוב עמ' יז,נה)

* * *
דבר  הקליפה  מיד  להוציא  תוכל   – שביו"  "ושבית 
שהוא  ש"מי  ז)  (פרק  בתניא  כמבואר  אצלה,  השבוי 
יורד  גופו...  תאוות  למלאות  יין  וסובאי  בשר  בזוללי 
ברע  שעה  לפי  ונכלל  שבקרבו  והיין  הבשר  חיות 

גמור... עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת ה'".

(ליקוטי-שיחות, כרך ב, עמ' 697)

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

"וראית בשביה אשת יפת תואר" – היופי הגשמי הוא 
ספירת  הוא יופי רוחני,  שורשו  שהרי  שביה,  בבחינת 

התפארת, אלא שנפל ונשתלשל ביופי גשמי;
"וחשקת בה" – שמא תחשק ביופי הגשמי;

"ולקחת לך" – להנאתך;
לא תעשה כן, אלא תעלה את היופי לאשה – "אשה 
ריח ניחוח לה'", על-ידי זה שתדבק מחשבתך בשורש 

היופי, תפארת העליון.
('מגיד דבריו ליעקב' עמ' ז)

ממעייני החסידות
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האחת אהובה והאחת שנואה... והיה הבן 
הבכור לשניאה (כא,טו)

"אהובה" – היינו נפש האלוקית.
"שנואה" – היינו נפש הבהמית.

שורש  לנפש הבהמית  לשניאה" –  "והיה הבן הבכור 
"כל  הכלל  על-פי  האלוקית,  מלנפש  יותר  נעלה 
נמצא  ביותר",  למטה-מטה  יורד  ביותר  הגבוה-גבוה 

שמבחינה זו הנפש הבהמית היא ה"בכור".
(ליקוטי-תורה – דברים, עמ' לז)

כי תבנה בית חדש (כב,ח)
מחסידיו  אחד  בלוויית  פעם  הלך  מהר"ש  הרבי 
פועלים  עסקו  שבו  מקום  ליד  עברו  ובדרכם  ברחוב, 
נפלו  קטנות  עץ  שפיסות  לב  שם  הרבי  בית.  בהקמת 
מידי הפועלים, מקצתן נפלו אל מתחת לבניין ונשארו 
והשבים  והעוברים  הדרך,  לצד  נפלו  ומקצתן  שם, 

ליקטו אותן לצורכי בישול והסקה.
אמר הרבי:

זוכים  מלקטים  שאותם  שהקיסמים  תראה  הלוא 
להתברר, שכן יהודים משתמשים בהם לבישול לכבוד 
מתחת  שנופלים  הקיסמים  ואילו  בזה;  וכיוצא  שבת 
לבניין אינם זוכים להתברר. זהו שנאמר"כי תבנה בית" 
– כשעוסקים בבניית בית, "חדש" – ראשי-תיבות "חאפ 

די שפענער" (=תפוס את הפיסות הדקות)...
(מפי השמועה)

והאם רובצת על האפרוחים (כב,ו)
למידות   – ו"אפרוחים"  לבינה  רומז  ש"אם"  ידוע 
שכן, ההתבוננות בגדולת ה' "מולידה"  ויראה.  אהבה 

אהבת ה' ויראתו.
הרמזים לכך:

(אהבה  גבור"ה  חס"ד  בגימטרייה  "אפרח"  א) 
הן  "אפרח"  תיבת  של  ופ'  א'  האותיות  ב)  ויראה). 
ראשי תיבות אהבה ופחד. ג) בתיבת "האפרחים" ישנן 

האותיות יראה.
(ליקוטי לוי-יצחק לתניא, עמ' לב)

על המתנה והאיחולים ששיגר הרב זוין 
לרבי ל"שנת השבעים"

כך הודה הרבי לרב זוין על ברכותיו ומתנתו ל"שנת 
השבעים":

ב"ה, י"א ניסן ה'תשל"ב
ברוקלין, נ.י.  

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
 צנמ"ס כו' מו"ה שלמה יוסף שליט"א

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המברקים וכן הביכל כתבי-יד, 
אלבישייהו  מילתא  מחז"ל  ע"פ  ובמיוחד  ת"ח  ות"ח 

יקירא...
הפ"נ יקראו עה"צ.

 בהוקרה ובכבוד ובברכת החג – שיחוגו בבריאות 
הנכונה וביתו תי'

מ. שניאורסאהן
בתוה"ק:  אמורה  מלתי'  וכבר  הברכות.  על  ת"ח 
של  בברכתו  מברכיך,  הברכות)  מקור  (ה'  ואברכה 
וכמצו"ב   – העיקר.  על  מרובה  שתוספתו  הק' 

בארוכה.

המשך מעמוד 11
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תק"התשמ"ח

תרנ"זתקע"גתצ"דתנ"ח

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

שנה ש"עת לבנות").
בשעה  מביתו  הגיע  אדמו"ר  כ"ק 
עלה  לבוש בסירטוק של משי,  חמישית, 
לבנין,  מחוץ  שהוקמה  מיוחדת  לבימה 
כעשר  שנמשכה  בשיחה  מיד  ופתח 
אבן  הנחת  ענין  על  דיבר  בשיחה  דקות. 
"שבירת  לזה  קוראים  שבאנגלית  הפינה, 
ואח"כ  הקרקע  את  (ששוברים  הקרקע" 
מניחים את אבן היסוד) והרבי ביאר את 

הענין בעבודת השם.
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 287. ימי 
חב"ד ע' 251)

יום הולדת האדמו"ר הזקן

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הזקן להרה"ק ר' ישראל ברוך ומרת רבקה (בת הר' 
ברוסיה  קטנה  (עיירה  ליוזנא  בעיר  אורי,  קומי  פ'  ד'  ביום  פוזנר,  אברהם) 
הלבנה, הסמוכה לעיר וויטבעסק). נקרא בשם "שניאור זלמן" על שם סבו, 

אביו של ר' ברוך.
באותו יום, ח"י אלול תק"ה, כשחזר הבעל שם טוב מטבילתו במקוה טהרה, 
היה במצב רוח מרומם ושמח, שהפליא את כל התלמידים. אך אף אחד לא 
העיז לשאול על פשר השמחה. מורנו הבעש"ט התפלל לפני העמוד וכולם 
כך  על  התפלאו  ובמיוחד  התפלל.  בהם  השמחים  החג  ניגוני  התפלאו על 
הזמין הבעש"ט את  לא אמר תחנון באותו יום. אחרי התפלה  שהבעש"ט 

תלמידיו לסעודת מצוה, והיה בשמחה גדולה. בתוך הסעודה אמר: 
אורי, ירדה נשמה  לסדר קומי  רביעי זה  נתלו המאורות. ביום  ביום רביעי 
לו  ותהיה  והחסידות,  הנגלית  בתורה  העולם  את  שתאיר  לעולם  חדשה 

מסירות נפש על דרך החסידות ותצליח עד ביאת המשיח. 
(ליקוטי דיבורים ח"ג ע' 962)

יום הולדת הבעל-שם-טוב

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

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

אביו היה בן מאה שנה ואמו היתה בת צ'. פעם גילו 
לו בחלום שיקדש את עצמו, כי יוולד לו בן שיאיר 

את ישראל, והתקדש ונולד הבעל שם טוב. 
(כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) ע' תכד)

א)  "נחת":  הוא  הבעש"ט  בה  שנולד  השנה  סימן 
היינו שמביא נחת לקב"ה מכל יהודי, אף מאנשים 

פשוטים. ב) נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים. 
(תולדות הבעש"ט ע' 28)

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

(סה"ש תש"ג ע' 154)

התגלות 
הבעל-שם-

טוב

שם  הבעל  כ"ק 
בן  בהיותו  טוב 
ושש  שלושים 
הצטווה על ידי 
השילוני  אחי' 
ת  ו ל ג ת ה ל
כעושה  בעולם 
נפלאות ומגלה 

עמוקות. 
(סה"ש שם. תש"ה 
ע' 122) 

הרבי האמצעי 
מתיישב 

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

אלפי חסידים.
שימשה  ליובאוויטש 
חב"ד  של  הבירה  עיר 
יותר  של  בתקופה 

ממאה ושתי שנים.
(ספר התולדות אדמו"ר 
האמצעי ע' 49. ימי חב"ד ע' 
(258

יום התחלת 
הלימודים 

בתומכי 
תמימים

התחלת  יום 
ם  י ד ו מ י ל ה
ה  ל ג נ ב
 , ת ו ד י ס ח ב ו
תומכי  בישיבת 
ם  י מ י מ ת
טש  י ו ובאו בלי
ה  ב י ש י ה )
בט"ו  שנוסדה 

באלול).
(סה"ש תש"ב ע' 133)

י"ז 
אלול

י"ח 
אלול
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עתלדעת
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תש"מתש"בתרצ"גתרל"ו

תרנ"זתרנ"ז

יום פטירת חתנו של 
הרבי האמצעי

הרה"ק  של  פטירתו  יום 
טברסקי  ישראל  יעקב  ר' 
רבי  הרה"ק  בן  מטשרקאס, 
חתנו  מטשרנאביל,  מרדכי 
האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  של 
דבורה  הרבנית   - (אשתו 
לאה). בשבת קודש "בשעתא 
מנחת  בעת  דרעווין"  דרעווא 
שבת נתעלה ואיתגניז נשמתו 
כבוד  ומנוחת  הטהורה, 

בטשערקאס.
 (קיצור תולדות חב"ד ע' 102)

הרבי הריי"צ
עוזב את ריגא

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ריגא  העיר  את  עוזב 
ומתיישב  שבלטביה 
שבפולין.  וורשה  בעיר 
שנים  לשש  קרוב 
היתה ריגא עיר הבירה 

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

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

יום רציחת 
הרבנית שיינא 

הורנשטיין, 
הי"ד

שיינא  הרבנית 
בתו  הורנשטיין 
של  הצעירה 
אדמו"ר  כ"ק 
 - (בעלה  הריי"צ 
משה  ר'  הרה"ח 
נרצחה  הכהן), 
 , ה ק נ י ל ב ר ט ב

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

כינוסי ילדים

שלושה  לארגן  מורה  הרבי 
כינוסי ילדים

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

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

יום חתונת הרבי הריי"צ

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

שנה".. החתונה התקיימה בליובאוויטש.
רבות  הוצעו הצעות  השידוכים,  אדמו"ר מוהריי"צ לעונת  כ"ק  הגיע  כאשר 
הוריו  גדולה.  נדוניא  בהבטחת  מלוות  עשירות  הצעות  גם  ביניהן  ושונות, 
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרבנית שטערנא שרה, נטו לשידוך עם בת הרה"ק 
כ"ק אדמו"ר  ואילו הסבתא הרבנית רבקה (אשת  שניאורסאהן,  אברהם  ר' 
החתן  את  לשאול  איפוא,  החליטו,  הם  אחרים.  לשידוכים  נטתה  מהר"ש) 
בעצמו שהיה אז צעיר לימים. הם סיפרו לו על השידוכים המוצעים והוסיפו, 
שבהתאם למסופר בתורה על נישואי יצחק ורבקה "ונשאלה את פיה", הם 

פונים אליו בשאלת פיו על השידוכים המוצעים.
לבני  אשה  "ולקחת  נאמר  עצמה  פרשה  באותה  הרי  נו,  החתן:  השיב 

ממשפחתי ומבית אבי"...
(ימי חב"ד ע' 246)

יסוד ישיבת "תומכי 
תמימים"

סעודת החתונה של כ"ק אדמו"ר 
א'  יום  היום,  התקיימה  מוהריי"צ 

פ' כי תבוא. 
(נשואי הנשיאים ע' 69)

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

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

י"ג 
אלול

י"ד 
אלול

ט"ו 
אלול
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אירוע נדיר
ובלתי נשכח

התוועדות שמחה ומיוחדת ביותר • ההפתעה 
שהדהימה את כולם: הרבי הודיע על הגעתו ל'הנחת 
אבן הפינה' • להפתעת כולם הניח הרבי בעצמו את 
אבן הפינה במקומה לאחר שנשא שיחה מיוחדת
• בנוסף להכל – חלוקת דולרים ברחובה של עיר

• הקב"ה פונה לכל יהודי ואומר: "ובנית!", לבנות 
בניינים • יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו. מתוך: 

'יומן הקהל – תשמ"ח'

שבת פרשת תצא, י״ד אלול
בשעה 13:30 ירד הרבי להתוועדות.

החל  לאשורם.  דברים   - הזו  בהת וועדות  התחולל  אשר  את  מלתאר  העט  דל 
והשמחה  המיוחדת  באווירה  המשך  רגיל,  לא  המאוד  וסגנונם  הדיבורים  מן 
הכללית  באווירה  וכלה  ביניהן  ובעיקר  הקדושות  השיחות  שמיעת  בעת  ששררה 

שההתוועדות שתלה בלב הקהל הגדול.
"שמחה", "שמחה על מנת להביא את משיח צדקינו" "שמחה בטהרתה", אלו היו 

הביטויים ששלטו במשך השיחות.
שהוא י״ד  נמצאים,  הזמן בו  במעלת וייחודיות  הקדושים  דבריו  פתח את  הרבי 
באלול אשר בהתאם לכלל ״דורשין בהלכות החג שלושים יום קודם החג" הרי שגם 
שמחתינו", יש  "זמן  הסוכות הנקרא  באופן מיוחד חג  מתבטא  בעניין השמחה בה 

להתחיל כהכנה, החל מיום זה.
של  חתונתו  יום  שבת - י״ג אלול, שהוא  מיום השישי - ערב  כאשר באים  בפרט 
הרבי הקודם נ״ע אשר בהיותו נשיא הדור, ענייניו נוגעים ומשפיעים לכל הדור כולו 

מיוחדת  ובהדגשה 
הידוע  פי  על 
חתונתו  שמיום 
להיאמר  החלה 
המאמרים  סדרת 
של  המפורסמת 
נ״ע  הרש״ב  הרבי 
"המשך  המכונה 
תשמח"  שמח   -
הרבי  המשיך  וכך 
מעלת  את  להגדיל 
השמחה  וחשיבות 
שנת  של  בסיומה 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח

המכתב כללי הראשון
כללי הראשון "אל  המכתב  את  הרבי  כתב  ביום זה 
אתר  בכל  די  ישראל  ובנות  בני  ואחיותינו,  אחינו 
ואנגלית.  אידיש  הקודש,  בלשון  יצא  המכתב  ואתר". 
אמו  ושם  המלא  שמו  את  הרבי  חתם  המכתב  בסיום 
ורבנו  מורנו  אדוננו  קדושת  כבוד  דבי נשיאה  "חתנא 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ".
הנהגה זו של כתיבת מכתבים כלליים לכלל ישראל 

נמשכה באורח קבע לכל אורך שנות הנשיאות.

תש"י
ח"י אלול
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מצד  שהם  'הקהל'  ושנת  ותשמ"ח  תשמ"ח 
היו  כאן  עד  לשמחה.  מספקת  סיבה  עצמם 
חריגים  ובלתי  מוכרים  יותר  פחות או  הדברים 

בסגנונם.
הרבי  פניהם.  השתנו  ההתוועדות  בהמשך 
השמחה  עניני  כל  שלימות  בעצם  כי  ביאר 
האמיתית  בגאולה  המשיח  בביאת  רק  תהיה 
ה׳  "ומחה  היעוד  יקויים  אז  שכן,  והשלימה, 
כשורש  משמשת  'ישמח'  המילה  גם  דמעה". 
קשור  הוא  אף  הנישואין  ענין  'משיח',  המעלה 
ש׳לימות  במדרש  כמובא  הגאולה  עם  במיוחד 
ועניינים  בהמשך להנ"ל  המשיח יהיו נישואין'. 
ובקשה  בהצעה  הרבי  בא  שנאמרו,  נוספים 
להביא  כדי  השמחה  בעניין  "להוסיף  מיוחדת: 
בפועל  האמיתית  והגאולה  צדקינו  משיח  את 

ממש"!
כל  את  גדולה  באריכות  הרבי  פירט  כאן 
"הפצת  בנושא  הבעש״ט  מאז  נעשה  אשר 
דברי  כאשר  זה  לדורנו  ועד  חוצה"  המעיינות 
עד  אחרים  ללשונות  מתורגמים  החסידות 
העולם.  לאומות  אף  מובנים  להיות  שיכולים 
הרי  הדברים  בשאר  גם  כי  ואמר  המשיך  הרבי 
תהילים,  הגאולה;  את  לקרב  כדי  הכול  נעשה 
כבר אמרו בשופי, מצוות קיימו לרוב ובתשובה 
עדיין  וכו' ואף על פי כן  וכו׳  כבר הרהרו הכל 
נאמר  הגמרא  שבזמן  אף  על  זאת  בא!...  לא 
הקודם  שהרבי  ואף  הקיצין"  כל  ש"כלו  כבר 
כי  אמר  שנה  מארבעים  למעלה  לפני  בזמנו 
"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", ו״לאלתר" 
משמעותו הפשוטה מיד ממש! וכאמור למרות 

הכל עדיין לא באה הגאולה...
שיעסקו  ההצעה  באה  כנ"ל,  כן,  על  אשר 
את  להביא  מנת  על  בטהרתה  בשמחה  מעתה 

המשיח... הרבי השתמש בביטוי ״ואדרבה - ינסו וייווכחו!״.
מלהיבים  נוספים  דברים  עוד  היו  השיחה  בהמשך 
את  לנגן  והחל  ממקומו  הרבי  קם  כשבסיומה  ומחממים 
ניגון ההקפות לאביו רבי לוי יצחק זצ"ל כשהוא רוקד על 
ריקוד  גדולה  בשמחה  הגדול -  הקהל  כל  ועימו  מקומו - 
מנת  על  מיוחדת  שמחה  מתוך  וממושך,  רב  זמן  שארך 
את  לתאר  אפשר,  אי  וגם  צורך  אין  הגאולה.  את  להביא 
המעמד במלואו כאשר הרבי אשר כה רבות מדבר, מעורר, 
קבל  מודיע  לגאולה!  עת  הגיע  לגלות,  די  ומכריז,  מבקש 

חלוקת הדולרים
הראשונה לטנקיסטים

התוועדות  במהלך  השיחות האחרונות  בסיום אחת 
של  מטרתה  אודות  הרבי  דיבר  תשל"ד,  אלול  ח"י 
התוועדות זו – חיזוק מיוחד בעיסוק ב'מבצעים'. הרבי 
שכן  בלילה,  צדקה  לתת  מותר  לשאלה האם  התייחס 
על פי קבלת האריז"ל "לילה אינו זמן ראוי לצדקה". 
הצדקה  שכספי  מכיוון  הרבי:  אמר  בדבר,  וההיתר 
מאוחר  מגיעים לגבאי הצדקה שמחלק אותם לעניים 

יותר.
שההתוועדות  שמכיוון  הרבי  אמר  השיחה,  בסיום 
אחד  לכל  לתת  ברצונו  ה'מבצעים'  עניין  לחיזוק  היא 
להיכנס  מנת שלא  (על  למחרת  לצדקה  שיינתן  דולר 

לשאלה של נתינה בלילה).
לכל  יחלק  הדולרים  שאת  ואמר  הוסיף  הרבי 
אלו  לידי  דולרים  חבילות  נתינת  באמצעות  הקהל 
יחלקום לכל  בימים האחרונים, והם  שנסעו ב'טנקים' 
ב'טנקים'  שנסעו  אלו  שרק  הדגיש,  הרבי  הנוכחים. 
בהתוועדות  מהנוכחים  אחד  שכל  וכן –  ייגשו לקחת, 
אמר  החלוקה  (במהלך  בלבד.  אחד  דולר  מידם  ייקח 
שיגרמו  היחיד  "הדבר  נוגעת,  אינה  שהכמות  הרבי 
ללקיחת  יהיה.  לא  שלאחר  הוא,  שניים  ייקחו  אם 
שניים, אין קשר ל'חסידישקייט', והנוהג כן הוא 'חסיד 
אינו  ששוטה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  וכידוע  שוטה'. 
בהתוועדות,  השתתפו  שלא  אותם  חסיד"...). אודות 

אמר הרבי: "נחשוב אודותם בהזדמנות אחרת".
חלוקה  שנערכה  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 
נערכה  תשל"ה,  שבט  מיו"ד  והחל  לטנקיסטים 

החלוקה באורח קבע בסיומי ההתוועדות.

תשל"ד
ח"י אלול
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אך בזה עדיין לא נגמר העניין... הרבי צעד לעבר פתח הגדר שסביב הגינה ושם נעצר. השמועה עברה 
נוצרה  אמנם  בתחילת  בחלוקה.  הרבי  החל  ומעליו  הבימה  מן  במהרה  הובא  הסטנדר  דולרים...  חיש, 
המולה רבה שכן מעולם לא חשבו כיצד ליצור מסלול לקבלת דולר, שם במקום, מול חזית הבניין, אך 

עד מהרה התארגן הסדר והקהל החל לזרום בהמוניו בעוד התזמורת מאחור משמחת בניגוני שמחה.
להשתתף  אישית  מגיע  הרבי  כאשר  הזה  והמרגש  הגדול  ההיסטורי  המעמד  את  לתאר  מילים  אין 
ממנו יוצאת אורה לכל העולם כולו,  העולמי הגדול,  של מרכזו  בהנחת האבן הפינה לבניינו והרחבתו 
׳דברי  דבריו,  את  ומשמיע  עיר  רחובה של  בגובה  הרבי עומד  לראות את  המרחיב  את המחזה  כמו גם 
כשעה  נמשכה  החלוקה  והטף.  הנשים  האנשים  המוני  לכל  השטרות  בחלוקת  כך  ואחר  חיים׳  אלוקים 
ורבע. לקול שירה אדירה "שמח תשמח..." והנפת ידו של הרבי להלהבת השירה, נסע הרבי חזרה לביתו.

יום רביעי, ח״י אלול
אורי  "קומי  ד״ה  ובו מאמר  תשמ״ח"  אלול  ח״י  הרבי "קונטרס  לאור על פי הוראתו שעל  היום יצא 
ידי  על  שיצא לאור  ה׳תשמ״ג (המאמר  ח״י אלול  תבוא,  שבת פרשת  בהתוועדות  שנאמר  בא אורך"  כי 

מערכת "אוצר החסידים" אינו מוגה).
שעה,  כרבע  שארכה  קצרה  שיחה  אמר  ערבית,  תפילת  לאחר  בחזרתו  הק׳.  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
בשיחה דיבר הרבי על משמעות היום ח״י אלול על פי שני ההסברים שנתבארו בזה, בהביאו לכך רמז 
נפלא מן הנאמר בשיעור החומש היומי "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם". כאן רמוזים בעצם, 
ביום רביעי  השנה גם אז הם נולדו  בתאריך  שיצא הדבר  כפי  השמחה [שאגב  בעלי  שני  שמותיהם של 
שם  הבעל  של  שמו  הוא  "ישראל"  הגדולים].  המאורות  שני  ניתלו  בו  היום  קה״ת)  ושנת  נח״ת  (שנת 
טוב ואילו שמו של הרבי הזקן רמוז במילים "הסכת ושמע... היום הזה". השם "שניאור" הרומז על שני 
האורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה (וכן תורת הנגלה ותורת הנסתר) רמוז במילים "הסכת ושמע". 
לכאורה נשאלת השאלה מה הצורך בכפל לשון זה, גם "הסכת" וגם "שמע"? אלא "קרוב לוודאי״ אמר 
שבכתב  תורה  על  קאי   – ראיה  מלשון  גם  שבכתב: ״הסכת״  ולתורה  פה  שבעל  לתורה  שהכוונה  הרבי, 
שניתן לראותה על הכתב, ואילו "שמע" קאי על התורה שבעל-פה העוברת מפה לאוזן - שמע. שמו השני 
של הרבי הזקן "זלמן" כידוע הביאור כי תוכן השם בא לומר שיש להחדיר את מעלת התורה (הרמוזה 
בשמו הראשון "שניאור") לתוך גדרי הזמן, ל-זמן. ועל כך רומזות המילים "היום הזה" המורות על הזמן. 

הרבי סיים את השיחה בחלוקת שטרות לצדקה אלא שהפעם אמר כי כדאי שיהיה ג׳ פעמים ג׳.

יום חמישי, י״ט אלול
שיחת  באמירת  החל  וערבית ובסיומן  ירד לתפלות מנחה  שובו  עם  לאוהל הק'.  הרבי  נסע  בצהריים 
הטובות  ההחלטות  את  ולבדוק  להתבונן  ניתן  עתה  דווקא  כי  הרבי  הסביר  דבריו  בראשית  הקודש. 
שנתקבלו ביום ח״י אלול משום שהם ניכרים דווקא ביום שאחריו, משום שבח"י אלול עצמו, מאחר שיש 
אך ביום שלאחריו  הטובות הפרטיות,  ובהחלטות  קשה להתבונן בעניינו הפרטי  כללים,  עניינים  גם  בו 
שאינו יום כללי קל ונוח יותר לשוב ולהתבונן בעניינים הפרטיים ובהחלטות הטובות של יום ח״י אלול.
הרבי הזכיר את ההוראה הכללית מפרשת השבוע ״תבוא״ שנתפרשה בשיחת יום אתמול ובנוסף על 
הוראה זו, למד הרבי הוראה מפרשת השבוע השייכת ליום ח״י אלול, בה נאמר "ובנית... לה׳ אלוקיך", 
כלומר, הקב"ה פונה לכל יהודי ואמר לו: "ובנית", אתה בכוחותיך צריך לבנות בית חדש. כאן ביאר הרבי 
הרבי להתעסק בבניית  האדם, ובנוגע לפועל תבע  באריכות את מעלת הבית שהוא הנעלה מבין צרכי 
ולהופכם  לבנות  הרשות  את עניני  לקחת  פרטיים.  בנינים  אף  אלא  ציבור  בניני  לא רק  חדשים.  בנינים 

למקדש לקב"ה ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
כרגיל  כבשבת ויו"ט.  משי  בבגד  לבוש  הפינה (ל-770) הופיע  אבן  הרבי מדוע להנחת  בהמשך גילה 

סיים הרבי בחלוקת שטרות לצדקה לכל אחד ואחד.
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הוכנו  הגינה  שטח  בתוך  למטה 
הרש״ג  ואף  לנכבדים  ישיבה  מקומות 
תזמורת  בחגיגה.  להשתתף  הובא 
פעם  שאף  פיאמנטה"  "האחים 
הופיעה  כאלו  ברגעים  אכזבה  לא 
ל-770.  בסמוך  הגינה  על  והתמקמה 
במרכז הגינה נחפר חור להנחת האבן. 
התוכנית עוד לא הייתה ברורה והקהל 
נרגשות  המתין  לרגע  מרגע  שהתרבה 

לבוא הרבי ולראות איך ייפול דבר.
הופיע  הרבי  בדיוק   17:00 בשעה 
גבי  על  נסעה  המכונית  במכוניתו. 

המדרכה ונכנסה למקום חנייתה הקבוע. הרבי יצא 
בת  שיחה  השמיע  משם  הבימה,  לעבר  ופנה  ממנה 
כ-10 דקות (קודם לכן הורה להעלות את הרש״ג ־ 
שישב על כיסא בסמוך - על הבימה). בפתח השיחה 
שמוענק  השם  משמעות  אודות  על  הדברים  נסבו 
"גראונד-ברייקינג",  זה:  מסוג  לאירוע  בעולם 
מילים  במשמעות  הרחיב  הרבי  הקרקע".  "שבירת 
אלו כי הן רומזות על עניין השבירה והביטול שיש 
לשתף באירוע כגון זה. יש לדעת שהכל ניתן מאת 

הקב״ה וחלילה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל חזה. בין היתר התייחס הרבי למשמעות הרוחנית 
של הנחת אבן הפינה בהשוותו זאת לאבן השתיה שממנה הושתת כל העולם כולו ומקום משכנה היה 
לה׳ אלוקיך...",  היומי בו נאמר "ובנית שם מזבח  הקדשים. הרבי התייחס גם לחומש  בקודש  דווקא 

מכאן גם רמז ויסוד לרעש הנעשה לאחרונה על ניצול הזמן המסוגל לבניית בתים בישראל.
כשסיים הרבי כיבד את הנכבד מר צ׳ייס באמירת דברי ברכה כמוסכם מראש. מר צ׳ייס הנכבד, פתח 
את דבריו אודות הזכות הגדולה שנפלה בחלקו לבנות כאן את בית מדרשו ומרכזו העולמי של הרבי 
בספרו נרגשות היאך ראה בשואה את הגרמנים ימ״ש, מכלים את כל בתי הכנסת שבעירו, אז לא חיה 
הוסיף  כאן היו דבריו באנגלית ומר צ׳ייס  עד  יבנה בית כנסת.  עצמו  והוא  היום  בוא יבוא  מאמין כי 
לגמרי  כמעט  זו  שפה  ושכחתי  אעשה  מה  אך  באידיש  לדבר  לך  התחייבתי  אמנם  "רבי,  (באנגלית) 
והדבר קשה עלי, אך זאת אומר: 'רבי, איך האב דיר ליב זייער זייער אסאך...'". [= רבי אוהב אני אותך 

מאוד מאוד הרבה]. באחלו לרבי בריאות והצלחה בכל ענייניו הגדולים סיים מר צ׳ייס את נאומו.
כל אותה עת נשען הרבי על גבי הסטנדר מוטה כמעט לכיוון הדובר והביט בו בעיניו הק׳ שהאירו 

באור מיוחד במינו. כשאמרו את המשפט ביידיש חייך הרבי חיוך רחב.
אחר כך ביקש הרבי כי גם הרש״ג יאמר דברי ברכה. בדבריו הזכיר כי בימים אלו שמלאו 91 שנה 
להתייסדות תומכי תמימים וזו זכות מיוחדת היא באותה עת להרחיב ולהגדיל את בית רבותינו נשיאנו 
הוא את הרבי, בהצלחה מופלגת  המרכזית. אחר בירך אף  תומכי תמימים  ישיבת  המשמש גם כבנין 

וברווית נחת מכל החסידים.
אז ירד הרבי מן הבימה וניגש סמוך לבור שנכרה לפני כן ויועד לאבן חפינה, ולהפתעת הכל לקח 
בידו את חפירה והסיט קמעה את החול לצדדים. אחר התכופף מלא קומתו ונשא בשתי ידיו הקדושות 
אבן גדולה שעמדה שם והניחה בתוך הבור. שוב נטל לידו את האת וכיסה את האבן במעט חול, אחר 

כך התכבדו הנדיב מר צ׳ייס, חברי המזכירות, והרבנים החשובים אף הם במילוי בור החפירה.

כשהרבי הרים ילד
על מנת לתת צדקה

מטבע  הרבי  נתן  מ-770  הרבי  של  צאתו  בעת 
לאחד הילדים שעמד בכניסה. הילד ניסה להכניס את 
המטבע ומשלא הצליח - הגביה אותו הרבי לקופה!... 
בהמשך נוסף חריץ נמוך יותר בקופה על מנת לאפשר 

לילדים לתת צדקה בקלות.

תשל"ד
י"ט אלול
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עם כי הנה זהו אכן הדבר שעשוי לשבור את 
צדקינו  משיח  את  ולגלות  האחרון  המחסום 
כל  וסביבו  האולם  במרכז  בעצמו  עומד 
לשמוח  ומלהיב  ורוקד  והקדוש  הרב  הקהל 
הציבור  את  שאפפה  ההרגשה  ועוד.  עוד 

הייתה כי הנה "אט אט משיח קומט"...

יום שלישי, י״ז אלול
הרבי  של  לביתו  הגיעו  מנחה  לתפילת 
תפארת- ב׳כולל  המשתתפים  זקנים  יהודים 
הרב  של  ניהולו  שתחת  לוי-יצחק'  זקנים, 
הרב  הציגם  התפילה  בסיום  מנחם גרליצקי. 
טובה  בשנה  שבירכם  הרבי  לפני  גרליצקי 
ומתוקה. אחר כך חילק שטרות לצדקה לכל 

הנוכחים.
רבה  במהירות  שהתפתח  דבר  קרה  כאן 
שלא  באופן  מראש ממש  צפויה  הייתה  שלא 

יאמן:
במסגרת דבריו הק׳ לאחרונה וההתעוררות 
בזמן  הסגולה  בדבר  הרבי  של  המיוחדת 
הוחלט  חדשים  בנינים  בבניית  להתחיל  זה 
לפעול  חב״ד"  חסידי  "אגודת  עסקני  בקרב 
להתחלת הרחבת הבנין הסמוך ל־770, ובכך 
שתחתיו,  הכנסת  בית  גודל  את  להרחיב  גם 
תוכנן  הדבר  זמן.  משך  זה  המתוכנן  דבר 

להיערך בשקט וללא כל רעש, מסיבות שונות. אך לא כך היו לבסוף פני הדברים.
נוכח  היה  הלה  צ׳ייס.  דוד  מר  הגדול  הנדיב  ליובאוויטש",  ידידי  יו״ר "קרן  ניצב  ה׳פרוייקט׳  בראש 
בתפילת מנחה בבית הרבי ואחרי התפילה (בחלוקת הדולרים הנ״ל), ניגש לרבי והודיע במספר מילים על 
התוכנית להרחיב ולהגדיל את הבנין ולהפכו לבניין גדול ומפואר. הלה גם סיפר בקצרה לאילו כיוונים 
אמורים להרחיבו ואף הוסיף כי העניין כבר סודר עם השכנים הגויים (שהסבו הפרעות משך שנים רבות) 
ואז הזמין מר צ׳ייס את הרבי להשתתף בטקס הנחת אבן הפינה שיערך היום בחצר 770. והנה להפתעת 
שהתנה עמו תנאי וכפי שהרבי כינה זאת - בדברי תשובתו שנאמר אף  הכול נענה הרבי להזמנה, אלא 
הם באנגלית – 'דיל'... תנאי העסקה הוא שמר צ׳ייס יואיל לדבר בטקס הנחת אבן הפינה באידיש שהיא 
בעצם שפת אמו. הרבי אמר לו - כאשר הוא לוחץ את ידו של מר צ׳ייס משך כל הדו שיח - שיכין מראש 
נאום באידיש ואז מוכן גם הוא לבוא ולהשתתף בטקס. מר צ׳ייס הסכים לכך והוסיף: ״להתראות בשעה 

17:00״, באידיש.
הם  ההתרגשות וההתלהבות  יותר משעה.  קצת  תוך  מתארגן  כזה  כאשר אירוע  קורה  מה  ניתן לשער 
כנראה אלו שסייעו לארגון האירוע ההיסטורי בזריזות שיא. תוך זמן קצר הוכשר קטע הקרקע שבחזית 
הבנין לצורך האירוע, בתוך שטח הגינה הוקמה במה לרבי, על גבה הוצב הסטענדר והמיקרופון, מנגד על 
הכביש התרכז על גבי פירמידות מאולתרות, קהל רב שהגיע מקרוב ומרחוק, לשמע השמועה הגדולה. 

על חזית גובה הבנין נתלה שלט שהוכן במהירות: "גדול יהיה כבוד הבית, לשנה טובה ומתוקה".

תשל"ו
ח"י אלול מבצע אהבת ישראל
במהלך התוועדות ח"י אלול פתח הרבי במבצע 'אהבת 

ישראל':
שהדבר  כדי  המבצעים]  דבר  על  להמדובר  "[בהמשך 
על  שאת וביתר עוז, מיתוסף והדבר מבוסס  ביתר  ייעשה 
אדמו"ר  ושל  הבעל-שם-טוב  של  ההולדת  יום  שזהו  כך 
של הצמח-צדק, שהם וכל  גם יום ההולדת  ובקרוב  הזקן, 
הנשיאים שביניהם ושלאחריהם וכו' מסרו נפש על העניין 

של אהבת ישראל -
של אהבת ישראל, שילכו  זה ייכלל ונכלל במבצע  "כל 
ויכריזו ויסבירו ויפעלו בכל יהודי, ש"ואהבת לרעך כמוך" 
(קדושים יט, יח) הכוונה לכל יהודי בפרט, עד לאופן שכל 
שכל  לו  ויסביר  "כמוך",  יהיה  אצלו  שגם  לכך  יגיע  אחד 

יהודי הוא "עצמו ובשרו".
"...מבצע כללי, ע"ד כל העניינים של תורה ומצוות שכל 
אחד הרי כלול מכולם, כמדובר לעיל שמבצע חינוך כולל 
המבצעים,  כל  את  כולל  תורה  ומבצע  המבצעים,  כל  את 
ומבצע צדקה כולל את כל המבצעים, על-דרך-זה מבצע 

אהבת ישראל עולה על כולנה, וכולל כל המבצעים".
באותם הימים יזם הרבי את הוצאתו לאור של קונטרס 

אהבת ישראל והמשיך לעורר על דבר המבצע.
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