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פתח דבר
הגיעו  אשר  התמימים  תלמידי  ואלפי  במאות  חיינו  בית  מתמלא  אלו,  בימים 
מכל קצוות תבל להסתופף בצילו של אבינו מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, בחודש החגים הבעל"ט. באהבה פורצת גבולות של בן לאביו, מתענגים 
התמימים על כל רגע נוסף במחיצת כ"ק אד"ש, חשים בכל נימי נשמתם כי זהו 

ביתינו האמיתי עלי אדמות.

אולם יחד עם זאת, מקבלת משנה תוקף קריאתו החוזרת ונשנית של כ"ק אד"ש 
– אשר השהות במחיצת קדשו, צריכה להיות מנוצלת כדבעי ללימוד התורה של 
תורת הנגלה והחסידות, עניני דיומא ותורתו של מלכנו - כ"ק אד"ש מה"מ. 
פעמים רבות מדגיש הרבי באזני האורחים מארץ הקודש – כי ההיתר היחיד 
ליציאתם לחו"ל, הוא ההוספה בלימוד התורה. לא אחת ולא שתיים, התעניין 
הרבי במצב הסדרים והשיעורים לאורחים, ועודד את המארגנים להוסיף בהם, 

ואף לשלוח לו דו"חות מלאים מהמשתתפים.

ארגון 'אש"ל הכנסת אורחים' מעמיד בראש מעייניו את הדאגה לניצול מלא של 
ימי החודש השביעי על ידי אלפי אורחי המלך – הן בסדרי הלימוד והן בהוספה 
שבין הסדרים, כך שכל רגע בחודש זה יוקדש להוספה בלימוד, לנחת רוח כ"ק 

אד"ש.

לפנינו חוברת מושקעת וערוכה היטב, הנסובה כולה סביב עניינם של המועדים, 
טעם  בטוב  מלוקטת  לכן,  וקודם  השביעי  דחודש  והיומא–דפגרא  הפרשיות 
מתורתו הארוכה, הרחבה והעמוקה של כ"ק אד"ש – על מנת להגביר את ה'קאך' 
והחיות בלימוד תורתו, אשר " . . ההתקשרות אלי - כשהוא לומד את המאמרי 
והמועדים  מהחגים  אחד  לכל  ולהגיע   ,"  .  . השיחות  את  קורא  שלי,  חסידות 

מצויידים ומוכנים כראוי.

החוברת מיועדת לזמן שבין הסדרים, ונערכה מתוך מטרה שתוכל להלוך נגד 
רוחו של כל תמים ותמים:

בנוסף ללקוטי שיחות, נוספו בחוברת עוד מאמרים ושיחות מתורת כ"ק אד"ש 
הבלתי–מוגהת, וכן אגרות קודש ומכתבים כלליים. כל אלו לוקטו וסודרו בסדר 



מיוחד, מחולקים לכמה נושאים ברמות קושי שונות, על מנת שכל אחד יוכל 
לבחור לעצמו את הנושא והתוכן החביב עליו – מקום שליבו חפץ.

כמובן ופשוט, מקום של כבוד ניתן לשיחות ומאמרים העוסקים בנושאים שהזמן 
גרמא – עניני משיח וגאולה. כל תמים ותמים שהגיע לחוג את החודש השביעי 
במחיצת מלכנו משיחנו, ומשתוקק "לחיות עם הזמן דימות המשיח" כפי דרישת 
העיקרית של  לעבודה  מודע  כשהוא  לראש השנה  להכנס  יוכל   – אד"ש  כ"ק 
"קבלת מלכותו ית' שמתגלית ע"י מלכא משיחא" )נושא ד(, עבודת התשובה 
הנדרשת בימים אלו תהיה מתוך שמחה, חדורה בידיעה שכבר הושלמה העבודה 
)נושא ב(, ואף רואים בעולם את תוצאות התקיעה בשופר גדול דלעתיד לבוא 

)נושא ה(.

• • •

תודתנו נתונה לכל מכוני ההוצאה לאור של תורת כ"ק אד"ש מה"מ על רשותם 
של  תורתו  להפצת  למכון  ובפרט  זו,  שבחוברת  בחומרים  להשמש  האדיבה 
משיח על הסיוע בהדפסת המאמרים הנמצאים בחוברת וכן ולתלמידי התמימים 

היקרים שסייעו בעריכת החומר. ישר כח!

• • •

אנו בטוחים כי עצם ההחלטה של התמימים שיחיו, להעביר את חודש החגים 
 – משיחנו  מלכנו  אבינו,  של  בתורתו  ורובם  ראשם  שקועים  כשהם  הבעל"ט 

תגרום לו נחת רוח רב, ותזרז את התגלותו המושלמת תיכף ומיד ממש,

ויחד עם זאת, באה הזעקה מעומק הלב: עד מתי?! רצוננו לראות את מלכנו! 
רצוננו לשמוע מפיו "תורה חדשה מאיתי תצא" בבית המקדש השלישי לעיני 
כל ישראל, לחזות ולחוות את כל מאורעות חודש המשובע בעיננו הבשריות 

והחומריות; וכן יקום בחודש תשרי זה, תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אש"ל – המחלקה הרוחנית

אגף ההוצאה לאור

חודש הרחמים והסליחות ה'תש"פ, ימות המשיח
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.
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ימי הסליחות

לאחרי שנמצאים כבר

במעמד ומצב דתכלית

השלימות - מה מקום וצורך

בענין של “סליחות”?!

“סליחות - אויף וואס”?!...

א א  ש ו נ
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מכתב ככלי - ימי הסליחות תשי"ח

ב"ה, כ"ה אלול, תשי''ח ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

חדש אלול וביחוד ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה הנם הזמן המתאים לערוך 
חשבון צדק, לא חשבון של רמיה, של השנה החולפת, ולהגיע מכאן לידי החלטה 

נכונה כיצד להעמיד את עצמו, את הבית וכל הענינים בשנה הבאה.

בה בשעה, הרי גם ימי סגולה הם הימים האלה, ימים הבאים בקריאה ובתביעה, 
כפי נקודתו המרכזית של מזמור התהלים שאומרים בימים אלה פעמיים בכל 

יום: "בקשו פני את פניך ה' אבקש".

בקשו את הפנים, את הפנימיות בתוך עצמכם, את פנימיות הסביבה ואת פנימיות 

את  עצמכם,  בתוך  הפנימיות  את   — ה"פנים"  את  בקשו 

בקשו  העולם.  של  נשמתו  פנימיות  ואת  הסביבה  פנימיות 

ותגלו את האלוקות המחיה וממלאת את העולם. אל תמעיטו 

בהערכת כוחותיכם ואפשרויותיכם.

שבנתונים  וכן  שבכם,  הפנימיות  את  וגלו  חפשו  התבוננו, 

להשפעתכם והעריכו אותם כפי עשרם הפנימי.

לשונו הזהב של כ"ק אד"ש מה"מ במכתב כללי כאב אל בניו, 

אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם. תרגום חפשי.

חדש אלול .. הנם הזמן: ראה טוו אורח חיים ר״ס תקפ׳׳א. ימים הבאים בקריאה: ראה לקוטי תורה 

ראה )לב, ב(.
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נשמתו של העולם. בקשו ותגלו את האלקות המחיה והממלאת את העולם.

שני הענינים - חשבון הצדק ו''בקשו פני" - קשורים זה בזה ותלויים זה בזה.

כאשר באים לערוך חשבון צדק על העבר יקרה לעתים קרובות, קרובות מאד, 
שטועים ע"י שמביאים בחשבון רק את הנראה לעין, השטחי והחיצוני הנמצא 

בעצמו ובסביבתו.

הוא הדין בעריכת סדר החיים לשנה החדשה.

וזאת היא קריאתם ותביעתם של הימים האלה:

אל תמעיטו בהערכת כחותיכם ואפשרויותיכם אתם!

ככל שיש בידכם בבחינת "מזומנים", אפשרויות גלויות להתנהג בחיי יום יום 
להתפעל  שלא  האומץ  מדת  שגדולה  ככל  חיים,  תורת  תורתנו  הוראות  כפי 
מהסביבה העויינת וללכת בדרכי התורה והמצוה - גדול פי כמה וכמה הוא "הון 
המלאי" שבידכם: אפשרויות שאפשר להקימן תוך מאמץ מתאים, כחות פנימיים 
עצומים לעצמאות ולעמידה איתנה על מנת לקיים בחיים את כל הטוב והאמתי.

כחותיכם  את  הפועל  אל  והוציאו  חפשו   - "בקשו"  דרוש:  כך  לשם  אולם 
ואפשרויותיכם ואז יהא "ומצאת - כי תדרשנו".

***

ומנהיגים  משפיעים  לגבי  יותר  עוד  רבה  ובמדה  ביחוד  יפה  כחו  הנ"ל  כל 
רוחניים: רבנים וכו' עד לאבי המשפחה ובעל ההשפעה הרוחנית בבית.

על כל צעד ושעל רואים כיצד הם עומדים בספקות ופחד: שמא תקיפים מדי 
הם הדיבורים, שמא הרבו לתבוע יתר על המדה, שמא גורמים ריחוק עי"כ וכו'.

אליהם מופנית קריאת הימים האלה ודרישתם:

להשפעתכם,  שבנתונים  הפנימיות  את  וגלו  חפשו  התבוננו,   - פני"  "בקשו 
העריכו אותם כפי עשרם הפנימי, לפי ממדי הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל 

חלק אלוקה: איוב לא, כ ובתניא רפ״ב - ממש.

להוציא אצל כל אחד ואחד: ראה רמב״ם הל׳ גירושין פ״ב בסופו: הוא רוצה להיות מישראל ורוצה 

הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות.
 העושר .. הצפונים: תורת הבעש״ט: כי תהיו אתם ארץ חפץ . . איש אינו יכול להגיע עד חקר האוצרות 

הגדולים הטמונים בישראל . . שהם ארץ חפץ של הקב״ה )כתבי כ״ק מו״ח אדמו״ר. הועתק ב׳׳היום 
יום״ ע׳ נד(.
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ממש.

- שכן תוך גישה מתאימה ועבודה ללא ליאות אפשר להוציא אצל כל אחד ואחד 
את העושר והכחות הצפונים, למען יתחילו לפעול בהם בחייהם היום יומיים. -

תנו אימון ביהודים ותנו להם מה שהם, כבני ישראל, חפצים לקבל באמת: תורה 
תמימה עם כל מצוותיה, ועם הרעיון המרכזי: התורה היא נצחית - לכל הדורות 

ולכל המקומות.

***

ודוקא ע"י גישה זו מגיעים לידי חשבון צדק - להעריך את עצמו ואת כל אלה 
שרוצים להדריכם בדרך ישרה - חשבון צדק על העבר וחשבון צדק על תכניות 
נכון בכל מה  העתיד, למען תהא השנה הבאה שנה "מלאה" ממולאת בתוכן 
שתלוי באדם וזה יגרום שתהא זו שנה שתהא מלאה ברכת ה' בכל הענינים הן 

בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן
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משיחת ש”פ תבוא, שבת סליחות ה’תשמ”ה. בלתי מוגה

. . ז. עפ”ז יש לבאר את הקשר והשייכות שבין פ’ תבוא לתוכן הענין “דסליחות”. 
ובהקדמה:

כללות העבודה ד”סליחות” )בימי הסליחות( - באה לאחרי שישנה כבר העבודה 
דחודש אלול, אשר, בר”ת שבו, מרומזים כל אופני העבודה דג’ הקוין שעליהם 
העולם עומד, תורה עבודה וגמ”ח, וכן הקו הרביעי -ענין התשובה )כמדובר 

כמ”פ בארוכה1(.

ולא עוד, אלא שימי הסליחות הם בסיומו של חודש אלול, לאחרי ח”י אלול ]לא 
מבעי כאשר “שבת סליחות” היא השבת הסמוכה לר’’ה, אלא גם כאשר אמירת 
הסליחות היא באופן של אריכות )“לאנגע סליחות”(, ב’ שבתות לפני ר”ה, שכן, 
אמירת הסליחות החל ממוצש”ק פ’ תבוא היא כאשר ר”ה חל ביום ב’ או ג’, 
שאז חל שבת סליחות בכ”א אלול )כבשנה זו( או בכ’ אלול[, היינו, שישנה כבר 
העבודה דחודש אלול באופן של חיות, החיות שמכניס ח”י אלול בכל עניני 

העבודה דאלול.

ומזה מובן, שכאשר באים ימי הסליחות )לאחרי שישנה כבר העבודה דחודש 
ומצב  במעמד  נמצאים  בנ”י  הוא שכל  ברור  -דבר  אלול(  ח”י  ולאחרי  אלול, 

נעלה ביותר.

והגע עצמך:

אפילו בכל השנה כולה -”כל ישראל בחזקת כשרות”2, ולא עוד, אלא ש”ועמך 
כולם צדיקים”3, ומכיון שכן, הרי “המוציא4 מחבירו עליו הראי’”!... 

ואם בכל השנה כולה כן הוא, הרי עאכו”כ שכן הוא בבוא שבת מברכים חודש 
ועאכו”כ לאחרי ח”י  ימי החודש,  ועאכו”כ בר”ח אלול, הכולל את כל  אלול, 

אלול!

וכן הוא בנוגע להמשכת כל הברכות מלמעלה - שכן, החל מר”ח אלול “נוהגין 
כשכותב אדם לחבירו אגרת . . רומז לו . . שיזכה בימי הדין הבאים לטובה להיות 

1( לקו”ש ח”ט ע’ 297 ואילך. חכ’’ד ע’ 177. שם ע’ 313. וש”נ. 
2( רמב"ם הל' קידוה"ח פ"ב ה"ב. וראה גם הל' יסוה"ת ספ"ז.

3( ישעי' ס, כא - הפטורת שבת זו. וראה סנהדרין רפי"א. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ה.
4( יומא ט, רע"א. וש"נ. רמב"ם הל' מעשר פ"ט ה"ב ועוד.
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נכתב ונחתם בספר חיים טובים”5, ומכיון ש”מנהג ישראל תורה היא”6,נמצא, 
ש”תורת אמת” מצווה לכתוב באגרת לחבירו, שדבר ברור הוא “שיזכה . . להיות 

נכתב ונחתם בספר חיים טובים”!

לתקוע  ומתחילץ  אורי”,  ה’  “לדוד  המזמור  לומר  שמתחילין  לאחרי  ובפרט 
בשופר, שזהו מעין ודוגמת תק”ש דר”ה. שענינה הכתרת המלך - הרי בודאי 
שנמשכים כל עניני ברכות, שכן, “באור )“אורי”( פני מלך )הכתרת המלך ע”י 
תק”ש( - חיים”, ובענין ה”חיים” כלולים גם הענינים ד”בני ומזוני”: “מזוני” - 
“מאן דיהיב חיי יהיב מזוני”, ועאכו”כ “בני” - שלולי זאת אין ענין של חיים, 
הם   - ומזוני  חיי  בני  כמ”ש “ואם אין - מתה אנכי”. והרי ג’ ענינים אלו - 

כללות כל הברכות.

ועפ”ז, הרי כאשר באים ימי הסליחות, שאז צריכים לומר “סליחות”  -

נשאלת השאלה: לאחרי שנמצאים כבר במעמד ומצב דתכלית השלימות )כנ”ל 
בארוכה( - מה מקום וצורך בענין של “סליחות”?! “סליחות - אויף וואס”?!...

ומכיון שכן, הרי בהכרח לומר שענין ה”סליחות” אינו קשור עם שלילת וביטול 
ענינים בלתי–רצויים ח”ו, שכן, ענינים כאלו נתבטלו כבר לגמרי; הכוונה בענין 
ה”סליחות” היא, איפוא, שרוצים וחפצים בעילוי שנפעל ע”י הפיכת הענינים 
מרובות  ברכות  להמשכת  וכן  כזכיות”7(,  לו  נעשו  )“זדונות  רצויים  הבלתי 
ונעלות עי”ז ש”ויהפוך ה’ אלקיך לך את הקללה לברכה”, שזהו עילוי שבאין 

ערוך לגמרי, כנ”ל.

ועפ”ז מובן הקשר ד”סליחות” לפ’ תבוא - שכן, בשניהם מודגש העילוי שנפעל 
ע”י הפיכת ענינים בלתי–רצויים, אשר, עי”ז נמשך ומתגלה ענין הברכה והטוב 

בתכלית העילוי.

ח. ויש להוסיף ולהמתיק את הקשר ד”סליחות” לפ’ תבוא - בהקדים הביאור 
בנוגע לשם “סליחות”:

“סליחות” הוא מלשון “סלח”. ולכאורה, תוכן זה יכולים לבטא בכמה לשונות 
מלבד הלשון “סלח”, וכמודגש בנוסח הסליחות גופא - שמלבד הלשון “סלח 
וכיו”ב. וא”כ, נשאלת  לנו”, אומרים גם “מחל לנו, כפר לנו”, מחילה וכפרה, 
השאלה: מדוע נקבע הלשון “סליחות” )מלשון “סלח”( דוקא, ולא “מחילות” או 

5( מטה אפרים סתקפ"א ס"ט )מלקוטי מהרי"ל הל' ימים הנוראים(.
6( ראה תוד"ה נפסל - מנחות ס, ב. וראה לקו"ש חכ"ב ע' 56 הע' 2. וש"נ.

7( יומא פו, כ. וראה לקו׳׳ת תצא לט, סע”א.
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“כפרות” וכיו”ב?!

ויש לומר הביאור בזה - ע”ד הרמז:

ה’  )“ויהפוך  נעלות  הכי  הברכות  של  מספרן  שזהו  צ”ח,  בגימטריא   - “סלח” 
אלקיך לך את הקללה לברכה”( ב”תוכחה” דפ’ תבוא.

וזהו מה שנקבע הלשון “סליחות” )מלשון “סלח”( דוקא - שבזה מודגש התוכן 
הפנימי והאמיתי דענין ה”סליחות”, שאין זה בנוגע לענינים בלתי–רצויים ח”ו, 
כי אם בנוגע לעילוי שנפעל ע”י הפיכת הענינים הבלתי–רצויים, ע”ד וכדוגמת 
רק  אינם  האמת  שלפי  תבוא,  דפ’  קללות  ד”סלח”(  )גימטריא  ד”צ”ח”  התוכן 
ברכות, ואדרבה: ברכות הכי נעלות, באופן ד”ויהפוך ה’ אלקיך לך את הקללה 

לברכה”.

ועפ”ז יומתק עוד יותר הקשר ד”סליחות” עם פ’ תבוא - לא רק מצד התוכן 
“סלח”,  מלשון  “סליחות”,  השם  היינו,  הענינים,  פרטי  מצד  גם  אלא  הכללי, 
 - תבוא  דפ’  בתוכחה  נעלות  הכי  הברכות  למספר  מכוונת  שלו  שהגימטריא 

מספר צ”ח.

פ’ תבוא  ולהעיר, אשר כל האמור לעיל אודות הקשר דענין ה”סליחות” עם 
)שענינם האמיתי והפנימי אינו אלא בנוגע לעילוי שנפעל ע”י הפיכת הענינים 
בכל  בתקפו  הוא   - תבוא(  דפ’  בתוכחה  הקללות  צ”ח  ע”ד  הבלתי–רצויים, 
שנה ושנה, גם כאשר שבת סליחות אינה בפ’ תבוא, כי אם בפ’ נצבים; אמנם, 
כאשר שבת סליחות חל בפ’ תבוא )כקביעות שנה זו( - הרי זה בהדגשה יתירה 

)כמדובר כמ”פ בנוגע לשאר ענינים הקשורים עם קביעות מיוחדת(.

 - השבת  יום  עם  ד”סליחות”  הקשר  את  לבאר  יש  לעיל,  האמור  כל  ע”פ  ט. 
“במוצאי מנוחה”, ולא עוד, אלא שהשבת עצמה נקראת “שבת סליחות” )כנ”ל 

ס”א(:

לכאורה, אינו מובן: כיצד ומדוע מקשרים את אמירת הסליחות עם יום השבת 
- בה בשעה שביום השבת לא מזכירים ענינים של סליחה ומחילה8, שכן, יום 

השבת - “אין עצב בו”9, ויתירה מזה - “ביום10 שמחתכם אלו השבתות”?!

8( מטה אפרים סתקפ״א סי״א.
9( ירושלמי בתוכר פ”ב סה״ז. הובא בתוד״ה מאן דאמר - מו״ק כג, ב.

10( ספרי בהעלותך י, י.
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]עיקר ענין השמחה שייך אמנם ליו”ט - שאז ישנו ציווי “ושמחת בחגך”11, “אין 
שמחה אלא בבשר”12, שלמי שמחה, משא”כ שבת, עיקר ענינו הוא - תענוג13, 
ואין בו החיוב ד”ושמחת בחגך”, אבל אעפ”כ, אמרו חז”ל “ביום שמחתכם אלו 
השבתות”, היינו, שגם יום השבת הוא יום שמחה, וכמבואר בכ”מ14 שהחילוק 
כשלעצמה,  השמחה  הו”ע  שיו”ט   - הוא  דיו”ט  לשמחה  דשבת  השמחה  שבין 

משא”כ שבת הו”ע השמחה כפי שכלולה בתענוג[.

והביאור בזה - ע”פ האמור לעיל:

ענין ה”סליחות” לאמיתתו - אינו על ענינים בלתי–רצויים ח”ו, כך שאין כאן 
דאגה על ענינים בלתי–רצויים )דבר שאינו שייך ביום השבת(, אלא אדרבה: 
ענין של שמחה15 - שכן, ענין ה”סליחות” הוא בנוגע לתכלית העילוי שנפעל 

ע”י הפיכת הענינים הבלתי–רצויים.

בנוגע לאמירת הסליחות בדיבור - מכיון שסוכ”ס מזכירים )בגלוי ובחיצוניות 
עכ”פ( ע”ד ענינים בלתי–רצויים, אין לאמרם ביום השבת, כי אם לאחרי צאת 

השבת, כאשר יוצאים מעולם המחשבה לעולם הדיבור והמעשה;

אבל לאידך, מדגישים באמירת הסליחות את הקשר עם ענין השבת - “במוצאי 
שהכוונה  להורות   – סליחות”  “שבת  נקראת  עצמה  שהשבת  ועד  מנוחה”, 
הפנימית היא לענין ה”סליחות” כפי ששייך בשבת, באופן של מנוחה ותענוג, 
מכיון שאין זה בנוגע לענינים בלתי–רצויים ח”ו, כי אם בנוגע לעילוי שנפעל 

ע”י הפיכתם ל”זכיות”,

ש”במוצאי  היינו,  בקודש”16,  ד”מעלין  באופן  הוא  זה  שענין  אלא  עוד,  ולא 
והתענוג  השמחה  בענין  ניתוסף   - בדיבור  ה”סליחות”  אמירת  בעת  מנוחה”, 

ד”סליחות” עוד יותר מאשר ב”שבת סליחות”.

י. ההוראה מכל האמור לעיל - בנוגע לפועל:

כאשר נמצאים בחשכת הגלות, ובלשון ההפטרה דשבת זו: “החושך יכסה ארץ 

11( ראה טז, יד.
12( .ח״יה ו״פ ט״וי ׳לה ם״במר .א ,טק םיחספ

13( .נ׳׳שו .522 ׳ע ז“טח ש׳׳וקל האר
14( .נ״שו .31 ׳עה 1090 ׳ע ד"ח ש"וקל האר

15( .. יאצומ ה״ד ’עהב 647 ׳ע ד“כח ש“וקלב קתענ .זיק ׳ע ח״ואח רשוי טקל רפס האר 
.תוחילס

16( .נ״שו .א ,חכ תוכרב
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וערפל לאומים”17 - ישנם כאלו שמפחדים וחוששים מענינים המבלבלים כו’.

ועל זה באה ההוראה מכל האמור לעיל, שכאשר פוגשים בענין בלתי–רצוי, הנה, 
נוסף לכך שאין זה אלא “לרגע קטן” בלבד, “רגע קטן” לפי המושג של בני–

אדם, הרי גם בנוגע ל”רגע קטן” זה, יש לדעת ולזכור שכל הכוונה בזה אינה 
אלא כדי לבוא לעילוי גדול יותר, ע”י הפיכת הענין הבלתי–רצוי לטוב, ע”ד 
“ויהפוך ה’ אלקיך לך את הקללה לברכה”, שאז נפעל עילוי גדול יותר, יתרון 

האור מן החושך - “ועליך יזרח ה”’.

ועוד - וגם זה עיקר:

רואים במוחש בטבעו של “תינוק”, שכאשר ישנו דבר שאינו כפי רצונו, אפילו 
דבר פעוט, ואפילו לרגע אחד בלבד - אזי בוכה וצועק, ותיכף ומיד - נכמרו 

רחמיו של האב למלא את רצונו.

ודוגמתו - בנמשל: כתיב18 “כי נער ישראל ואוהבהו”, בדוגמת אהבת האב לבנו 
הקטן. ולכן, כאשר יהודי - “נער ישראל” - בוכה וצועק לאביו שבשמים על 
ענין בלתי–רצוי, אפילו דבר פעוט, ואפילו לרגע אחד בלבד - הרי תיכף ומיד 
נכמרים רחמיו של אביו שבשמים - “אב הרחמן”, ויתירה מזה: “אב הרחמים”19 

- למלא את רצונו.

וכל זה - במשך כל השנה כולה: ועאכו”כ בחודש אלול, חודש התשובה, כמבואר 
בכתבי האריז”ל20 שמ”ש21 “ובכתה את אבי’ ואת אמה ירח ימים” קאי על חודש 
אלול - שכן, בנוגע למעלת בעלי–תשובה פוסק הרמב”ם22 ש”טרם יקראו ואני 
לפועל ממש,  בנוגע  נמשך   - ומה”הלכות”  פס”ד בספר של הלכות,  אענה”23, 

ב”הליכות עולם”24.

ובפשטות - שתיכף ומיד, “טרם יקראו”. זוכים כל בנ”י להמשכת כל ברכותיו 
. של הקב”ה בטוב הנראה והנגלה, 

17( .ב .ס ׳יעשי
18( 48 .נ״שו .20 ׳ע א״כח ש״וקל הארו .א ,אי עשוה

19( .ךליאו ג״עס ,י ש״הש .א״עס ,גכ אשנ ת״וקל האר
20( .פ“הע ת״ל

21( ,גי ,אכ אצת
22( .ז״ה ז״פ הבושת ׳לה

23( .דכ ,הס ׳יעשי
24( .הפוסב הדנ .ב״עס .חכ הליגמ הארו .ו ,ג קוקבח
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ועאכו”כ בנוגע לטוב העיקרי והפנימי - גאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח 
צדקנו.

ומכיון ש”גואל ראשון הוא גואל אחרון”25 - קשורה, הגאולה העתידה גם עם 
משה רבינו, שנקרא “טוב”, כמארז”ל26, “טוב - זה משה”,

ואז זוכים גם לענין ד”יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים, יבוא טוב זה משה . . 
ויקבל טוב זו תורה . . מטוב זה הקב”ה . . לטובים אלו ישראל”27, היינו, שזוכים 

ללמוד תורתו של משיח מפיו של משיח.

וכל ענינים אלו - במהרה בימינו ממש, “ארו עם ענני שמיא”28, בשעתא חדא 
וברגעא חדא.

25( .סיטפשמ פ״ר א״ות .)י .טמ( יחיו ’פ פ“העש .א ,גמ א״חז .ד ,ב“יפ ר׳׳ומש האר
26( .ב ,גנ תוחנמ

27( שם.
28( .א ,חצ ןידרהנס הארו .גי ,ז לאינד
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משיחת ש״פ נצבים, כ״ח אלול, ה’תשכ’’ד. בלתי מוגה

. . ו. יום הש״ק זה שבו קורין ״אתם נצבים היום כולכם גו’ קשור גם עם ימי 
הסליחות, כי, נוסף לכך ש״מיני’ מתברכין כולהו יומין״1, שממנו נמשכת הברכה 
לכל ימי הסליחות, הרי גם הפזמון הראשון באמירת הסליחות )שכולל את כל 
הפזמונים( הוא: ״במוצאי מנוחה״, שבזה מודגשת השייכות של ענין הסליחות 

ליום השבת.

האחרונים2  דברי  שע״פ  ״אשרי״,  אמירת  לאחרי   - הסליחות  התחלת  והנה, 
שכתבו דבריהם ברוח הקודש )כדברי אדמו״ר הזקן3( ומפיהם אנו חיים, הרי זה 
הקדמה לסליחות, כמו שאומרים אשרי קודם כל תפלה - היא: ״לך הוי’ הצדקה 

ולנו בושת הפנים״4.

ומבואר בד״ה לך הוי’ הצדקה הנ״ל5, ש״לך הוי’ הצדקה״ היינו ״מלכות דא״ס 
ראשית הארת הקו כו’ והוא מהות ועצמות א״ס ב״ה״, וכדי להגיע לבחי’ זו הרי 
״כי כל הקרוב יותר יהי’ העדר תפיסת מקומו  זה ע״י ש״לנו בושת הפנים״, 
ביותר, ויתבייש מעצמותו, וכל שיתבייש יותר מעצמותו הוא העדרו וביטולו 
האמיתי, אשר, בבחי’ התענוג שבנפשו והארת הפנים, לא יוכל להתקרב . . כמו 

שיתקרב בבחי’ בושת הפנים וכו’״.

ז. והענין בזה:

לפי שמצד   - היא  ועצמות א״ס ב״ה״  ל״מהות  הוי’ הצדקה״  ד״לך  השייכות 
העבודה,  על  בתורת שכר  ולא  צדקה,  בתורת  הענינים  כל  נמשכים  העצמות 
דעביד  לאו  ״אי  הרי  העבודה,  שכר  שאינה  שאף  מתנה,  בתורת  לא  ואפילו 
לי’ נייחא לנפשי’ לא הוה יהיב לי’ מתנתא״6, משא״כ צדקה, שנתינתה אינה 
מחוייבת מצד הזולת )אפילו לא באופן ש״עביד לי’ נייחא לנפשי’”(, כי אם מצד 

הנותן בלבד.

1( זח’’ב סג, ב. פח, א.
2( ראה הנסמן בליקוט טעמים ומקורות לסליחות - בפיסקא אשרי.
3( ראה המשך תער’’ב ח״ג ס״ע א’שפה )נעתק ב״היום יום״ ו שבט(.

4( דניאל ט, ז. וראה גם תו״מ ח״ו ע’ 153. ח״ט ע’ 187. ועוד.
5( ד”ה לך הוי’ הצדקה, מאמרי אדמה”ז - אתהלך לאזניא ע’ ר ואילך.

6( ראה מגילה כו, ב. גיטין נ, ב. ב״מ טז, א. ב’’ב קנו, א.
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וכמבואר בשל״ה7 בנוגע לכללות ענין העבודה, אם היא צורך גבוה8, וכמארז״ל9 
״מה הדבורה הזאת כל מה שהיא מסגלת מסגלת לבעלי’, כך כל מה שישראל 
מסגלין מצות ומעשים טובים הם מסגלין לאביהם שבשמים״, או שזהו באופן 
ש״מה איכפת לו להקב״ה כו’”10 - שזהו החילוק בין בחי’ הגילויים, ששם יש 
תפיסת מקום לענין העבודה, לבחי’ העצמות, ששם אין תפיסת מקום לעבודה, 

וכל ההמשכות הם בתורת צדקה11.

וכללות הענין בזה - שמדריגת הגילויים קשורה עם מציאות הזולת, שהרי ענין 
הגילוי הוא בשביל הזולת )ועד שגם כאשר הגילוי הוא רק בכח ולא בפועל, 
הרי למעלה אין כח חסר פועל12(, ולכן יש תפיסת מקום למציאות הזולת; ורק 
מצד העצמות אין תפיסת מקום למציאות הזולת, ולכן כל ההמשכות אינם אלא 

בתורת צדקה בלבד.

וזהו גם מ״ש13 ״רחבה מצוותך מאד״, ומבואר באגה״ק14 דיוק הלשון ״מצוותך״, 
ה’ ממש,  מצות  ״מצות הצדקה שהיא  על  דקאי  רבים,  לשון  ״מצוותיך״,  ולא 
מה שהקב״ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד כו’” - דלכאורה, הרי אמרו רז״ל15 
שהקב״ה מניח תפילין ומתפלל, ועד״ז בנוגע לקיום כל המצוות? - אך הענין 
הוא, שקיום כל שאר המצוות הוא מצד בחי’ הגילויים )ששם יש תפיסת מקום 
למציאות הזולת(, ואילו מצות הצדקה )שנעשית אך ורק מצד הנותן בלבד( היא 

״מצות ה’ ממש״, מבחי’ העצמות.

ח. והנה, כללות ההמשכה ד’’לך הוי’ הצדקה״ היא בראש–השנה,

ואילו  הוא״16,  חסד  חפץ  ״כי  מצד  זו  המשכה  היתה  הבריאה  שבתחלת  אלא, 
עכשיו, באתערותא דלתתא תליא מילתא17 - עי״ז ש״לנו בושת הפנים״, באופן 
של העדר תפיסת מקום לגמרי, שזהו הכלי להמשכה ד״לך הוי’ הצדקה״, שהיא 

ההמשכה שמצד העצמות שבאה בתורת צדקה, מצד הנותן בלבד.

7( שער הגדול )כט, ב ואילך(.
8( ראה עבוה”ק חלק העבודה בתחלתו.

9( דב״ר פ״א, ו. וראה לקו״ת ראה כה, סע״ד.
10( ב״ר רפמ״ד.

11( ראה גם תו״מ ח״ד ע’ 324 ואילך. וש’’נ.
12( פרדס שי״א פ״ג. הובא ונת’ בסהמ״צ להצ״צ מצות האמנת אלקות פי’’א )דרמ״צ נח, א(. ובכ״מ.

13( תהלים קיט, צו.
14( סי״ז.

15( ראה ברכות ו, סע׳׳א )תפילין(. ז, רע׳׳א )תפלה(. שמו׳׳ר פ״ל, ט )מצוות(. ועוד.
16( מיכה ז, יח.

17( לקו״ת פרשתנו מז, ב. ובכ״מ.
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״מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח״, והיינו, שדוקא מצד  וע״ד מ״ש18 
היותו ״דכא ושפל רוח״, הרי הוא כלי להשראת בחי’ ״מרום וקדוש״.

בכללות  מאומה  חסר  לא  כאשר  גם  הוא  הפנים״  ד״בושת  שהענין  ולהעיר, 
העבודה דקיום התומ״צ בכל הפרטים והדקדוקים כו’, כולל גם העבודה ד״בכל 

דרכיך דעהו״19.

בעיניך  הי’  אתה  צדיק  לך  אומרים  כולו  העולם  כל  ״אפילו  מארז״ל20  וע״ד 
ועכצ״ל  והרי מובן, שתושבע״פ אינה צריכה לשלול ענין של שקר,  כרשע״, 
שזה ש״אומרים לך צדיק אתה״ הו״ע אמיתי, והיינו, שלא זו בלבד ש״לא עבר 
מדריגת  בפירוש  בתניא22  כמבואר  אלא  לעולם״21,  יעבור  ולא  מימיו  עבירה 
. בהסיר הבגדים הצואים ממנו שהם   . ״שהרע נהפך להיות טוב גמור  צדיק, 

תענוגי עוה״ז כו’״, ואעפ״כ ״הי’ בעיניך כרשע״.

וכללות הענין בזה - שגם אצל צדיקים צריך להיות ענין התשובה לפי ערכם, 
בדקות דדקות כו’. ואדרבה: ״המה צריכים לתשובה עילאה יותר, שכל הגבוה 
מחבירו יותר הוא חוטא לפי ערכו ומעלתו, עד״מ בהמה המטנפת בהיכל המלך, 
אבל  כו’,  בכך  הבהמה  שדרך  כ״כ,  יפלא  לא  ההיכל,  לנקות  שצריכים  הגם 
אדם המתטנף, מאד יפלא, ותבער חמת המלך לזורקו מן ההיכל וכו’״23, וע״ד 

מארז״ל24 ״ת״ח שנמצא רבב על בגדו כו’״.

וזהו גם הענין ד״לנו בושת הפנים״, ששייך גם במדריגות נעלות, ואדרבה, ״כל 
הקרוב יותר יהי’ העדר תפיסת מקומו ביותר . . שיתבייש יותר מעצמותו כו’״.

ט. ויש לקשר זה גם עם הענין ד״אתם נצבים היום כולכם״, ״לאחדים כאחד״:

נעשית  מהתחלקות  שלמעלה  באופן  ההתאחדות  שע״י  )ס״ג(  לעיל  נתבאר 
יוכלו  שבטיכם״  ש״ראשיכם  כדי  אמנם,  העצמות.  מפשיטות  בר״ה  ההמשכה 

להתאחד עם ״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״, צריך להיות אצלם ענין הביטול.

שואב  ועד  עציך  מחוטב  וגו’  שבטיכם  ״ראשיכם  הכתוב  סדר  גם  יובן  ועפ״ז 
דמלמטה  בסדר  למנותם  צריך  הי’  שלכאורה  )אף  למטה  מלמעלה  מימיך״, 

18( ישעי׳ נז, טו.
19( משלי ג, ו. וראה רמב״ם הל׳ דעות ספ׳׳ג.

20( נדה ל, סע"ב. הובא בתניא בתחלתו.
21( תניא רפי״ב )בנוגע למדריגת הבינוני(.

22( ספ״ט.
23( מאמרי אדה״ז תקס׳׳ב ח״א ע׳ עדר.

24( שבת קיד, רע״א.
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שבטיכם״,  ד״ראשיכם  הביטול  בענין  הצורך  את  להדגיש  כדי   - למעלה( 
שמשתווים עם ״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״.

עציך  ״חוטב  עם  שבטיכם״  ד״ראשיכם  שבהתאחדות  הביטול  שענין  ונמצא, 
ע״ד  הוא   - העצמות  מפשיטות  דר״ה  להמשכה  באים  שעי״ז  מימיך״  ושואב 

הענין ד״בושת הפנים״ שעי״ז באים להמשכה ד״לך הוי’ הצדקה״.

וזהו גם תוכן מארז״ל25 ’’כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שנאמר26 
ע״י  דוקא  נמשך  העשירות  שענין  היינו,  כו’״,  כתיב  מרשית  השנה  מראשית 
ותפילה,  תחנונים  לדבר  השנה  בראש  רשין  עצמן  עושין  ״שישראל  הביטול, 

כענין שנאמר27 תחנונים ידבר רש״28.

ויש להוסיף, שהביטול בהשתוות ל״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״ הוא עוד יותר 
מאשר הביטול ש״עושין עצמן רשין״.

ובהקדמה - שבענין העניות יש כמה דרגות, עד להדרגא הכי נמוכה - ״אביון״, 
’’שתאב לכל דבר״29. אמנם, אפילו ״אביון״ - יש לו תקוה כו’, ובמילא, אין זה 
עדיין תכלית הביטול. ולמטה מזה הוא מי שאין לו תקוה - שזהו ה״עבד״, שאינו 
מציאות לעצמו כלל, שהרי כל ״מה שקנה עבד קנה רבו״30, והאומר לשפחה הרי 

את מקודשת לי לאחר שתשתחררי אינה מקודשת31.

״שבאו  רש״י  שמפרש  כפי  מימיך״,  ו״שואב  עציך״  ד״חוטב  הענין  גם  וזהו 
כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע . . ונתנם משה 

חוטבי עצים ושואבי מים״, והיינו, שנשארו עבדים לבני ישראל32.

ועפ״ז נמצא, שהביטול שבהשתוות ל״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״ הוא יותר 
מהביטול ד״עושין עצמן רשין״, כיון ש״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״ הם עבדים 
שהם בתכלית הביטול עוד יותר מאשר הדרגא היותר נמוכה שבעני, ואעפ״כ 
מתאחדים גם עמהם באופן ד״כולכם״, ״לאחדים כאחד״. ולכן ע״י ביטול זה 
)״בושת הפנים״( נעשית ההמשכה דר״ה מפשיטות העצמות )״לך הוי’ הצדקה״(.

25( ר״ה טז, ריש ע״ב.
26( עקב יא, יב.

27( משלי יח, כג.
28( פרש״י ר״ה שם.

29( פרש׳׳י משפטים כג, ו. ראה טו, ד. תצא כד, יד.
30( פסחים פח, ב.

31( קידושין סב, א )במשנה(. וש״נ.
32( ראה פרש״י ד״ה מחוטב - יבמות עט, סע״א.
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וזהו גם הענין ד״מתעשרת בסופה״, ובאופן שלא צריך להמתין אפילו רגעים 
ענין  נמשך  שופר33(  תקיעת  )לאחרי  השנה  בתחלת  ומיד  תיכף  אלא  אחדים, 

העשירות, שהו״ע המשכת מרחב העצמי34, בגשמיות וברוחניות.

33( ראה תורת לוי״צ ע׳ סז. לקוטי לוי״צ אג״ק ע׳ תכא. התוועדויות תנש׳׳א ח״א ס”ע 64 ואילך. וש״נ.
34( ראה סה״מ אעת׳׳ר בתחלתו.
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תשובה
מתוך שמחה

ב א  ש ו נ
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משיחות ש"פ נח, ד' מר־חשון ה'תשנ"ב.

ז.  ובהקדמה:

)כפי  להזולת  בנוגע  )בעיקר(  הוא  כשרות”1  בחזקת  ישראל  ש”כל  הכלל 
על  לסמוך  אין  לעצמו,  בנוגע  אבל  וכיו”ב(,  לעדות  בנוגע  להלכה  שמצינו 
עשיית  ע”י  ומצבו  מעמדו  לזמן(  )מזמן  לבחון  צריך  אלא  כשרות”2,  ה”חזקת 
חשבון-צדק בנוגע לכל פרטי עניניו במחשבה דיבור ומעשה, ולקבל על עצמו 
לתקן ולהשלים הענינים הדורשים תיקון ושלימות, ועוד והוא העיקר, לתקנם 

ולהשלימם במעשה בפועל, ש”המעשה הוא העיקר”3.

. . וכיון שהחשבון-צדק הוא באופן שמפשפש בפרטי עניניו, ומשתדל ועוסק 
בתיקונם במעשה בפועל – הרי הוא )בשעת מעשה( במעמד ומצב של מדידה 
ועוסק  שמונח  עניניו  דפרטי  וההגבלה  להמדידה  וביחס  ערך  לפי  והגבלה, 

בהתיקון שלהם, כל פרט ופרט לפי ענינו.

וישנו אופן נעלה יותר – שתמורת הפשפוש במעשיו ה”ה מתעלה לדרגא ועולם 
נעלה יותר, להיות מונח לגמרי בתפלה ותורה כו’, ובדרך ממילא ידחו ויתבטלו 
הרבה  ועאכו”כ  חושך,  הרבה  דוחה  אור  כיון שמעט  הענינים הבלתי-רצויים, 
אור; אבל לאידך, באופן זה לא מודגש התיקון והשלימות דהענינים הפרטיים, 

כיון שאינו מתעסק בהם.

והשלימות האמיתית היא בחיבור ב’ המעלות גם יחד – שהחשבון-צדק התיקון 
של  תנועה  מתוך  היא,  בהם,  ההתעסקות  ע”י  הפרטיים  דהענינים  והשלימות 
התעלות לדרגא נעלית יותר, להמשיכה ולגלותה בהמדידה וההגבלה דכל פרט 
ופרט לפי ענינו, שיהי’ באופן המתאים לדרגא העליונה – ע”ד ובדוגמת ובהתאם 
להמשכה והגילוי דשם הוי’ בשם אלקים, שנעשית בעבודה בפועל4 בפרשת נח.

כתוצאה  ומרירות  צער  של  רגש  לשלילת  גם  נוגע  זה  שענין  להוסיף,  ויש 
אצלו  שנרגש  כיון   – תיקון(  הצריכים  ענינים  שיש  )כשרואה  מהחשבון-צדק 

1( רמב”ם הל’ קידוה”ח פ”ב ה”ב. וראה גם הל’ יסוה”ת ספ”ז.
2( להעיר ממארז”ל “אל תאמין בעצמך כו’” )אבות פ”ב מ”ד(.

3( אבות פ”א מי”ז.
4( לאחרי וע”י הנתינת-כח )בכח( דשבת שובה )“שובה ישראל עד הוי’ אלקיך”( ודיוה”כ* )שבסיומו מכריזים “הוי’ 

הוא האלקים” ז”פ(.
*( וגם בשמע”צ ושמח”ת )הקליטה דכל עניני חג הסוכות שבו מתגלים עניני ר”ה ויוה”כ(, שלפני הקפות מכריזים 
וג’ פעמים )כמנהג חב”ד(, בכל ג’ הפעמים דהקפות, בליל  הפסוק “אתה הראת לדעת כי הוי’ הוא האלקים”, 

שמע”צ, בליל וביום שמח”ת.
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בעיקר )לא החסרון שבענינים הפרטיים, אלא( תנועת ההתעלות לדרגא נעלית 
אצלו  שנרגש  יותר,  ובעומק  הפרטיים,  בעניניו  ולגלותה  להמשיכה  יותר, 
שכוונת הירידה למעמד ומצב הדורש תיקון היא בשביל השלימות שנעשית ע”י 
התשובה, שמתגלה בפועל5 תוקף ההתקשרות של יהודי עם הקב”ה גם בהיותו 
גם  בפועל  ומתגלה  הוי’ כשנמשך  ובדוגמת השלימות דשם  ע”ד  ירוד,  במצב 
ב)הצמצום והירידה ב(שם אלקים, ולכן, נעשה החשבון-צדק והתשובה מתוך 

רגש של שמחה6 ותענוג7.

ט.  והדגשה יתירה בכהנ”ל – בנוגע לחשבון-צדק בשבת פרשת נח בשנה זו:

ובהקדמה – שכיון שהעיד כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו שכבר סיימו כל עניני 
כולכם”(  )“עמדו הכן  מוכנים  ועומדים  גם צחצוח הכפתורים,  כולל  העבודה, 
לקבל פני משיח צדקנו, הרי, מסקנת החשבון-צדק )חשבון-צדק דייקא, חשבון 
הגאולה  לבוא  צריכה  ממש  ומיד  שתיכף  היא,  אלו,  בימינו  שעושים  אמיתי( 

האמיתית והשלימה בפועל ממש!

ובפרטיות יותר:

תיקון,  הצריכים  ענינים  אצלו  שיש  ומצבו  מעמדו  בנפשי’  איניש  כשידע  גם 
אין זה בסתירה ח”ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה ועומדים 
מוכנים לקבל פני משיח צדקנו, כי, העבודה דכללות בנ”יבמשך כל הדורות 
שצריכה להיות בזמן הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה )שתלוי’ “במעשינו 
ועבודתינו )ד(כל זמן משך הגלות”8( – נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר 
הזמן  גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך  ולכן,  הגאולה,  עיכוב  כלל על 
שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי’, ה”ז ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו 
ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח”ו בגמר ושלימות “מעשינו ועבודתינו” דכלל 
ישראל שעומדים מוכנים להגאולה, וכיון שכן, גם התיקון והשלימות דהפרט 
היא בנקל יותר, ומתוך שמחה, בידעו שתיכף ומיד ממש באה הגאולה האמיתית 

והשלימה.

5( משא”כ בצדיק ה”ז בכח ולא בפועל.
6( להעיר, שחג הסוכות, “זמן שמחתנו”, נקרא “ראשון לחשבון עונות” )ויק”ר פ”ל, ז. טואו”ח סתקפ”א(, דיש לומר, 

שבזה מרומז גם שהחשבון צ”ל מתוך שמחה )וראה הערה הבאה(.
7( ויש לומר, שענין זה מודגש בהחשבון-צדק והתשובה שבשבת פרשת נח יותר מאשר בהחשבון-צדק והתשובה 
דאלול ותשרי. ומהטעמים לזה – בפשטות – שהחשבון-צדק דאלול ותשרי, להיותו בסיום העבודה בפועל דכל 
השנה, עיקרו תיקון העבר )אף שהוא גם הכנה לשנה הבאה(, משא”כ החשבון-צדק שבשבת פרשת נח, להיותו 
בסיום העבודה בפועל של השבוע הראשון שכולל )בכח( השבועות דכל השנה, עיקרוקבלה על להבא בנוגע 

לעבודה בפועל שתהי’ במשך השבועות הבאים.
8( תניא רפל”ז.
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ובסגנון אחר: כללות בנ”י שהם “קומה אחת שלימה”9 נמצאים במעמד ומצב 
דאדם שלם בכל רמ”ח אבריו ושס”ה גידיו, הן ברוחניות )רמ”ח מ”ע ושס”ה 
וחיצוני  קל  חולי  או  מיחוש  כמו  הוא  דהפרט  והחסרון  בגשמיות,  והן  מל”ת( 
באבר פרטי שתיקונו ע”י רפואה קלה ומהירה, כמ”ש10 “ורפא ירפא”, “שניתנה 
רשות )וכח( לרופא לרפאות”11, כולל ובמיוחד הרפואה שע”י התשובה )“גדולה 
תשובה שמביאה רפואה לעולם”12(, ועד לשלימות הרפואה שהיא )לא רק מכאן 

ולהבא, אלא( עוקרת את החולי מלמפרע13.

ואם הדברים אמורים בזמנו של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו בחיים חיותו 
יותר  שנים,  עשיריות  כמה  שעברו  לאחרי  וכמה  כמה  אחת  על  דין,  בעלמא 

מארבעים שנה ש”נתן ה’ לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע”14.

ועאכו”כ בשנה זו – ה’תשנ”ב – שהר”ת שלה )לאחרי ובהוספה לשנה שלפני’, 
ה’תנש”א, הי’ תהא שנת נפלאות אראנו( “הי’ תהא שנת נפלאות בה”, ו”נפלאות 
כולם17  הענינים  כל  שכולל  “קבץ”16(,  )בגימטריא  כל”15  מכל  “בכל  בכל”, 
)נוסף לכך שהאות ב’ היא אות השימוש לכל הענינים(, ולכל לראש ובעיקר 
“כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  והשלימה,  ה”נפלאות” דהגאולה האמיתית 

נפלאות”18.

9( לקו”ת ר”פ נצבים. ובכ”מ.
10( משפטים כא, יט.

11( ברכות ס, סע”א. וש”נ.
12( יומא פו, סע”א.

13( ראה צפע”נ לרמב”ם הל’ תשובה פ”ב ה”ב. ועוד.
14( תבוא כט, ג.

15( ראה ב”ב טז, סע”ב ואילך.
16( ראה חידושי חת”ס שם.

17( כולל גם הפיכת הענינים הבלתי-רצויים שנרמזים בתיבת “כל” )ראה המשך תער”ב ח”א פ”צ( – ע”י ה)חשבון-
צדק וה(תשובה.
18( מיכה ז, טו.
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תמלכוני עליכם

 ומזה מובן, שבעמדנו כעת

 ברגעים האחרונים לפני

 הגאולה – הדין בימים אלו

 צריך להביא את העיקר

 והשלימות ד’והצילו העדה’ –

הגאולה האמיתית והשלימה

ג א  ש ו נ



פתיחה כללית - לקו"ש ח"ד, שיחת ער"ה תשנ"ב.

מהו ענינו של ראש השנה, עבודת התשובה על כל "המחשבות, דיבורים וכו' 

אשר לא לה' המה" של השנה החולפת, או שמא 'בנין המלכות'  - לעורר את רצון 

הקב"ה למלוכה על העולמות, שזהו על ידי קבלת עול מלכות שמים פנימית מצד 

עצם הנשמה?

בשיחה הראשונה )ח"ד( עושה כ"ק אד"ש סדר בדברים, כשהמסקנה ברורה: 

עיקר ועצם ענינו של ראש השנה היא 'המשכת' וגילוי העצמות על ידי העבודה 

מצד עצם הנשמה. לאחרי זה מגיעה גם עבודת התשובה, שבמידה מסויימת, היא 

ביטוי של ענין זה גם כן.

כהמשך לזה הבאנו שיחה נוספת )חי"ט( בה מסביר כ"ק אד"ש איך ענין זה של 

קבלת מלכותו של הקב"ה עולה בקנה אחד עם בקשת צרכינו הגשמיים בר"ה, 

דלכאורה ביום כ"כ נעלה בו עבודתנו היא להכתיר את מלך מלכי המלכים למלך 

על העולם לא מתאים לבקש את בקשותינו הגשמיות? את התשובה לזה עונה 

אד"ש בביאור נפלא בשיחה זו.

לאחרי זה הבאנו את השיחה הנפלאה שאמר כ"ק אד"ש בערב ראש השנה 

תשנ"ב, שאפילו במבט שטחי בשיחה, ניכרת ייחודיותה.

בשיחה זו גם, מנתב במידה מסויימת כ"ק אד"ש בין עניניו השונים של ראש 

השנה - יום הדין, בנין המלכות וכו', ומעבר לחידושים השונים שמבאר כבדרך 

אגב, מוביל את הלומד למסקנה חד משמעית בדבר משמעותו של ראש השנה 

בימינו, כשעומדים על סף הגאולה:

של  נשמתו  עצם  התגלות   - השנה  ראש  של  והעצמית  הפנימית  משמעותו 

כל יהודי - מתבטאת בכך שלכל יהודי ישנו הכח להביא את הגאולה האמיתית 

והשלימה, משום שמצד עצם נשמתו שולט יהודי על כל סדר ההשתלשלות, ועד 

שמשמעות הדין והמשפט של ראש השנה צריכה להיות אחת ויחידה - גאולה 

אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש!

עוד מבאר, שענין זה מודגש ביום הולדתו של הצמח צדק בערב ראש השנה, 

אז מאיר הגילוי של משיח צדקנו שקשור עם עצמות א"ס, ועל ידי זה מתגלה בכל 

יהודי הניצוץ משיח שבו שנותן לו את הכח להביא את הגאולה.

בתוך הדברים מקשר את הענין לענינים נוספים - כמו לפרשת 'נצבים' ו'וילך'. 

הקב"ה  של  המלכות  קבלת   - השנה  ראש  של  לעבודה  זאת  מקשר  כן,  כמו 

שקשורה עם מלכותו של מלך המשיח.

חשוב לשים לב למהלך השיחה ולרצף הדברים, לעצור בסיום כל אות ולראות 

כיצד היא באה בהמשך לאות הקודמת ו\או לענינים שלפני זה; וכן, חשוב לשים 

לב מהו עיקר הביאור בשיחה ומה בה בהקשר וכמסתעף מזה. לשם כך ערכנו 

כותרות וסיכום על השיחה )עד סוף אות ז'( על מנת להיות לעזר ללומד, להתמצא 

ולהשתלב בשבילי השיחה.
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ראש השנה - תרגום
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פתיחה

דבר מלכות - ערב ראש השנה תשנ"ב

השיחה שלפנינו היא אחת השיחות המרכזיות ביותר מבין השיחות 

של תנש"א-תשנ"ב. כל השיחה נסובה להסביר, איך ר"ה הוא בעצם יום 

מוביל  שליט"א  הרבי   - ברורות  במילים  נשתמש  אם  ביותר.  'גאולתי' 

אותנו להבנה, שאם יבוא ראש השנה וח"ו לא יתגלה משיח צדקנו - אזי 

כל ראש השנה לא הי' כדבעי..

עיקר תורף השיחה היא להסביר שהמפתח להבאת הגאולה טמונה 

עצם  גילוי  ידי  על  מקבל  הוא  לזה  הכח  שאת  ואיך  ויהודי,  יהודי  בכל 

החסידות  תורת  ע"י  במיוחד  מתגלית  ושהיא  השנה,  בראש  הנשמה 

שהתגלתה ע"י רבותינו נשיאינו, שיום הולדתו של בחי' הדעת שבהם 

)כ"ק אדמו"ר הצ"צ( נולד בערב ראש השנה..

את השיחה פותח הרבי שליט"א בהבנה חדשה בכל הענין של הדין 

והמשפט בראש השנה - המטרה האחת והיחידה של כל הדין והמשפט 

ושלימות  לתכלית  ועד  בנ"י,  של  בהצלה  יותר  שיתוסף  ורק  אך  הוא 

הוא  שיהודי  נבאר  בהמשך  והשלימה,  האמיתית  הגאולה   - ההצלה 

'מלך' על כל המציאות שסביבו, ולכן יש בכוחו לפעול שהדין יהי' לזכות 

- ועד שבכחו להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

עוד מבאר שענין זה מודגש ביום הולדתו של הצ"צ בערב ראש השנה 

- שאז מאיר הגילוי של משיח צדקנו שקשור עם עצמות א"ס, ועל ידי 

זה מתגלה בכל יהודי הניצוץ משיח שבו שנותן לו את הכח להביא את 

הגאולה.

בתוך הדברים מקשר הרבי שליט"א את הענין לדברים נוספים - כמו 

לפרשת נצבים ופרשת וילך, כמו"כ מקשר זאת הרבי שליט"א לעבודה 

של ראש השנה - העבודה של קבלת המלכות של הקב"ה שקשורה עם 

מלכותו של מלך המשיח. חשוב לשים לב לרצף ולמהלך של השיחה, 

לעצור בסיום כל אות ולשים לב כיצד היא באה בהמשך לאות הקודמת 

ו\או לענינים שלפנ"ז. כמו"כ חשוב לשים לב מהו עיקר הביאור בשיחה 

ומה בה בהקשר לזה וכמסתעף מזה, לשם כך ערכנו סיכום על השיחה 

ולהשתלב  להסתדר  ללומד,  לעזר  להיות  מנת  על  ז'(  אות  סוף  )עד 

בשבילים של השיחה.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
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t/cbudg kgbhbh shi c,urv _ avo

c,ue; nhujs chnho tku vbertho hnh
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tar ku tkeho erucho tkhu":
"

thzv

tunv ftunv zu ahusg, tuphw ak tkehw
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fi' kucaho kcbho un,gypho kcbho / /

utufkhi uau,hi uanjho cr"v kph
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unumht9shbo kf; zfu, ueurg kvo dzr

shbo"/
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ckcuaho ucntfkho unaetu, akvo

crta vabv )
"

tfku nanbho ua,u

nn,eho"01(/

c/ukvuxh;' agbhi zv nusda do

cpra, vacug ak vac, annbv n,crl

rta vabv _ pw bmcho11:

"
t,o21bmcho vhuo fukfo kpbh vw

tkehfo" eth31gk cbh hartk _ fk

gar vnsrdu, acfkk hartk )fnu

abnbho cvnal vf,uc41( ucftu"t

nhartk cpry51)fbds gar xphru,' fph

avo ehhnho cdkuh cftu"t nhartk61

1(ukfi tunrho cgarv hnho achi r"v

khuvf"p
"

vnkl vnapy" )crfu, hs' c/ yuau"g

uau"g tsv"z tu"j r"x ,epc(
"

kph achnho

vkku vec"v nrtv nkfu,u kapuy t, vguko"

)au"g tsv"z ao/ nra"h crfu, ao s"v vnkl(/

2(ufnpura cfu"f ,pku, sr"v/ urtv r"v

j' t/ yz' t-c/ uhe"r rpf"y/ zj"c kc' c/ ekv'

t/ j"d rkt' t/ ,rduo kthuc c' t/ rnc"o vkw

,aucv p"d v"d/ yutu"j xu"x ,ept )jkeu bg,e

keni cpbho(/ urtv do keu", bat fu' t/ xpr

vkheuyho _ st"j m"m grl rta vabv gw ak

uthkl' ua"b/ ugus/

3(u
"

nv avut guav vut tunr khartk

kgau," fn"a ),vkho enz' hy(
"

ndhs scrhu

khgec juehu unapyhu khartk" )anu"r p"k' y(/

4(nxgh kv' fs-fv/ urtv nabv rha

xbvsrhi )c' xg"t(/ r"v fu' t/ ugus/

5(urtv uhe"r pf"y' d: cagv ahartk buykhi

t, auprhvi u,ueghi kpbh vec"v guns nfxt vshi

uhuac cfxt rjnho fuw un,nkt gkhvo rjnho

unrjo gkhvo uvupl gkhvo ns, vshi krjnho/

6(tu"j vkw rta vabv x,ep"t/

7(hruaknh r"v p"t v"d/ hk"a ut,jbi rnz

,,fv/

8(ut,jbi s' z/

9(hk"a ao/

01(bjnhw j' h/ c"h uau"g tsv"z tu"j

x,ep"d x"s/

11(aprav zu eurhi kguko euso r"v )keu",

r"p bmcho(/

21(r"p bmcho )fy' y(/

31(rtv keu", r"p bmcho/

41(bmcho ao' y-h/

51(keu", ao/

61(cgar fju, vbpa aku )rtv keu", ao(

aba,kaku ngar xphru, ),bht rp"d(/

crf, fWe tsnu"r akhyWt

tjrh eck, p"b vfkkh' grc rta vabv vw,abWc

_,rduo nthsh, _
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fbanv cdu;( _ fph avo gunsho chuo

vshi srta vabv71)
"

vhuo"81(' tar vdo

azvu huo vshi _ gunsho vo ctupi

s
"

bmcho"'
"

ehhnho ugunsho' svhhbu

azufho cshi"91_
"

uvmhku vgsv"/

uha kunr azv eaur do go vphrua02

c
"

bmcho" nkaui
"

bmc nkl"12' aftu"t

nhartk guns )crta vabv( fnu nkl22'

nkl gk fk vnmhtu, nxchcu' gs nkl

gk fk xsr vva,kaku, _ afi ftu"t

nhartk' cnmcu vut _ vrh vut nkl'

vut neck nnkl nkfh vnkfho vec"v'

anf,hrho tu,u crta vabv )
"

,nkhfubh

gkhfo"32(Q ufpx"s vb"k svyur' acb"h

husgho nrta azufho cshi' fhui avo

"
duh dsuk tar ku tkeho erucho tkhu"

)unauo fl vo husgho
"

tuphw ak

tkehw"(' uvo csrd, nkl' ukfi neckho

_ gh"z aneckho nnkl nkfh vnkfho

vec"v _ t, fk vvnafu, uvvapgu,

fph azv ndhg knkl kkt fk va,sku,

nmsu/ utsrcv: txur knkl kgau,

nktfv42' ftar tjs ntbah vnkufv

hfuk kgau, zt, gcuru' gtfu"f ftar

zvu
"

cruc go"' tar
"

cruc go 

vsr, nkl"52/

d/vgher uvakhnu, s
"

uvmhku

vgsv" vht vvmkv nvngns unmc

vbufjh' cdtukv vtnh,h, uvakhnv _ fh

tphku tku aha kvo _ do gfahu

)cdku,( _ vrjcv cprbxv rujbh,

uvrjcv cprbxv danh,' utphku tku

abnmtho ctr. veusa gk vr veusa'

uao dupt _ cneuo vfh eruc kneuo

esa vesaho _ tl do vo tunrho ao62

"
npbh jythbu dkhbu ntrmbu"' afi gshhi

thbbu 
"

nesa tsw fubbu hshl"72' ugshhi

t"z nmc s
"

fk huachw gkhw"82' asuet 

tz ehhnho cakhnu, fk vgbhbho' fukk

_ nmu, huck82' aeaurv cnhujs go

ajrur udtukv92' fn"a03

"
uac,o tha

tk tjuz,u utha tk napj,u ,aucu"

)cab, vhuck( tphku fzv atunr13

"
tvc,h t, tsubh" uthbu humt

cachgh,23/

uha kunr avahhfu, ak huo vshi

srta vabv go vdtukv )
"

uvmhku

vgsv"( nusda, do cfl acrta vabv

vht vgcusv seck, nkfu,u h,w'

knktu, cea,u ak vec"v
"

,nkhfubh

gkhfo" ]fnu atunr, vdnrt c,knus

cckh
32' aeaur go dku,'

"
cnjafho

vuahcbh"33[' ankfu,u h,w eaurv

crfu, gr"v427

52(nakh hs' fj/

62(c,pk, nux; shu"y/

72(cakj yu' hz/

82(grfhi kc' xg"c/ rnc"o vkw anhyv

uhuck p"h v"j/

92(ukvghr av,jk, vajrur chuck vht

nrta vabv _ r"v j' c/ rnc"o vkw anhyv

uhuck p"h vh"s/ urtv keu"a j"y gw 783/

03(cvr fv' h/

13(napyho ft' v-u/

23(rtv pra"h napyho ao' u/ cvr ao/

33(thfv d' u/ xbvsrhi fs' t/

71(neunu, acvgrv 2/

81(rtv pgbj rzt x"p bmcho/ keu", ao/

"
vhuo huo" f"v tkuk/ urtv do zvr acvgrv 2/

91(
"

vhuo huo" ao/ urtv s"v zv vhuo ,r".

)xv"n eubyrxho j"t xy' c(/

02(tuv", bmcho gw twrt/ urtv tuv",

ut,jbi gw ep/

12(nkfho-t fc' nj/

22(ukfi cfju kvf,hr vec"v knkl cr"v'

fh vut
"

n,hhjx tkhu cgrl nv" )tuv", ut,jbi

ao(/

23(r"v yz' t/ ks' c/

42(cnf"a nzv a
"

fhui ab,nbv tso prbx

gk vmhcur txur cgahh, nktfv cpbh akav" _

ehsuahi g' t/ rnc"o vkw xbvsrhi pf"v v"s/

yuau"g ju"n x"j x"s/
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un,dkv cakhnu,v g"h sus nkft

nahjt )agbhbu xphr, vnkfu,43(/

unzv nuci' acgnsbu fg, crdgho

vtjrubho kpbh vdtukv )g"p fk

vxhnbho' fb"k53( _ vshi chnho tku )hnh

vshi( mrhl kvcht t, vgher uvakhnu,

s
"

uvmhku" _ vdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

u,hf; unhs nna _ nckh kvfbx

kaeu"y czv _ thi kfl zni' fh mrhfho

fcr kkf, keck t, pbh vdtukv

vtnh,h, uvakhnv usus nkft nahjt'

uf"e nu"j tsnu"r crtabu _ ut"f

nuci' afk rdg annvrho kxhho t,

vgbhbho aeuso kzv' ,cut rdg euso

vdtukv vtnh,h, uvakhnv/

s/ukvuxh;' avahhfu, s
"

uvmhku"

crta vabv go vdtukv nusda, do

cpra, vacug _ pw uhkl actv cvnal

kpw bmcho:

ftar gunsho
"

bmcho / / kpbh vw

tkehfo"' ctupi ak
"

bmc nkl" )fb"k

x"c( _ ha kcb"h vfj a,hf; tj"f hvhw

tmko
"

uhkl" _ kfk krta vvkhfv

nvdku, kvdtukv' afukk, t, vvkhfv

ntrmu, vdku, ktr. vdtukv )tr.

hartk(' ucpry fph avht bgah, ,hf;

unhs cnmc s
"

fk huachw gkhw"' uktj"z

cdtukv gmnv _
"

uhkl"'
"

hkfu njhk tk

jhk"' gs
"

hrtv tk tkeho cmhui"63/

ucftu"t nhartk bpgk
"

vhuo nktu

hnh uabu,h" )fscrh nav cvnal k
"

uhkl

nav"73( _ akftu"t nhartk ha hnho

uabho nktho c,urv unmuu,' uvfj gk

fl vut neck nnv afi vhw tmk nav

rchbu' unzv bnal cftu"t nhartk g"h

cjhw nav acu apugk, gkhu gs kngav

cpugk )fph atsv"z nctr c,bht83'

uc,uxpu, chturho czv nvmnj-mse(/

v/vahhfu, vb"k shuo vshi rta

vabv go
"

uvmhku vgsv"' fukk ucgher

vdtukv _ n,jhkv fcr cgrcrta

vabv' agrc uvfbv vut nghi vscr

atkhu n,fubbho/ ugtfu"f cbudg kgrc

rta vabv' atz habu fcr
"

uvmhku

vgsv" srta vabv _ fvpx"s vb"k

svyur' afcr cgrcrta vabv husgho

cb"h azufho cshi' utzh n,jhkho fcr t,

vvfbu, krta vabv93_ ufhsug aac,

uhu"y mrhfho vfbv nhujs,04' ugtfu"f

vvfbv sgrc rta vabv kert, rta

vabv' anaphg gk fkhnh vabv )fnu

rta anaphg gk fk jkeh vdu;(14/

u/uha kunr avahhfu, sgrc rta

vabv go vdtukv )zufho cshi( b,dk,v

hu,r csuru, vtjrubho _ g"h huo

vuks,u ak vmnj-mse chuo zv )cab,

,en"y(:

anu ak vmnj-mse ]fph abert gk

ao ,ur,u[ vut anu ak nahj msebu'

abert
"

mnj" ubert
"

mse"24/

crfu, gr"v 428

43(rtv xvn"m kvm"m nmu, nhbuh nkl/

53(cvcrfv ktjrh v,r, bsrho )xv"a

,ab"c j"t gw 1 )kghk gw 424((/

63(,vkho ps' j/

73(pra"h uhkl kt' c/

83(pn"c/

93(rtv yur ao: kphfl buvdhi kxpr ukfcx

cgrcr"v/

04(chmv c' c/

14(rtv keu", sruaho kr"v bz' t uthkl/

ucf"n/

24(
"

mnj" _ 
"

tha mnj anu" )buxj

vuagbu, vuag"r/ nzfrhw u' hc )ucnpraho ao(/

urtv ao d' j(/
"

mse" _
"

uvhw mse tzur n,bhu"

)haghw ht' v(/ urtv hrnhw fd' v ucpra"h/ ao kd'

yu/
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ukvuxh; cbudg kahhfu, svmnj-mse

go nahj msebu: mnj-mse _ vbaht

vakhah sbahth jc"s34_ fukk c,ufu

t, fk vbahtho' fph arutho c,ur,u

afukk, t, v,urv sfk vbahtho

akpb"z' udo svbahtho aktj"z' gs f"e

nu"j tsnu"r baht surbu/ uvhu,

arcu,hbu bahthbu' ufkku, vgbhi sdhkuh

pbhnhu, v,urv uvpm, vnghbu, jumv

g"h rcu,hbu bahthbu' v"v eaurho go

vdhkuh snahj msebu' ucnhujs f"e nu"j

tsnu"r baht surbu fnrunz canu
"

hux;

hmje" gk ao
"

hux; tsw abh, hsu"44_

t"f nuci azv )vahhfu, ak vrchho go

nahj( bnmt cvsdav tmk vmnj-mse

vfukk t, fk vbahtho/

unzv nuci' achuo vuks,u ak vmnj-

mse )cgrc rta vabv(' atz vrh
"

nzku

ducr"54_ ducr vgbhi sanu ak nahj'

ucgk huo vvuks, guav fk v,kuh cu _

ucnhkt custh azv pugk t, pguk,u _

ahvhw vdhkuh sanu ak nahj' uh,hrv nzu

_ vdhkuh snahj gmnu )fph avut

kngkv nanu(/

g"s fph azv cbudg kvbanv a
"

jnav

anu, bertu kv"64)bpa ruj banv jhw('

gs vao vjnhah _ hjhsv' gs gmo

vbanv )a
"

jnav anu, bertu kv"74('

fl h"k do cbudg knahj _ abux;

kvdhkuh sanu ak nahj' gs fph avut

eaur go hjhsv )hjhsv vfkkh,84('

ehhn, do vgmnu, snahj msebu' azvu

scr tjs go gmnu, t"x94' ukfi vdhkuh

snahj )cgrc rta vabv( eaur go

eck, nkfu,u h,w crta vabv05fb"k'

ugo vdhkuh sgbhi vnkfu, )
"

bmc nkl"(

cftu"t nhartk' fnuci do npx"s vyur

cbudg kgrc r"v' fb"k/

]ukvghr avyur vut vhxus ak vch,

hux;' avut vhxus saukji grul vch,

hux;' avut vhxus sau"g tsv"z' agkhu

habo fnv ,aucu, uchturho nvm"m[/

z/uha kear zv go vgbhi s
"

uhkl

nav" )vvkhfv nvdku, kvdtukv fb"k

x"s( _ g"p vnsucr ktjrubv15tusu,

vrtah-,hcu, ]vbudgho cnhujs kjxhsh

jc"s' ugk hso _ kfkk hartk cfk

vsuru,[ s
"

nhs" _
"

nhs vi bdtkhi"25_

nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(:

fk vakav )nav' hartk vcga"y

usus nkft nahjt( eaurho go
"

nhs vi

bdtkhi": nav vut dutk rtaui vut dutk

tjrui35/ hartk vcga"y _ fngbv

crfu, gr"v429

84(rn"z kzj"c n' c/ kzj"d rx' c/ k",

kvtrhz"k crtah, gv"p uh,vkl jbul/ xw trcg

ntu, aek kvtrhz"k )gw rnt _ cvumt,

hruakho ,an"v(/ ugus/ urtv cvbxni ckeu"a

jf"y gw 063 vgrv 72/

94(rtv xvn"m kvm"m nmu, nhbuh nkl

cxupv: cnahj b,, t,v vt"x cgmnu/

05(ugp"z nuci vahhfu, shuo vuks, vm"m

kgrc rta vabv/ 

15(ahj, a"p cnscr uhuo cw sjdv"a

,ba"t )xv"a ,ba"t j"c gw 265 )kghk gw

371((/ ugus/

25(kw vrnc"o vkw ,aucv p"z v"v/

35(rtv anu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/ agr

vpxueho pw uhjh/ ,u"t r"p napyho/ ugus/

34(fbds xphr, vsg, )xpr vahju, ,rm"u

gw 141/ ,a"c gw 91/ ,a"v gw 06/ tdru, eusa

tsnu"r nvurhh". j"y gw ,yz(/

44(haghw ht' ht/

54(rtv hruaknh r"v p"d v"j ucev"g/

64(c"r ph"s' y/ sc"r p"c' kz/ cfnv

neunu, uspuxho vut cahbuh xsr/ tck f"v cg"j

agr sruah tch"g p"t/ agr vdkdukho c,jk,u/

ucf"n/

74(rtv xv"n ,rp"j gw ehz/ ugus/
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vnahj tkhu gk atk,u
"

thn,h t,h nr"

_
"

fahpumu nghbu,hl )svcga"y(

jumv"45/ usus nkft nahjt _ agk hsu

ctv vdtukv vtnh,h, uvakhnv cpugk/

uc,hc,
"

nhs" bnmtho fk vakav

hjs c,hcv tj, uhjhsv' uc,hcv

aphruav vut
"

nhs" ),hf;(' crdg tjs

uhjhs _ v"z nurv afk vakav vo

beusv tj, uhjhsv: vbeusv ak dtukv

nhs/

ubeusv zu bjke, kakav pryho'

usuet cxsr ak nav' hartk vcga"y

usus nkft nahjt: vfj kdtukv ct

nnahj dutk rtaui vut dutk tjrui'

unav ehck ,urv nxhbh unxrv fuw55' azv

fukk fk v,urv fukv' fk nv a,knhs

u,he g,hs kjsa65' fukk _ do vdhkuh

spbhnhu, v,urv ctupi svpm, vnghbu,

jumv g"h vcga"y' agh"z 
"

t,h nr" sus

nkft nahjt/

ucpryhu, hu,r: nav usus )nkft

nahjt( vo vrtaui uvtjrui _ dutk

rtaui vut dutk tjrui' uchbhvo bnmt,

tu, hw avht r", hartk )vcga"y('

aeth gk beus, vhvsu, )
"

Phbygkg

ths"(75' fph abnmt, cdkuh gs avht

neck, mur, tu, )hw(' utsrcv: suet vhw

vht vnjcr, t, a,h vtu,hu, nw usw

aha kvo v,payu, akt cgrl hu,r

nv,payu, vhw _ fh beus, vhvsu,

n,ear, go vec"v gmnu' ukfi guns

vhvush cnmc ak
"

bmc nkl" )fb"k(

u
"

uhkl"' usuet vut cfju kvcht t,

vdutk rtaui vut dutk tjrui )nav usus

nkft nahjt(/

uvfj gk dhkuh vhw )beus, vhvsu,( _

hjhsv acbpa )bhmu. nahj acfk tw

nhartk85( gs gmo vbpa _ chvush'

ndhg cnhujs g"h hartk vcga"y' g"h

dhkuh ,ur, vjxhsu, _ seth cfkku, gk

fk ,ur, vjxhsu, ak fk rcu,hbu

bahthbu )veaurho go nahj(' ucnhujs

_ v"z cdkuh tmk vm"m' afukk fk

rcu,hbu bahthbu' fb"k )x"u(/

j/vahhfu, vb"k sgrc rta vabv

go vdtukv nusda, hu,r cgrc rta

vabv cechgu, abv zu _ vi chnh

vacug' avut chuo rtaui cacug' uvi

cfkku, vabv _ ab, vw,ab"c:

ftar grc rta vabv jk chuo rtaui

cacug' tzh bnmt avut chi abh hnh

xdukv _ chi huo vac,eusa urta

vabv/ ug"p vhsug afk gbhbh esuav vo

cshue' vrh nuci avhuo sgrc r"v ha

cfju kjcr t, abh vemuu, sac, urta

vabv: ac, vht
"

nhesat uehhnt"95

nkngkv' nat"f rta vabv n,esa g"h

cb"h )hartk sesahbvu kznbho06(/ ug"h

vhuo sgrc rta vabv chb,hho bgav

vjhcur scw vgbhbho' avesuav sac,

avht kngkv nfk vguknu, )nhesat

uehhnt nkngkv( bnaf, fnu avht

crta vabvQ ufnu"f kthsl dhxt'

n,dkv thl aftu"t nhartk vut

"
cgv"c" )kvhu,u csrd, nkl fb"k( gk

vac, unaphg cac,' gs _ thl

aftu"t nhartk bgav cgv"c gk

crfu, gr"v 430

45(tdv"e vhsugv svcga"y _ bspxv cf,r

ao yuc c,jk,u/ ucf"n/

55(tcu, rp"t/

65(rtv ndhkv hy' c/ hruaknh ptv p"c

v"s/ ugus _ bxni ckeu"a jh"y gw 252 cvgru,/

75(rtv
"

vhuo huo" jw tsr tw/

85(ntur ghbho x"p phbjx/

95(chmv hz' t/

06(crfu, ny' t/
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)vct,u ak(
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"16/

ucpryhu, hu,r: cechgu, abv zu

habv vngkv' arta vabv jk cvnal

rmu; ak akav hnho nhujsho zv tjr

zv26: )t( huo vac, eusa' eaur go
"

huo

afuku ac, unbujv kjhh vguknho"/ )c(

grc rta vabv _ chuo rtaui cacug'

abert c,urv36

"
huo tjs"' gk ao

avec"v vhw hjhs cguknu46/ ugbhi zv ak

huo rtaui sngav crtah, juzr ubabv

cfk huo rtaui56' fnu arutho cahru ak

huo atunrho tz
"

kvw vtr. unkutv"66/

ucvsdav h,hrv fahuo rtaui vut grc

rta vabv' atz
"

zv76vhuo ,jk,

ngahl zfrui khuo rtaui"86/ )d( rta

vabv' chuo abh cacug' achuo zv

bcrt, njkue,96_ njkue, kngkhu,t'

njkue, kao anho )fnjkue, anth

uvkk( a
"

xupv kv,ehho"07' vi vngkv

santh )dcurv17( uvi vngkv svkk

)jxs17( _
"

uapyu vgsv )Shi( duw uvmhku

vgsv" )jxs(' g"h fj bgkv nabhvo

vnjcro27_ vfj snav' r", nav anth

vkk' tar vut dutk rtaui vut dutk

tjrui/

azv bux; gk vngkv vnauka,

svabv vjsav _ abv ,nhnv )ab,

vghcur(' abv akhnv )jaui ufxku nkt('

u
"

,nhnu," cakhnu, s
"

acg ac,u,

,nhnu,"' fnsucr kghk37/

y/vrtah-,hcu, snxpr vabv

vw,ab"c becg g"h cbh hartk _ vhw

,vt ab, bpktu, cfk:

"
bpktu, cfk" vfuubv cpayu,'

ahvhu )vhw ,vt _kaui vcyjv ukaui

mhuuh ub,hb, fj( bpktu, cvfk' cfk

gbhbh vabv/ uzv bgav gh"z actv ,hf;

unhs vdtukv vtnh,h, uvakhnv' tzh

hvhu
"

bpktu, cfk"/

ucchtur vscrho:
"

cfk" nurv gk

,fkh, akhnu, vcrfv fukk vakhnu,

svdtukv vtnh,h, uvakhnv _ fph

atunrho jz"k47a
"

akav vyghni

vec"v cguko vzv nghi vguko vct' tku

vi tcrvo hmje uhgec' tcrvo sf,hc

chw57cfk hmje67sf,hc chw77nfk uhgec

sf,hc chw87fk"/ fkunr' 
"

cfk" eaur

go vakhnu, sguko vct97' vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' atz hvhw
"

fk" _

crfu, gr"v431

37(ktjrh v,r, bsrho )xv"a ,ab"c j"t

gw 2-1 )kghk gw 5-424((/ urtv ctrufv _ ahj,

huo cw sr"v )xv"a ,ab"c j"t gw 21 )keni gw

534( uthkl(/

47(c"c yz' xg"c uthkl/

57(jhh arv fs' t/

67(ukvghr akg"k hert khmje fh t,v

tchbu )ac, py' c(/

77(,uksu, fz' kd/

87(uhakj kd' ht/

97(rtv tuv", jhh arv efv' c/ urtv xpr

vkheuyho st"j-m"m grl fk gw ekc uthkl/

ua"b/

16(,nhs cxupv/

26(rtv ctrufv vahjv shuo vac, _ a"p

bmcho' f"j tkuk ,ba"t/

36(crtah, t' v/

46(c"r p"d' j/ pra"h crtah, t' v/

56(rtv keu", av"a fv' t/ ucf"n/

66(,vkho fs' t/

76(,pk, nux; sr"v' nr"v fz' t/

86(rtv ahj, huo cw sr"v ,ab"c )xv"a

,ab"c j"t gw 31 )keni gw 634( uthkl(/

96(c"r p"s' u/ zj"t hz' t/

07(tcu, p"v vh"z/

17(rtv zj"d rnv' t/ ,bht tdv"e xh"d/

ugus/

27(rtv ahj, huo cw sr"v ,ab"c )xv"a

,ab"c j"t gw 71 )keni gw 044( uthkl/ gw 33

)keni gw 654( uthkl(/
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vfk cakhnu,/

ucara vgbhbho:
"

fk" eth gk vw

xphru, )vfukkho t, fk vxphru,( njxs

ugs vus' fph abnmtho cakhnu, )fk tw

fkuk ngar( _ uv"z cdhnyrht fk

)jnaho(/ u
"

cfk nfk fk" zvu fph

avakhnu, s
"

fk" )dtukv( bnaf, cfk

dw veuho )fbds dw vtcu,(' vfukkho t,

fk vpryho/

unfhui aftu"t nhartk _ tbaho

baho uy; _ vut hura ak fk tjs

naka, vtcu, ufuko hjs' ucftu"t

nhartk habo fk dw vtcu,08' vrh nuci

aftu"t nhartk neck cpayu,
"

cfk

nfk fk"' fph aftu"t tunr cxhuo

crf, vnzui:
"

fnu acrl t, tcu,hbu

tcrvo hmje uhgec cfk nfk fk fi hcrl

tu,bu fukbu hjs ccrfv akhnv"'

ucpayu, _ aftu"t nhartk neck

"
cfk nfk fk" crujbhu,' u

"
cfk nfk

fk" cdanhu,' go fk vphruaho acscr'

vjk nvphrua vgherh _ agus crdgho

vtjrubho ak vdku, hvhw kftu"t

nhartk 
"

cfk nfk fk"' afk gbhbhu

hvhu ctupi vfh yuc uvfh nuako )
"

kt

jxru auo yucv"18('

ugus ugher _ azv ncht nhs k,fkh,

vakhnu, s
"

cfk nfk fk" _ vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' ucpayu, ucdanhu,

_ cv,to kcrf, vnzui scb"h28)acv

nceaho
"

cfk nfk fk"(:
"

utfk,

uacg, ucrf, t, vw tkehl gk vtr.

vyucv tar b,i kl"38_ aneckho tr.

hartk cpayu,' u,hf; ctupi ak hruav

ufhcua ujkue, vtr.' ufk cb"h bnmtho

ao
"

tha ,j, dpbu u,j, ,tb,u"48'

cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

uctupi azv pugk do gk vgcr'

stg"p acrdg zv nna vrh nahj gshhi

kt ct' vbv ftar vut hdhg crdg

aktjrh zv _ vut habv )gk hsh vfbx,

vtk"; stkupu ak guko58( do t,

vrdgho akpbh zv )s
"

dukv"( ahvhu jke

nvdtukv/

h/ukxhfuo:

cgnsbu chuo xdukv sgrc rta vabv

vw,ab"c' vhw ,vt ab, bpktu, cfk _

avut do huo vvuks, ak vmnj-mse _

ucxhuo uju,o sjusa tkuk r",
"

tbh

ksush usush kh"68' go fk jna, vrtah

,hcu, stkuk fbds dw veuho uvgnusho

s,urv gcusv udnhku, jxsho' u,aucv

udtukv78_ vrh custh acgnsbu cnmc

s
"

usush kh" ncrl vec"v ftu"t

nhartk ufkk hartk gus cjusa tkuk

go
"

cfk nfk fk"'
"

nhsu vnktv

vp,ujv vesuav uvrjcv"88' vi

crfu, gr"v 432

08(rtv ,u"t r"p utrt/ ugus/

18(pra"h c"c ao/

28(avut vcrfv vhjhsv ni v,urv )crfu,

nj' c/ rnc"o rha vkw crfu,/ xsr crv"b

ktsv"z c,jk,u(/ udo kvshgu, acrf, v,urv

vht nv", _ thi zv eaur go danhu, vguko

utr. hartk f"f fnu crf, vnzui )
"

utfk,

uacg, duw"(/

38(gec j' h/

48(kaui vf,uc _ nkfho-t v' v/

58(rtv keu", cvgku,l kd' d/ ucf"n/ urtv

xv"a ,ba"t j"c gw 405 )kghk gw 021( uthkl/

gw 025 )kghk gw 431( uthkl/

68(av"a u' d/ urtv tcusrvo xsr r"v

uphruav p"t/ rtah, jfnv agr v,aucv p"s

)eyu c(/ pg"j agr r"v p"t/ c"j kyur tu"j

x,ep"t )s"v uvgchru(/ ak"v cnxf, r"v aku

)rhd' t(/ keu", rtv )kc' t(/ ugus/

78(rtv keu"a jf"y gw 272 uthkl' ua"b/

88(crfv vakhah, scrvn"z/
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crujbhu, uvi cdanhu,' uvi cabhvo hjs'

gs ctupi abgaho nmhtu, tj,/

ug"p px"s vyur vb"k afcr cgrc

rta vabv cb"h 
"

kucaho kcbho

un,gypho kcbho" _ vrh nuci agus

cgrc rta vabv neckho fcr t,

vv,jkv sfk vvnafu, uvvapgu,

uvturu,' ugtfu"f _ fk vfju,' vi

crujbhu, uvi cdanhu,/

ugus uvut vgher _ a,hf; unhsnna

cgrc rta vabv zv' huo vuks, svmnj-

mse _ n,dkv nahj msebu' ctupi

s
"

nrtv ctmcgu utunr zv"98: vbv nahj

fph abert
"

mnj"' vbv nahj fph

abert
"

mse"' vbv nahj fph abert

"
hux; hmje" )anu ak f"e nu"j tsnu"r

baht surbu(' ugus ugher _ vbv nahj

fph abert
"

sus nkft nahjt"' chjs

go nav rchbu _
"

dutk rtaui vut dutk

tjrui"' chjs go hartk vcga"y ufk

rcu,hbu bahthbu _ uctupi s
"

nhs"

)fb"k x"z(' ,hf; unhs nna/

ucpayu, _ a
"

uhkl" ftu"t nhartk

ufkk hartk nvdku, kdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' knyv

ngarv ypjho'

u
"

uhkl" fk cb"h _
"

cbgrhbu uczebhbu

duw ccbhbu uccbu,hbu"09_ ,hf; unhs _

"
tru go gbbh anht"19_ ktr. veusa'

ujuddho ao t, rta vabv'

uao dupt _ chruakho ghr veusa'

cvr veusa' cch, vnesa vakhah

uvnauka'
"

nesa tsw fubbu hshl"' uao

dupt _ cesa vesaho' acu bnmt, tci

va,hw annbv vua,, vguko29

_ tci va,hw aehhn, cakhnu,

ucdkuh do czni vzv ckh ahbuhho cneuo

esa vesaho cch, vnesa _ akfi v"z

njze t, vygbv uv,chgv scb"h gk

vdtukv' cygbv arutho fcr gfahu

cdkuh cguko vzv v,j,ui t, tci va,hw'

avht vhxus ak fk vguv"z do gfahu _

nfhui avht bu,rv cakhnu, kkt

ahbuhho cneunv/

uchjs go ch, vnesa vakhah

n,ehho 
"

chuo vakhah hehnbu ubjhw

kpbhu"39' jhho tnh,hho ubmjhho' vjk

njhho fpauyo _ f,hcv uj,hnv yucv

kfk tjs utj, nhartk' go jhho

cpayu, _ du; crht ubanv crhtv' vi

cdanhu, uvi crujbhu,/

u,hf; unhs nna fk zv gucr ktr.

veusa' khruakho ghr veusa' kvr

veusa' kch, vnesa vakhah' cdtukv

vakhah,' avht do fukk, t, vdtukv

vgahrh,' dtukv athi tjrhw dku,49

)fph atunrho zt, do cxsr ak pxj'

a
"

fhnh mt,l ntr. nmrho trtbu

bpktu,"59(/

ugus ugher _ ,hf; unhs nna'

ucpry agunsho chuo xdukv sgrc rta

vabv go fk ngku,hu'

ucpry aftu"t hbmk custh huo zv

kvuxpv cgbhbh msev ucfnv gbhbho

yucho' ucnhujs _ cvgbhi avzni drnt

crfu, gr"v433

29(hunt bs' c/

39(vuag u' c/ urtv cnpraho ao/

49(nfhk,t cakj yu' t/ ,us"v v"d ubtnr

_ pxjho eyz' c/ 

59(nhfv z' yu/

98(kw jz"k _ anu"r xpf"d/ urtv ,gbh,

cxupv/

09(ct h' y/

19(sbhtk z' hd/ xbvsrhi mj' t/



        49נושאים נבחרים במהותו של חג

crfu, gr"v 434

_ huo vuks, vmnj-mse _ g"h vkhnus

n,ur,u uehuo vurtu,hu/

uftnur _ chuo zv gmnu ,cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu' ,hf; unhs nna/
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סיכום שיחת ערב ר”ה נ”ב

כל אחד מישראל עומד כמלך, ועל-ידי-זה פועלים ביאת הגאולה

 .  . )“ושפטו  בהצלה  יותר  שיתוסף  מנת  על  הוא  בראש-השנה  הדין  ענין  כל 
והצילו העדה”(, ולכן ברור שהדין ייפסק לזכות. ועד כדי שבנ”י בטוחים שהם 
ושמחים  ושותים  ואוכלים  לבנים  מתעטפים  הלכה(  פי  )על  שלכן  הדין,  יזכו 

בר”ה. )א(

ענין זה קשור לפרשת נצבים:

מלך’,  ’נצב  מלשון  ב.  ועומדים;  קיימים  לשון  א.  פירושים:  ב’  ישנם  ב’נצבים’ 
שפירושו התוקף וה’בעה”בשקייט’ של המלך.

שני הפירושים קשורים לכך שישראל זוכים בדין: א. שנשארים קיימים ועומדים, 
יהודי הוא בעה”ב על כל סדר ההשתלשלות )מפני  זוכים בדין; ב. כל  שהרי 

שמקבל ממלך מלכי המלכים הקב”ה(.

ולכן: א. בכוחו להביא לכך שהדין יהי’ לזכות, כיון שהוא מלך, וב, מקבל את כל 
הכוחות וההשפעות ללא כל טרחא – כראוי למלך. )ב(

ענין זה - שבנ”י זוכים בדין – ’והצילו העדה’ – עיקרו ושלימותו היא ההצלה 
עדיין  בשלימותה,  איננה  הגאולה  עוד  שכל  משום  לגאולה.  והביאה  מהגלות 
להיות  צריך  הגאולה,  שלפני  האחרונים  ברגעים  כעת,  ולכן  במיצר.  נמצאים 
השלימות של זוכים בדין – ביאת הגאולה האמיתית והשלימה )בתוך הדברים 
מבאר שהשייכות של ר”ה עם הגאולה מודגש גם בזה שאז היא העבודה של 
מתבאר  זה  ענין  המשיח.  מלך  של  מלכותו  עם  הקשורה  ית’  מלכותו  קבלת 

ומורחב יותר באות ז’(. )ג(

ענין זה - שהעיקר והשלימות של זוכים בדין הוא הגאולה האמיתית והשלימה 
- מודגש בקריאת פרשת וילך לאחר פרשת נצבים:

נתבאר לעיל )ס”ב(, ש’נצבים’ הוא לשון ’נצב מלך’. היינו, שיש ליהודי תוקף 
של מלך, ומגיע לו את כל הברכות –  שעל ידי זה זוכה בדין. ועי”ז שבנ”י הם 
במעמד ומצב דמלך, יש להם את הכח להביא את הגאולה, שזהו עיקר הענין 

של זוכין בדין, כנ”ל.

וזה מרומז בפרשת ’וילך’ – הליכה מהגלות לגאולה.
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משה  בחי’  ע”י  רבינו  ממשה  אחד  כל  מקבל  לגאולה  מהגלות  ללכת  זה  כח 
שבקרבו. )ד(

גילוי משיח צדקנו בערב ראש השנה

ענין זה מתחיל כבר מערב ראש השנה, כפי הפסק דין של הטור שבנ”י כבר 
מערב ר”ה יודעים שהם זוכים בדין. )ה(

הדגשה יתירה בכך שערב ר”ה הוא יום הולדתו של הצמח-צדק, ששמו )צמח 
וצדק( הוא שמו של משיח, ולכן ביום הולדתו גובר שמו של משיח צדקנו, ועד 

שישנו הגילוי של משיח צדקנו עצמו שלמעלה מהשם.

קשורים  בכללות  והנשיאים  השלישי  הנשיא  הוא  שהצ”צ  יתירה,  ]ובהדגשה 
שלפניו  הנשיאים  את  כולל  שהוא  הצ”צ,  ובפרט  צדקנו.  משיח  של  לגילוי 

ושלאחריו.

וגילוי זה של משיח כפי שהוא קשור עם עצמות א”ס, קשור ונותן את הכח לב’ 
דברים: א. לקבל את מלכותו של הקב”ה בר”ה שלזה נדרש להגיע אל עצמות 
א”ס; ב. גילוי המלכות של כל אחד ואחד מישראל - ’נצב מלך’ – שעי”ז פועלים 

את הגאולה כנ”ל.[ )ו(

בסעיף ד’ נתבאר, שעי”ז שבנ”י עומדים באופן של ’נצבים’ יש להם כך לפעול 
את הענין של ’וילך משה’ ההליכה מהגלות אל הגאולה.

ענין זה קשור ליום הולדתו של הצ”צ – ערב ר”ה - שאז ישנו הגילוי של משיח 
צדקנו:

’מיד’ )“מיד הן נגאלין”(, ראשי-תיבות: משה, ישראל, דוד מלכא משיחא.

משה – ענינו נתינת הכח לגאולה )גואל ראשון הוא גואל אחרון(; משיח - ענינו 
הוא ביאת הגאולה בפועל; הבעש”ט - ענינו הוא גילוי נקודת היהדות שבכל 
יהודי )ע”י תורת החסידות(, אשר על ידי זה עומד יהודי במעמד ומצב דמלך, 

ובכוח זה לגלות גם את ענינם של משה ומשיח, כנ”ל בארוכה.

ענין זה - גילוי נקודת היהדות ע”י תורת החסידות - מוצאים בגלוי אצל הצ”צ, 
שהוא כולל את כל רבותינו נשיאנו )וכיון שכך, ביום הולדתו של הצ”צ, גובר 
הענין של ה’נצב מלך’ שבכל אחד מישראל ובכוחו להביא את הגאולה  - וילך(. 

)ז(
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 שופר גדול
דלעתיד לבוא

 והתקיעה בשופר צריכה להיות

באופן שכל ישראל, גם וכולל

האובדים והנדחים, יבואו וישתחוו לה׳

בהר הקודש בירושלים, על ידי

משיח צדקנו שיוליכנו קוממיות לארצנו

ד א  ש ו נ



סקירה

החזאים  שנבאו  השחורות  הנבואות  תוך  להשמע,  החלו  התותחנים  פגזי  עת 

נביאי הזעם,

כל  "וראו  והודיע  בגאון  שנישא  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  קולו  זה  היה 

עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - 'מבצע תפילין' יהיה זה שיכריע את 

המערכה ויביא הצלה לעם ישראל השוכן בארצו. חסידים נלהבים סבבו נרגשים 

ונמרצים לקשור עוד יהודי בחבלי ההתקשרות לרבי וההתמסרות להוראותיו.

זכרון תחילת השנה הכה באפם של בעלי התושיה, אכן, בתחילת השנה דיבר 

הרבי על כך שמלחמתו של משיח היא לכוף כל ישראל, להכניס יהודים תחת כנפי 

דן הרבי בפרטי ההלכה אותה פוסק  ישיר לאותה שיחה בה  השכינה, ובהמשך 

הרמב"ם כחלק מהלכות מלכים . .  ומלך ומשיח, יצא הרבי בשנה זו במבצע הראשון 

מעשרת המבצעים - מבצע תפילין.

תתגשם  בו  אשר  הדור  הוא  השביעי,  הדור  זה,  שדור  ידעו  מזמן  כבר  חסידים 

הוא  זה  דור  של  תפקידו  כי  הרבי  הכריז  הראשון  במאמר  עוד  הבריאה.  תכלית 

להשכין את השכינה למטה בארץ.

אשרינו  אכן,  משיח.  של  פעולתו  התחלת  זוהי  שלב'.  'עוד  אינו  זה  הפעם  אך 

שזכינו לחזות בהתגשמות היעוד.

מסביב לתקופת המלחמה, חווה העם טלטלה של אמונה חסרת תקדים. הרבי 

סיפר על מלחמה שנערכה בזמן יחזקאל, אשר כל מטרתה הייתה 'וגם בך יאמינו 

לעולם' - שיאמינו בדברי הנביא, והיה ברור לכל אשר כאז - כן היום.

ההוא'  ביום  'והיה  המאמר  תפס  הזרקורים  אורות  את  ספק,  ללא  אך 

הרבי  מודיע  זה  במאמר  שמחת-תורה.  התוועדות  של  בעיצומה  שנאמר 

החלה  הגאולה  גדול,  בשופר  התקיעה  להישמע  החלה  שכעת  ועולם  עם  קבל 

תוצאותיה  שאת  הרבי,  הסביר  זה  למאמר  בקשר  שנאמרה  בשיחה  להפציע. 

בעת  ומצוות  לתורה  יהודים  של  בהתקרבות  לראות  ניתן  זו  תקיעה  של 

האחרונה.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

במשך השנים נחרתו תאריכים רבים בתולדות עמנו. אך מקום של כבוד שמור 

גג בית המקדש"  "עומד על  זכינו ומלך המשיח  ונפלאות בהן  ניסים  לאותן שנות 

והכריז "ענווים, הגיע זמן גאולתכם". 

הכרזה זו באה בד בבד עם המלחמה שנלחם מלך פרס במלך ערבי, שבעיצומה 

הוציא הרבי לאור את השיחה מזמן מלחמת ששת הימים, בה אמר שמתרחשות 

ישנה  מנבא  אותה  לנבואה  הפעם  אך  בנביא.  שיאמינו  בכדי  בעולם  מלחמות 

משמעות מיוחדת. זו הנבואה אליה ציפינו בכל שנות ההיסטוריה.

וכך לאחר שחוו נפלאות המעידים כי שנה זו היא השנה שמלך המשיח נגלה בה, 

זכינו בשנת תשנ"ב, שהוציא הרבי לאור את המאמר 'והיה ביום ההוא' בקונטרס 

מיוחד.
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ב״ה, ימי הסליחות, ה׳תשכ׳׳ח ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

אחד מעניניו העיקריים של ראש–השנה הוא - כפי שכבר צויין פעמים רבות - 
שזה זמן ההכתרה של הקב״ה, מלך ישראל ומלך העולם, דבר הקשור בתפלתנו 

העמוקה ובקשתנו הפנימית: ״מלוך על העולם כולו״.

ומוחלטת להיות במצב שהוא בהתאם  נכונות מלאה  - משמעותה  כזו  בקשה 
להכתרה האלוקית. כלומר: להשתעבד ולהתמסר כליל אל המלך, עד שעצם 

)משא״כ  ר״ה  תפלות  בכל  מהבקשה  כדמוכח  ההכתרה:   .  . השנה  ראש  של  העיקריים  מעניניו 

זכרונות ושופרות( מלוך על העולם, והחתימה )וכן בקידוש( מלך על כל הארץ. ובפירש״י )במחזור 
וויטרי( דאומרים המלך הקדוש )וגם בערבית( לפי שאמר הקב"ה המליכוני עליכם בר״ה כדכתיב 
אני ה״א וסמיך לי׳ בחודש הז׳. ולכן גם תק״ש שהיא מצות היום "הענין הראשון״ שבזה הוא ש״אנו 

ממליכין עלינו את הבורא״ )רס׳׳ג. הובא כאבודרהם(. וראה סי׳ האריז״ל, פע״ח וכו׳ בענין ר״ה.
מלך ישראל: וכנ״ל שתמליכוני עליכם, ועל ידם )ותפלתם מלוך על העולם כולו( מלך העולם )עיין 

לקו״ת דברים מא, ד. נו, ג. ועוד(.
דבר הקשור בתפלתנו . . ובקשתנו: להעיר גם מד״ה )טז, א(: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני 

עליכם. לקו״ת דברים נו, ג. ובכ״מ.

נטיה  אידיאולוגית:  לעצמאות  שאיפה  שוררת  ]בתקופתה 

לסירוב להשתעבד לסדרים הקיימים, אי הכרה במוסכמות ועוד. 

- עם זאת אפשרי והכרחי להגיע לידי ״קבלת עול". אדרבה, אדם 

שאינו רגיל לכניעה והוא בלתי תלוי, הרי קבלת העול שלו היא 

יציבה יותר ואיתנה יותר, והדבר מתבטא בקיום המצוות. קבלת 

עול מלכות שמים[
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מציאותו של האדם וכל אשר לו הם של המלך בלבד. זהו הענין של ״קבלת עול 
מלכותו יתברך״ המתבטאת בכל הפרטים של חיי יום–יום.

***

לאמתו של דבר, צריך להיות, ואכן ישנו, בכל יום, הענין של קבלת עול מלכות 
שמים, ובמיוחד כאשר אנו קוראים קריאת–שמע. ברם, ישנו הבדל יסודי: בכל 
יום מהווה הענין של קבלת עול - ההתחלה והתשתית של התנהגותו במשך 
כל היום, שכל עניניו יהיו מיוסדים ובנויים על קבלת–עול. ואילו ראש–השנה 
הוא המועד שבו קבלת עול מלכותו היא הענין והתוכן של היום, היא מתגלית 

ומקיפה את כל המציאות של האדם עד שהוא מתבטל לגמרי לאלקות.

כדי שקבלת–העול תהיה מלאה ואמיתית - חייב האדם לערוך תחלה חשבון–
צדק של התנהגותו עד עתה - תוך רגש עמוק של חרטה ותשובה על הדברים 
שלא היו רצויים. תשובה אמיתית שוטפת את הלא–טוב ועושה אותו ל״אהוב 
ונחמד קרוב וידיד״ אל הקב״ה, הוא ראוי ומובטח שהקב״ה יקבל את הכתרתו 

וימלא את בקשתו של ״מלוך על העולם כולו״.

***

לכל תקופה ולכל מקום - המעלות המיוחדות והקשיים המיוחדים שלהם.

רק  לא  ולאי–תלות,  לעצמאות  שאיפה  מסויימים  בחוגים  קיימת  בתקופתנו 

העמוקה . . הפנימית: כמבואר בכ"מ בענין שה״מ ממעמקים גו׳ ובענין בקשו פני גו׳ ושייכותם 

לר״ה )ולפני׳ ולאחרי'(.
שעצם מציאותו.. של המלך בלבד: ועפ״ז מובנים כמה מדיני המלך - עיין רמב״ם הל׳ מלכים )פ"ג 

ה״ח - פ״ד(. ושם )פ״ג, ה"ו(: לבו הוא לב כל קהל ישראל - ולהעיר מזח״ג רכא, ב. אגה"ק סל"א. 
שו״ת חכם צבי סע״ד )אבל בפסקי דינים להצ״צ חיו״ד סוס״מ הכריע כדעת החולקים עליו(. ונסמן 
בדרכי תשובה ובניצוצי זוהר שם - וברש״י חוקת )בא, כא( והוא מתנחומא: הנשיא הוא הכל. ראה 

לקו״ש ח״ד ע׳ 1050.
בכל הפרטים: להעיר מרמ״א ושו״ע רבנו הזקן חאו״ח ר״ס א׳: אין ישיבת האדם כו׳.

ובמיוחד .. שמע: ברכות רפ״ב. וראה טושו״ע או״ח ר״ס סא.

הבדל יסודי: עיין ד״ה עלה, תרצ"ט ס"ב. סד״ה שופר של, תש"ב. ובכ"מ. תניא רפמ״א.

כדי . . ואמיתית . . ותשובה: ראה רד״ה שה״מ ממעמקים, תש״ג: סד״ה טו״ט, תש"ג. ועוד.

ל"אהוב ונחמד קרוב וידיד״: רמב"ם הל׳ תשובה פ"ז, ה״ו. ועיין שם ה״ז דחשיב ג״כ ד׳ ענינים. 

ואכ״מ.
ומובטח: ברמב״ם שם: צועק ונענה מיד שנאמר והי׳ טרם יקראו ואני אענה.
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מבחינה חומרית אלא גם מבחינה אידיאולוגית: שאיפה וחתירה שלא להיות 
כפופים לסדרים הממוסדים ושלא להכיר בדבר לפני שמבינים אותו בשלימות 
בשכל, וכיוצא בזה. מצב כזה מהווה, לכאורה הפרעה לנושא של ״קבלת עול״.

במיוחד הדברים אמורים במדינות כאלה שהן עדיין צעירות )יחסית( וקיימות 
על בסיס ועל ידי יוזמה עצמית ואנרגיה עצמית, ואשר רוח זו מאפיינת בהן את 
כל סדרי החיים האישיים והחברתיים - דבר המקשה עוד יותר את ההסתגלות 

למסגרת של קבלת עול.

אך למרות כל זאת קיים הכלל שאין הקב״ה מבקש מן האדם דברים שלמעלה 
מכוחותיו. אם כן הרי מאחר שקבלת עול מלכותו יתברך היא התוכן הפנימי 
עבור  בתוקף  והדבר  השנה(  כל  של  המעשים  לכל  )והבסיס  ראש–השנה  של 
כל הזמנים והמקומות - ודאי הדבר שגם בזמננו ובמדינות האמורות אפשרי 

והכרחי להגיע לקבלת עול מלכותו במלואה.

והאמת היא שיש מעלה מיוחדת בכך - דווקא בזמננו ובמדינות האמורות - אדם 
שאינו בנוי באופן יציב על עצמאות, אלא שפעמים אצלו כך ופעמים להיפך, 
הרי כאשר הוא מקבל על עצמו ענין של קבלת עול - אין הדבר מבוסס אצלו 
דיו, שכן אין זה חידוש בשבילו להתחרט ולשנות את עמדתו. לעומתו מי שאינו 
שעליו  משתכנע  הוא  כאשר  הרי  רוחו  בהלך  תלוי  בלתי  והוא  להיכנע  רגיל 
להכיר במרות עליונה - מקיף אותו הדבר באופן מעמיק יותר ויסודי יותר, והוא 

מוצא בקרבו אה העוז לשנות את עצמו לגמרי ולתמיד.

והדבר מתבטא אצלו לא רק בתחושתו ובהכרתו, כי אם גם במחשבותיו, דיבוריו 
ומעשיו, עד לפרט הקטן ביותר. ואדרבה: כיוון שחלקו הגדול של היום ממולא 
במעשים ודיבורים מתבטאת בעיקר קבלת עול מלכותו יתברך בדבריו ומעשיו, 

בקיום המצוות המעשיות ובכל פרטי התנהגותו היום–יומית.

בד בבד מביא אותו הדבר לקיום רציני יותר ופעיל יותר של מצות ״ואהבת 
לרעך כמוך״, ובמיוחד ביחס לקבלת עול מלכותו יתברך: להשפיע על יהודי 

הכלל: איני מבקש אלא לפי כחן )תנחומא נשא יא. במדב״ר פי״ב, ג(. ולהעיר ג"כ מע״ז )ג, א(: אין 

הקב׳׳ה בא בטרוניא עם בריותיו. וסברא היא. ראה רמב"ם הל׳ תשובה רפ״ה.
מעלה מיוחדת: להעיר מביצה )כה. ב( מפני כו׳ עזין )בחדא״ג שם(. ב״מ )פד, א( חילך לאורייתא.

לקיום .. יותר .. כמוך": ע״ד משנ״ת באגה״ק ר"ס יב.

על יהודים רבים: שהרי השפעה וקיום עוד נפש אחת מישראל - ה"ז השפעה וקיים עוד עולם מלא 

)סנה׳ פ״ד, מ״ה(, ובזח״א )רח, סע״ב(: כל מאן דקיים נפשא בעלמא זכי לי׳ חיים.
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נוסף, על יהודים רבים יותר, שיקבלו על עצמם עול מלכותו, ושגם אצלם לא 
ישאר הדבר רק בתחום השכל והרגש, כי אם יתבטא במחשבה דיבור ומעשה, 

בחיי היום–יום.

***

ויהי רצון שקבלת עול מלכותו יתברך תביא מיד ל״קבל ברחמים וברצון את 
ישראל, שנה טובה  ואחת, בתוך כלל  יתן לכל אחד  ואבינו מלכנו  תפלתנו״, 
ומתוקה מכל הבחינות, בטוב הנראה והנגלה - מידו המלאה הפתוחה הקדושה 

והרחבה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן
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 ראש השנה
לקוטי שיחות על המועד
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.`ohyd z` lalal

oipr z` mixikfn oi`y jkl minrhd cg`
`ed dpyd y`x zeltza yceg y`x1:

"

y`x `ed meidy rci `ly ,ohyd aaxrl
bxhwl `eai `le) ixyz yceg2:(

`aen oipr eze`3oi`y bdpnl mrhk
zaya ixyz yceg z` mixikfne mikxan
y`x iptly zay lka mibdepy itk ,eiptly

± yceg
"

mikxan zay".

oaen oi` ,dxe`kle3*:

d
"

ohy"oic ziaa riten `ede j`ln `ed
dlrn ly'ekeaei` xtq zligza xn`pk ,4,

dpyd y`xa ,oicd meia `a ohydy5jeza ,
miwl`d ipa

"

'd lr aviizdl"cvik ,jk m`e ±
ozipy xnel xyt`

"

eze` aaxrl"ezerhdle
jk lk heyt xaca6awry jkl mexble ,

dpyd y`x izn rci `l `ed miniieqn mibdpn
zegela qtcpy ,xzeia mqxetn xac ±

.dnecke

.a
"

edeycw `ly oeik"

a
"

yeal"
7± df mrh ok mb `aen

"

ick
y`x `edy mei rci `ly ohyd z` aaxrl

dpyd":siqen `ed j` ,
"

`ly oeikedeycw".

ey (1"enc` r"e` owfd x"vwzq g"q `"yealn `ede .e
twzq)"q `"twzq mb d`xe .`"q a"xdnl mibdpn .(e"`

xdl mibdpn .lel` yceg `pxih"ly eax) xpfielw `
ixdn".` ddbd ` ze` dpyd y`x ibdpn (l

k (2"rvga) d"eya (b"dc` r"`ean d`xe .my f
`xdl) oglyd qxhpewl"q (d`p g".g

`xdn ibdpn (3"xd ,w"twzq) yeale `pxih `".my (`
.dv ze` 'f zkxrn awril zn` mb d`x (3*

enn xirdle .jli`e e ,` (4"g p"kt b"anx .a"aei`l o
rtv d`xe .` ,a"enl p"rtv) my p"dr p"'r mixac z

ey .(fhz"rtv z"g wqpiec p"wq `"k`e .`".n
.my aei`l miyxtn d`x (5
rq ,c) dbibgn xirdl (6"oipra (a ,fr) zeaezke (a

cez mb d`xe .zeend j`ln (ly egely) ziirhd"dxez d
`l` zerhdl `l dpeekd my la` .` ,ht zay -

l
"

dcixh".
twzqx (7".my `

recid it lr ,xiaqdl did ozip df itl8,
zia zrca dielz micrende miycgd zriawy
l`xyi ipay xg`l rawp ycegd y`x :oic
± oicd zia zriaw zervn`a .eze` miycwn
mei ixd ,yceg y`xk miieqn mei ± l`xyi ipa

dfdyrp.yceg y`x

y jk ick cr
"

zxyd ik`ln oiqpkznyk
y`x izni` xnel `edÎjexaÎyecwd iptl
`edÎjexaÎyecwd ,mixetkd mei izni`e dpyd
jlp mz`e ip` ,mil`ey mz` il mdl xne`

dhn ly oic zia lv`"
9.

yceg y`x z` mixikfn oi` xy`k ,okle
eze` mixikfn oi`e ,dpyd y`x zeltza

eiptly zaya10eli`k ixd ±11`l df mei
ohyd oi` jkitle ,ixyz yceg y`xk rawp

(ze`ceea) rcei
"

dpyd y`x `edy mei".

:ik ,witqn epi` df uexiz j`

xa (`zelert mirvan dpyd y`zeax

± dpyd y`x mei edfy ybcene xkip oday
,xnel okzii cvike ± ixyz yceg y`x

y meyny
"

edeycw `l"`l ± yceg y`x z` ±
?dpyd y`x edfy ohyd rci

ly mrhd :xwire (a
"

ohyd aeaxr"

`aen12mpi`y ,mitqep mibdpn ipy iabl mb
:yceg y`x ly oiprl mixeyw

(`)
"

y`x axra oirwez oi` inp df mrhne
dpyd13mei xary ohyd xeaq didi f` ik ,
oicd"

14(a) ,
"

zexwl miligzn df gkn oke

ewl d`x (8"hg y"ye .jli`e 89 'r f".p
ac (9"t x"cxa onqpdae) ci ,a"(eppipra) d`xe .(my l

yxdnl) dnly znkga xg` yexit"eyl (w"e` r"g
twzq"q `".b

ewl d`xe (10"g y".jli`e 187 'r h
erawp xak 'eke miycgd lk ixdy ,ynn `l la` (11

r"ewla onqp) `iypd lld i"hg y".(10 dxrd 94 'r f
ixdn .3 dxrday mibdpn (12"mi`xep mini ibdpn l

ryzq dyn dhn .(` ,el) 'ad ddbd"'il`e yeal d`xe .g
twzqx dax"qxzqx yeal .`".cere .h

bna dkldl `aed df mrhe (13"twzq `"iwq `".c
eyl zetqed"dc` r"eq f".`twz q

`xdn oeyl (14".my w

r (39"cnd zxaq c"dyray `"lr mb c
"

e`l"epr
"

od"
ewla x`azp - ` ,k exzi `zlikn)"g y".jli`e 119 'r e
ybda qtcp - migqt 'qn lr oxcd"dw) t"- oilwexa ,z

nyz ze`veda"g`lye e".(jli`e dqz 'r - f

cez d`x (40"zedbda oiievndae ,(a ,ai zay) oi`y d
wrx"k`e .cere .my `".n

aixd z`eev) recid oeylae (41"ye .b ze` y"lkdy :(p
iydy iptn ,deab jxev `ed"lka eze` ecariy dvex z

.mipte`d
xacne jled mc` minrtl ik :(my) recid oeylae (42

f`e mc` ipa mrcenll leki epi`envr z` xrvi l`e ..
iyd ik ,dfa".mipte`d lka edceariy dvex z

zerpnd ly bdpnda jk lk dax zeig didzy
e
"

dlily".aeige dyrn ly oiprk

mbt yi ote` lkay ,ohyd ly eaeyig edfe
l`xyi ipa zcearalretayi xy`k hxtae ±

a oigan `ed oi`y xnel
"

iniptd lew"s`e
daygna yiy zepeyd zebxca40.

cvn ,xac ly ezin`l j`oevxoi` ,jlnd
zxg`l zg` dcear oia lcad41.

y meyn zeevn miiwn icedi xy`k
"

epycw
epeive eizeevna"± lcad eiabl oi` ±

`edy d`xp xy`k s`eciqtn,aeh xac
`eddyerdax dgnya z`faehaeaal42,

zerpndd mvry meyn
"

`id dxez".

daeh dpyl daeh dnizge daizkl `ian dfe
zeinyba ,migth dxyrn dhnl dwezne

.cgi mb zeipgexae

dxez zgny mei zegiyn)

(h"lyz ,ziy`xa t"y i`vene

izla did iaxd zkxa z` ywa xy` icedid
ie`xf`dkxaa zekfl ,ipgexd eavn awr ,

did `l `ed ± ezxv daigy itk jk lk zcgein
.el liredl xyt` i` okle .dl mi`zn ilk

al oexay el dnxb iaxd ly ezaeyz la`
`ed jk ici lr .'d iptl eal z` jty `ede
zkxal mi`zn ilk ,dycg ze`ivn zeidl jtd

p iaxd ici lr 'd".r

.hoevx ziiyr `id zerpndd mb
'd

:xzei wenr oipr jka yie

daeyz zexxerzd dnxbp jky cala ef `l
ly dlrnd o`k dxqg `ly `l` ,xzei dwenr

.lreta dyrnd

,l`xyi bdpn `id el` mipiprn zerpndd
xy`

"

`id dxez"
28edf ±meiwdxezd

dyrnl39.dax dgny jezn dyrpy ,

itl wx zeevne dxez miniiwn xy`k
beprzd meyn e` ,zrce mrh jezn ,lkyd
xyt` i`y xnele oigadl yi f` ± jka jexkd

ihewldpyd y`xzegiy

dpyd y`x

¨

zekfl

epiaxe epxen eppec` w"kgiynd jln
‘ ‘ ‘

z`xed meiw i"ry x"die

giynd jln x"enc` w"k(g"nyz'd oqip 'a zgiya)

fixkdl,igi,'wd ezghad miiewi

lrtz dfxkddy'`giyn `kln cec z`ia'

‘ ‘ ‘

cre mlerl giynd jln epiaxe epxen eppec` igi



        69נושאים נבחרים במהותו של חג

`x (15"ia`x (dteqa dpyd y`x) y"nwzq my) d"(a
twzqx) xehe"xct mya (`"cxd xe`ia d`xe) `"xctl l"`

nt"ohyd aeaxry ,dxaqdd ila la` - cere (k ze` e
epiid

"

'ek oiai `ly".
`xdn oeyl (16"cre .my w",`pxih mibdpna `ed f
ixdn ,dyn dhn"e l.my yeal

x (17"rq ,fh d".jli`e `
cre (18"xa f".axr jxr jexr .my ixi`n .my g

aizn xirdle"ey .` ,hk qgpit r"dc` r"twzq f"q d".e

z` oiai `ly ick dxez zgnya ziy`xa
dpy zixg` e` dpy ziy`x"

14.

cvik :zxxerznd diyewd ,`et` ,day
axra xtey zriwz i` ici lry xnel okzii
y`xa ziy`xa z`ixw i` e` dpyd y`x
eze` mirhne ,ohyd z` miaaxrn dpyd

y aeygl
"

oicd mei xar"cgeinae ,dnecke
y`x edfy xkip zexg` zeax zelertn xy`k

?yceg y`xe ,dpyd

.bohyd ly eixac oinzzqn

df oipry oiivle micwdl yi z`f oiadl ick
`aen ohyd aeaxr ly15bdpnl mrhk mb

ici lry ± lel` yceg jyna xteyd zriwz
ohyd z` milalan jk

"

didi izn oiai `ly
dpyd y`x"

16.

okzii cvik :lirlck ,oaen oi` jka mbe

"

zehyl"rci `ly ezerhdle ,ohya
"

izn
dpyd y`x didi"?

:`ed jkl xaqddy ,xnel yie

`xnba mi`ven ohyd aeaxr ly oiprd z`
dpyd y`xl xywa17zriwz zevn iabl ,
dpyd y`xa xteyillk ote`a:

"

iax xn`
oiayei odyk oirixne oirwez dnl ...wgvi
aaxrl ick ,oicner odyk oirixne oirweze

ohyd"yx yxtn jk lre ."i18:
"

,oihqi `ly
oinzzqn zeevnd z` oiaagn l`xyi rnyiyk

eixac"miwtzqn mpi` l`xyiy oeik ,xnelk .
md `l` ,cala zg` mrt zerexzae zeriwza
mdy jka migiken md ,aey mirixne mirwez
ixac minzqp jke ± zeevnd z` miaagn

.bxhwnd ohyd

aeaxra dpeekd z` yxtl ozip jkl dneca
:lel` yceg zeriwz iabl ohyd

,`id lel` ycega zeriwzd ly ozxhn
recik19,

"

,daeyz eyriy l`xyi xidfdl ick
xn`py20...xira xtey rwzi m`",jkitle .

xteya mirwez micedidy jk ici lr
ohyd lalazn ,daeyza xefgl mixxerzne21,

ycega xak oica ekf micedidy ,eayga
lel`22oi` jk meyne ,daeyza exfgy oeik ,

± f`e ,dpyd y`xa ebexhwa zlrez

"

eixac oinzzqn".

.cmipecp izn rcei epi` ohyd
l`xyi

lealay ,xn`pd z` oiadl ozip df itl
lel` yceg ly zeriwzd zervn`a ohyd

jkl mxeb
"

dpyd y`x didi izn oiai `ly":

ly zernynd
"

y`x didi izn oiai `l
dpyd"dppi`23mqxetnd z` rcei ohyd oi`y

xc iwxt mya 15 dxrda oneqnda d`x (19"nt) `".(e
.e ,b qenr (20
xd yexitle (21"x o"my dcereeyexit ohyd aeaxrc ,

x xn`nk) xvid zrpkd"a) l"`ed ohy `ed (` ,fh a
dvi"dn `ed x"` - (n"r d`ad daeyzd oipr `ed `ed k"i
wz".y

`ed (15 dxrday zenewna) oeyldy ,xirdle (22
"

icke

ohyd z` aaxrl"`le
"

cere'ek ick"d`xe .my yealak)
hn"i`y zvw rnyne .(my n"k ipy mrh f"jynd `
nl"ptl y"f

"

daeyz eyriy l`xyi xidfdl".
(23cre"fjexra `aedy) inlyexid ixac yxtl yi

xe 'qez ,(my)"x o"e`h .my d"twzq g"y (cere .d
"

aeaxr
ohyd"r"xc zeriwz i"ef driwzy ayegy zngn `ed d

rlc lecb xteya driwzd `id"- rlazdl epnf ribiyk l
`edy drehy `l ,epiidconfd`l` ,*cizrlcokezy

driwzay dlerte okezd eze` `ed ef driwz zlerte
ka x`eandn xirdle - .skiz rlazi okle cizrlc"n

`ca"ewl) g"x z"hr .jli`e b ,hp d"x 'y x"` ,ak d
xc xteyd oia yxtdd (cere .jli`e"lecb xteydl d

ewl) mye .cizrlc"rx ,q z"hr .b"kdei 'y x"(ezlgza t

(*nqae"aa `aed) xtey zekld b"e` xehl i"twzq g"d

c"ne d"r `edy yxtn (aaxrziy ick 'ek y"c
"

d`exy mc`

bxhwl leki epi`e dfa aaxerne dzind mei xkefy zn".

.gzinipt daeyz zexxerzd

:ipy cvn dl`yd zxxerzn df itl j`

el` zecgein zeiekf lehil okzii cvik ,ok`
`id dxhnd ,mpn` ?l`xyin

"

ohyd aaxrl",
xac ly eteqa ,lirlck ,j`zexqgl`xyil

ly zipgexd zexxerzdd :el` zelert df meia
zexxerzdd ,dpyd y`x axra xtey zriwz

n drtydde yceg y`x ly
"

dxez ly dxnb"

!?dxezd zlgzde

:`ed jkl xaqdd

ick el` zelertn mirpnpy dcaerd mvr

"

ohyd aaxrl"icil d`iane dkixv
ef xy`n ,xzei dwenr daeyz zexxerzd

.el` mibdpn revia i` llba dxqgy

ly ote`a daeyzd zexxerzd
"

`veid lew
zeiniptnald"zraep

"

zexixnd iciÎlr
epnn wegx xy` 'dn ewegix lr eytpay

zilkza"
36.

ef zexixne
"

'dn ewegix lr"lv` zhlwp
ezeppeazd ici lr xzeia dax dnvera icedi

pd miaehd mipiprd epnn mirpnpy jka"ick l

"

ohyd aaxrl"yi ohyly ,eavna yg `ed .
igxkd xy` cr ,jk lk wfg gek eitlklehil

zriwz ly miaeyg mipipr z`f awr epnn
zyxt z`ixwe yceg y`x zxkfd ,xtey

.dpyd y`xa ziy`xa

ef daeyz zexxerzd dwenr sqep hxtae
zriwz iciÎlry zexxerzdd xy`n xzei
ici lry daeyzd zexxerzd :dnecke dtey
lr oke ,ipevig xacn zraep xteyd zriwz
y`x zxkfde ziy`xa zyxt z`ixw ici

.yceg

dn zraepd daeyzd zexxerzd eli`e
"

`l"

±dnecke xtey zriwz epnn zrpnpy jkn ±
zraepepnnavndn ,envrely37.

ewld 'l (36"zlrn xe`iaa - (` ,dn .b ,cn) miavp z
neza dceard lr xtey zriwz".llka v

tre (37"r ohyd aeaxrc df mrh jeezl yi ile` f"i
x iptly zaya ycegd zkxa xcrd"`aedy mrhd mr d

yrad mya"k mei meid) h"awdy (cere .lel` d"envra d
- *ycegd z` jxan

`id efld dwenrd daeyzd zexxerzd ik
"

ilk"'iga)

"

mily xz`"awd ly ezkxal ("ewl dkex`a d`xe) d"y
g [mbxeznd]"yrad xe`ial mbc ,jli`e 191 'r h"h
r `id dkxad"cre .(mc`d zcear i"i f"onwlc xe`iadl l

.h sirq mipta
ewl mb d`x (38"hg [mbxeznd] y"myy `l` .125 'r e
d zlerty x`azp
"

dxiay"ikd `bxca `edy ina mb `id
dlrn yiy ,`qib jci`l dpeekd o`ke .(mieba mbe) dkenp

rec dceard lr df oipra"xrz jyndn xirdle .h"a
kxt"(pz 'r yix) a

"

dlrnl ribn ytpd zexixne xrvc
ytpd bpern".

(*nn xirdle"twzq) dax 'il`a y"wq `"(d
"

`ed ik

mixac dnk rxi` eay cnere jxean".

ihewldpyd y`xzegiy ihewldpyd y`xzegiy

dneca z`fy ,xnel yie38ly mxetiql
k zece` miciqgd"enc` w"yxden) x"p a"r

:eze`iyp zligz ztewza

p iaxd l` qpkp icedi"oipra dkxa ywae r
.miaexn mingxl ea wewf didy ,xzeia aeyg

p iaxd la`"el riiql ezlekia oi`y el dpr r
.jka

`vi ,iaxd ly ef ezaeyz z` ernya
,xn ikaa uxte ,iaxd ly excgn icedid
eig` ± oxd` onlf axa ybt ikaa jk exxnae

p iaxd ly"fxd zl`yl .r"xnd eika zece` `
z`e ,rxi` xy` z` icedid el xtiq ,jk lk

.iaxd ly ezaeyz

fxd qpkp"did ,xen`ke ± iaxd eig` l` `
,okziid :el xn`e ± ze`iypd ini zligza df
dper jpd dkxa ywal jil` mi`a xy`ky
ywandy jk ick cr ,riiql lbeqn jpi`y

!xrv aexn yily zernca dkea

p iaxd xbg"df icediy dxede exebg z` r
dkxade ,iaxd ekxa eqpkdae ,aey eil` qpkii

.lreta dniiwzd ok`

p iaxd m` :oiadl yi ,dxe`kl"did leki r
recn ,rxe`nd meiqn mi`exy itk ,el riiql
z` dgc `l` ,dligzkln z`f dyr `l `ed

?ika icil e`iady dfk ote`a ywand

lirlck ,`ed jkl ixyt`d xaqdd ,`l`:
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kdeia driwzdy"dlirp xg` tdzrxtey 'igan `id -
.lecb

.12 dxrday (24
.jli`e ` ,gl 'iryi .jli`e ` ,k a mikln (25

cre .e ,k my mikln (26".d ,my 'iryia f
xl oa` ixehn xirdle .` ,c y`x zxhr d`x (27"d

.(a ,fi)

lg izn ,dpyd gelameid,dpyd y`x ly
dlg izn rcei `ed oi`y `id dpeekd `l`

± dpyd y`x ly zeicegide zedndoicd

htyndemi`znd onfd edfy ,dpyd y`x ly
xn`pk ,ebexhwlyxetnaixdnd ixaca"l24:

"

izn rcei oi`eoicdbxhwie":oldlck ,

ie`xk daeyza xfeg icedi xy`kiptly`x
mzgie azkiy geha xak `ed ixd ,dpyd

± miwicv ly xtqa
"

epic"daehl wqtp xak
,lel` ycega

,zenewn xtqna mi`ven xy`k cgeinae
y`xa `wec e`le ± dpyd zeni lka mby
lr hlgda aeh oic wqta zekfl ozip ± dpyd
ediwfg :`nbecl .ie`xk dlitze daeyz ici

jlnd25ezaeyze ezlitz ici lr mxb xy` ,
l
"

dpy dxyr yng jini lr iztqede"
26one ,

y`xk cgein onf df did `ly oaen xetiqd
dnecke dpyd27.

ly zeriwzd on ohyd lalazn jkitle
zexxerzdd awry ayeg `ed :lel` yceg
,oica l`xyi ekf xak lel` yceg ly daeyza

.rityi `l ebexhwe

a ebexhwy ,jk,zegtl ,`ed dpyd y`x
swezd lka dyrp epi` i`ceae ,wtq jezn wx

.'eke

y oiprd mb oaei df xaqd itle
"

oirwez oi`
ohyd xeaq didi f` ik ,dpyd y`x axra

oicd mei xary":

el mexble ,xzei ohyd z` lalal ick
l`xyiy aeyglxak,lel` ycega oica ekf

zeriwzd awr daeyza zexxerzdd ici lr
± lel` yceg lymilhandpyd y`x axra

jxev oi` xak :lel` yceg zeriwz z`
.zeriwzd on zraepd zexxerzdl

cez (28"kae .a ,k zegpn - lqtp d".n
rx ,`v migaf (29".`
xc ,xirdle (30"mei `ed gdxtkeh ,gk qgpit d`x)

yxitae"xc sqen gqepke .(i"onf :gdxtk.mzeclez lkl
x yeald 'l (31".`twz q

xa ziy`xa oiligzn eid m`c (32"f` oiniiqn mb eid d
ixdy ,dxezd z`

"

dnlydl dlgzd oitikzn"a)
"

zeyx"

.(ziy`xa ozgl

axra xtey zriwz i`y rcei ohyd ,mpn`
reaw bdpn `ed dpyd y`xcinzne f`n,

,z`f lka ± ohyd z` lalal ick `ed enrhe
dxez ,l`xyi bdpn lkk ,xy` bdpn edf

`ed28zxez ,zn`didz ± ekf eli` ,okle .
z` eyr xaky ,jk ok` oica zhlgend dikfd

e ,dpyd y`x ly zipgexd dceard
"

mei xar
oicd",wtq jezn dyrp ebexhw okle .

.lirlck ,dylega

.d`l ,g"x `ed meidy rci `l
dpyd ziy`x z` oiai

jkl dnecaz` uxzl ,dxe`kl ,did ozip
xy` ,lirl mixkfend mixg`d mipiprd

ick dpyd y`xa mzeyrln mirpnp
"

aaxrl
ohyd":dpyd y`x edfy rci `ly

eay mei eze`a lg dpyd y`xy dcaerd
ly oipr wx dpi` ixyz yceg y`x lgonf,

dlg dpyd zligzy`lina,ycegd zligza
`xnbd oeylae ± zeaiyg jkl yi `l`29

"

i`pd`"y`x ly ezedn iabl dklyde ±
jkn zraepd zipgexd zexxerzdd :dpyd

yceg y`x `ed df meiy30dtiqen ,
y`x ly zipgexd dcearle zexxerzdl
d`vezd icil `iadl zriiqne ,dpyd

.oica zekfl ± dni`znd

ly oiprd iabl mb jke
"

zexwl ie`x did
dpyd y`xa ziy`xa zyxt"

31,xnel yi ,
zligz `ed dpyd y`xy meyn wx df oi`y

zpigan dpydonfdmeyn mb `l` ,
dxez ly dxnb ly zernyndy"

32e ,
"

zlgzd
dxezd"± l`xyi ly mdizeiekfl dtiqen

ode xzei dlecb zexxerzd od ,oaenke
zlrez zeedn l`xyi ly mdizeiekfa ztqez

mei rci `ly :`ed my yeald 'ly xirdl la` (33
edy`x"d.

,dpyd y`x ly zipgexd dceara ax reiqe
,oica zekfl zelczydae

oipr z` mixikfn oi`y daiqa dpeekd idefe
dpyd y`xa yceg y`x

"

`ly ohyd aaxrl
ixyz yceg y`x `ed meidy rci"oi` ±
zece` rci `l `edy jka dpeekdonfdly

zece` `l` ,dpyd y`xa yceg y`xezedn

zipgexd ezceare:df mei ly

y`x z` mixikfn mpi` l`xyiy meyn
ohyd yegi `l ,dpyd y`xa yceg
y`xa yceg y`x ly zcgeind zexxerzda

± dpyd
"

yceg y`x `ed meidy rci `l"
33.

iabl oke
"

zgnya ziy`xa zexwl oiligzn
...dpy ziy`x z` oiai `ly ick dxez"±

l`xyiy meynmpi`lreta miligzn
"

zexwl
dpyd y`xa ziy`xa"ohyd aeygi ,

dxqg dpyd ziy`x ly zipgexd dcearay
± dxezd zlgzdle meiql dxeywd drtydd

"

...dpy ziy`x z` oiai `l".

ohyd lalazi jk ici lre
"

`eai `le
bxhwl"dzid ixd ,lirlck ,ekf eli` ik ,

md oi` xy` ,jk lk dlrp zenlya mzcear
miwewfztqezlyceg y`x ly zexxerzd

lye
"

dxez ly dxnb"xak ixdy .dzligze
.ikd e`la oica ekf

.e?iaeigd cvd xkfen oi` recn

eppi` df xaqd j`
"

wlg":ixnbl

oi`y jk ici lry ,`vei df xaqd itl
oi`e dpyd y`xa yceg y`x z` mixikfn
wx mxbp ,ziy`xa zyxta `exwl miligzn

la` .ohyd ly elealadaiqd`ed oi`y jkl
± sweza bxhwn

"

bxhwl `eai `le"zraep ±
ly zipgexd dceardy ezaygnn xwiray`x

dpydl`xyi ipa lv` jk lk znlyen xak
± el` mipiprl llk miwewf md oi` xy` cr

z` mb ,zegtl ,yibcdl did jixv ,df itle
,dpyd y`x zcear z` ,oipray iaeigd cvddc` oeyl (34"eya f".my r

`xdnd 'l itl hxtae (35"ixdna `aedy w"`ed oke) l
lf jynda mi`a mibdpnd 'ay - (my dyn dhna"bdpn :f

xn rewzl xyk"bxhwie .. ohyd aaxrl .. lel` gokl

xra (oiwiqtn) oirwez oi`"meiy ohyd xeaq 'id f` ik d
.xar oicd

y ,ililyd cvd z` wx `le
"

rci `l"edfy
.'eke yceg y`x
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`x xikfdl oibdep oi`y
ohyd aaxrl ...dpyd y`xa yexita yceg
`le ixyz yceg y`x `ed meidy rci `ly

bxhwl `eai"y jkl mxebd mby ,rnzyn
"

`l
bxhwl `eai"n raep

"

y`x `ed meidy rci `l
ixyz yceg".

ly oiprl ddf df oi`e
"

axra oirwez oi`
mei xary ohyd xeaq didi f` ik dpyd y`x

oicd",envr df geqip ik ±
"

axra oirwez oi`
dpyd y`x"ok iptly yibcn ,ok`mirwez35,

aeygi lel` yceg ly zeriwzd meyne
y
"
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.fbexhwd zylgd
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ye dpyd y`xa yceg y`x mixikfn
"
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ly
"

ohyd aaxrl":`id

dpyd y`x meiay ,ohyd d`ex xy`k
zexxerzdd `linne dxkfdd l`xyil dxqg
dxnb ly dlrnd oke yceg y`x ly zipgexd
,ebexhwa ylgp `ed ixd ,dzlgzde dxez ly
l`xyi ly zipgexd mzceary ,exaeqa
`evnl ick un`zdl jixv `ed oi`e ,dnebt

.mitqep zepexqg mda

dxhna jk mibdepy rcei ohydy zexnle
lalaleze`ixd z`f lka ,dyrnldxqg

zekexkd ze`vezd lk mr ef zekfe zexxerzd
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kdeia driwzdy"dlirp xg` tdzrxtey 'igan `id -
.lecb

.12 dxrday (24
.jli`e ` ,gl 'iryi .jli`e ` ,k a mikln (25

cre .e ,k my mikln (26".d ,my 'iryia f
xl oa` ixehn xirdle .` ,c y`x zxhr d`x (27"d

.(a ,fi)

lg izn ,dpyd gelameid,dpyd y`x ly
dlg izn rcei `ed oi`y `id dpeekd `l`

± dpyd y`x ly zeicegide zedndoicd

htyndemi`znd onfd edfy ,dpyd y`x ly
xn`pk ,ebexhwlyxetnaixdnd ixaca"l24:

"

izn rcei oi`eoicdbxhwie":oldlck ,

ie`xk daeyza xfeg icedi xy`kiptly`x
mzgie azkiy geha xak `ed ixd ,dpyd

± miwicv ly xtqa
"

epic"daehl wqtp xak
,lel` ycega

,zenewn xtqna mi`ven xy`k cgeinae
y`xa `wec e`le ± dpyd zeni lka mby
lr hlgda aeh oic wqta zekfl ozip ± dpyd
ediwfg :`nbecl .ie`xk dlitze daeyz ici

jlnd25ezaeyze ezlitz ici lr mxb xy` ,
l
"

dpy dxyr yng jini lr iztqede"
26one ,
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dnecke dpyd27.

ly zeriwzd on ohyd lalazn jkitle
zexxerzdd awry ayeg `ed :lel` yceg
,oica l`xyi ekf xak lel` yceg ly daeyza

.rityi `l ebexhwe

a ebexhwy ,jk,zegtl ,`ed dpyd y`x
swezd lka dyrp epi` i`ceae ,wtq jezn wx

.'eke

y oiprd mb oaei df xaqd itle
"

oirwez oi`
ohyd xeaq didi f` ik ,dpyd y`x axra

oicd mei xary":

el mexble ,xzei ohyd z` lalal ick
l`xyiy aeyglxak,lel` ycega oica ekf

zeriwzd awr daeyza zexxerzdd ici lr
± lel` yceg lymilhandpyd y`x axra

jxev oi` xak :lel` yceg zeriwz z`
.zeriwzd on zraepd zexxerzdl

cez (28"kae .a ,k zegpn - lqtp d".n
rx ,`v migaf (29".`
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xa ziy`xa oiligzn eid m`c (32"f` oiniiqn mb eid d
ixdy ,dxezd z`

"

dnlydl dlgzd oitikzn"a)
"

zeyx"

.(ziy`xa ozgl

axra xtey zriwz i`y rcei ohyd ,mpn`
reaw bdpn `ed dpyd y`xcinzne f`n,

,z`f lka ± ohyd z` lalal ick `ed enrhe
dxez ,l`xyi bdpn lkk ,xy` bdpn edf

`ed28zxez ,zn`didz ± ekf eli` ,okle .
z` eyr xaky ,jk ok` oica zhlgend dikfd

e ,dpyd y`x ly zipgexd dceard
"

mei xar
oicd",wtq jezn dyrp ebexhw okle .

.lirlck ,dylega

.d`l ,g"x `ed meidy rci `l
dpyd ziy`x z` oiai
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xy` ,lirl mixkfend mixg`d mipiprd
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"
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dlg dpyd zligzy`lina,ycegd zligza
`xnbd oeylae ± zeaiyg jkl yi `l`29

"

i`pd`"y`x ly ezedn iabl dklyde ±
jkn zraepd zipgexd zexxerzdd :dpyd

yceg y`x `ed df meiy30dtiqen ,
y`x ly zipgexd dcearle zexxerzdl
d`vezd icil `iadl zriiqne ,dpyd

.oica zekfl ± dni`znd

ly oiprd iabl mb jke
"

zexwl ie`x did
dpyd y`xa ziy`xa zyxt"

31,xnel yi ,
zligz `ed dpyd y`xy meyn wx df oi`y

zpigan dpydonfdmeyn mb `l` ,
dxez ly dxnb ly zernyndy"

32e ,
"

zlgzd
dxezd"± l`xyi ly mdizeiekfl dtiqen

ode xzei dlecb zexxerzd od ,oaenke
zlrez zeedn l`xyi ly mdizeiekfa ztqez

mei rci `ly :`ed my yeald 'ly xirdl la` (33
edy`x"d.

,dpyd y`x ly zipgexd dceara ax reiqe
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oipr z` mixikfn oi`y daiqa dpeekd idefe
dpyd y`xa yceg y`x

"

`ly ohyd aaxrl
ixyz yceg y`x `ed meidy rci"oi` ±
zece` rci `l `edy jka dpeekdonfdly

zece` `l` ,dpyd y`xa yceg y`xezedn

zipgexd ezceare:df mei ly

y`x z` mixikfn mpi` l`xyiy meyn
ohyd yegi `l ,dpyd y`xa yceg
y`xa yceg y`x ly zcgeind zexxerzda

± dpyd
"

yceg y`x `ed meidy rci `l"
33.

iabl oke
"

zgnya ziy`xa zexwl oiligzn
...dpy ziy`x z` oiai `ly ick dxez"±

l`xyiy meynmpi`lreta miligzn
"

zexwl
dpyd y`xa ziy`xa"ohyd aeygi ,

dxqg dpyd ziy`x ly zipgexd dcearay
± dxezd zlgzdle meiql dxeywd drtydd

"

...dpy ziy`x z` oiai `l".

ohyd lalazi jk ici lre
"

`eai `le
bxhwl"dzid ixd ,lirlck ,ekf eli` ik ,

md oi` xy` ,jk lk dlrp zenlya mzcear
miwewfztqezlyceg y`x ly zexxerzd

lye
"

dxez ly dxnb"xak ixdy .dzligze
.ikd e`la oica ekf

.e?iaeigd cvd xkfen oi` recn

eppi` df xaqd j`
"

wlg":ixnbl

oi`y jk ici lry ,`vei df xaqd itl
oi`e dpyd y`xa yceg y`x z` mixikfn
wx mxbp ,ziy`xa zyxta `exwl miligzn

la` .ohyd ly elealadaiqd`ed oi`y jkl
± sweza bxhwn

"

bxhwl `eai `le"zraep ±
ly zipgexd dceardy ezaygnn xwiray`x

dpydl`xyi ipa lv` jk lk znlyen xak
± el` mipiprl llk miwewf md oi` xy` cr

z` mb ,zegtl ,yibcdl did jixv ,df itle
,dpyd y`x zcear z` ,oipray iaeigd cvddc` oeyl (34"eya f".my r

`xdnd 'l itl hxtae (35"ixdna `aedy w"`ed oke) l
lf jynda mi`a mibdpnd 'ay - (my dyn dhna"bdpn :f

xn rewzl xyk"bxhwie .. ohyd aaxrl .. lel` gokl

xra (oiwiqtn) oirwez oi`"meiy ohyd xeaq 'id f` ik d
.xar oicd

y ,ililyd cvd z` wx `le
"

rci `l"edfy
.'eke yceg y`x

geqipd on eli`e34

"

`x xikfdl oibdep oi`y
ohyd aaxrl ...dpyd y`xa yexita yceg
`le ixyz yceg y`x `ed meidy rci `ly

bxhwl `eai"y jkl mxebd mby ,rnzyn
"

`l
bxhwl `eai"n raep

"

y`x `ed meidy rci `l
ixyz yceg".

ly oiprl ddf df oi`e
"

axra oirwez oi`
mei xary ohyd xeaq didi f` ik dpyd y`x

oicd",envr df geqip ik ±
"

axra oirwez oi`
dpyd y`x"ok iptly yibcn ,ok`mirwez35,

aeygi lel` yceg ly zeriwzd meyne
y
"

oicd mei xar".

.fbexhwd zylgd

mipipr ipyay ,xnel yieel`oi`y ±
ye dpyd y`xa yceg y`x mixikfn
"

oiligzn
dxez zgnya ziy`xa zexwl"zernynd ±

ly
"

ohyd aaxrl":`id

dpyd y`x meiay ,ohyd d`ex xy`k
zexxerzdd `linne dxkfdd l`xyil dxqg
dxnb ly dlrnd oke yceg y`x ly zipgexd
,ebexhwa ylgp `ed ixd ,dzlgzde dxez ly
l`xyi ly zipgexd mzceary ,exaeqa
`evnl ick un`zdl jixv `ed oi`e ,dnebt

.mitqep zepexqg mda

dxhna jk mibdepy rcei ohydy zexnle
lalaleze`ixd z`f lka ,dyrnldxqg

zekexkd ze`vezd lk mr ef zekfe zexxerzd
y`x ly zipgex zexxerzd l`xyil oi` ,jka
ly dxnb oipr dpyd y`xa mdl oi`e yceg
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`x (15"ia`x (dteqa dpyd y`x) y"nwzq my) d"(a
twzqx) xehe"xct mya (`"cxd xe`ia d`xe) `"xctl l"`

nt"ohyd aeaxry ,dxaqdd ila la` - cere (k ze` e
epiid

"

'ek oiai `ly".
`xdn oeyl (16"cre .my w",`pxih mibdpna `ed f
ixdn ,dyn dhn"e l.my yeal

x (17"rq ,fh d".jli`e `
cre (18"xa f".axr jxr jexr .my ixi`n .my g

aizn xirdle"ey .` ,hk qgpit r"dc` r"twzq f"q d".e

z` oiai `ly ick dxez zgnya ziy`xa
dpy zixg` e` dpy ziy`x"

14.

cvik :zxxerznd diyewd ,`et` ,day
axra xtey zriwz i` ici lry xnel okzii
y`xa ziy`xa z`ixw i` e` dpyd y`x
eze` mirhne ,ohyd z` miaaxrn dpyd

y aeygl
"

oicd mei xar"cgeinae ,dnecke
y`x edfy xkip zexg` zeax zelertn xy`k

?yceg y`xe ,dpyd

.bohyd ly eixac oinzzqn

df oipry oiivle micwdl yi z`f oiadl ick
`aen ohyd aeaxr ly15bdpnl mrhk mb

ici lry ± lel` yceg jyna xteyd zriwz
ohyd z` milalan jk

"

didi izn oiai `ly
dpyd y`x"

16.

okzii cvik :lirlck ,oaen oi` jka mbe

"

zehyl"rci `ly ezerhdle ,ohya
"

izn
dpyd y`x didi"?

:`ed jkl xaqddy ,xnel yie

`xnba mi`ven ohyd aeaxr ly oiprd z`
dpyd y`xl xywa17zriwz zevn iabl ,
dpyd y`xa xteyillk ote`a:

"

iax xn`
oiayei odyk oirixne oirwez dnl ...wgvi
aaxrl ick ,oicner odyk oirixne oirweze

ohyd"yx yxtn jk lre ."i18:
"

,oihqi `ly
oinzzqn zeevnd z` oiaagn l`xyi rnyiyk

eixac"miwtzqn mpi` l`xyiy oeik ,xnelk .
md `l` ,cala zg` mrt zerexzae zeriwza
mdy jka migiken md ,aey mirixne mirwez
ixac minzqp jke ± zeevnd z` miaagn

.bxhwnd ohyd

aeaxra dpeekd z` yxtl ozip jkl dneca
:lel` yceg zeriwz iabl ohyd

,`id lel` ycega zeriwzd ly ozxhn
recik19,

"

,daeyz eyriy l`xyi xidfdl ick
xn`py20...xira xtey rwzi m`",jkitle .

xteya mirwez micedidy jk ici lr
ohyd lalazn ,daeyza xefgl mixxerzne21,

ycega xak oica ekf micedidy ,eayga
lel`22oi` jk meyne ,daeyza exfgy oeik ,

± f`e ,dpyd y`xa ebexhwa zlrez

"

eixac oinzzqn".

.cmipecp izn rcei epi` ohyd
l`xyi

lealay ,xn`pd z` oiadl ozip df itl
lel` yceg ly zeriwzd zervn`a ohyd

jkl mxeb
"

dpyd y`x didi izn oiai `ly":

ly zernynd
"

y`x didi izn oiai `l
dpyd"dppi`23mqxetnd z` rcei ohyd oi`y

xc iwxt mya 15 dxrda oneqnda d`x (19"nt) `".(e
.e ,b qenr (20
xd yexitle (21"x o"my dcereeyexit ohyd aeaxrc ,

x xn`nk) xvid zrpkd"a) l"`ed ohy `ed (` ,fh a
dvi"dn `ed x"` - (n"r d`ad daeyzd oipr `ed `ed k"i
wz".y

`ed (15 dxrday zenewna) oeyldy ,xirdle (22
"

icke

ohyd z` aaxrl"`le
"

cere'ek ick"d`xe .my yealak)
hn"i`y zvw rnyne .(my n"k ipy mrh f"jynd `
nl"ptl y"f

"

daeyz eyriy l`xyi xidfdl".
(23cre"fjexra `aedy) inlyexid ixac yxtl yi

xe 'qez ,(my)"x o"e`h .my d"twzq g"y (cere .d
"

aeaxr
ohyd"r"xc zeriwz i"ef driwzy ayegy zngn `ed d

rlc lecb xteya driwzd `id"- rlazdl epnf ribiyk l
`edy drehy `l ,epiidconfd`l` ,*cizrlcokezy

driwzay dlerte okezd eze` `ed ef driwz zlerte
ka x`eandn xirdle - .skiz rlazi okle cizrlc"n

`ca"ewl) g"x z"hr .jli`e b ,hp d"x 'y x"` ,ak d
xc xteyd oia yxtdd (cere .jli`e"lecb xteydl d

ewl) mye .cizrlc"rx ,q z"hr .b"kdei 'y x"(ezlgza t

(*nqae"aa `aed) xtey zekld b"e` xehl i"twzq g"d

c"ne d"r `edy yxtn (aaxrziy ick 'ek y"c
"

d`exy mc`

bxhwl leki epi`e dfa aaxerne dzind mei xkefy zn".

.gzinipt daeyz zexxerzd

:ipy cvn dl`yd zxxerzn df itl j`

el` zecgein zeiekf lehil okzii cvik ,ok`
`id dxhnd ,mpn` ?l`xyin

"

ohyd aaxrl",
xac ly eteqa ,lirlck ,j`zexqgl`xyil

ly zipgexd zexxerzdd :el` zelert df meia
zexxerzdd ,dpyd y`x axra xtey zriwz

n drtydde yceg y`x ly
"

dxez ly dxnb"

!?dxezd zlgzde

:`ed jkl xaqdd

ick el` zelertn mirpnpy dcaerd mvr

"

ohyd aaxrl"icil d`iane dkixv
ef xy`n ,xzei dwenr daeyz zexxerzd

.el` mibdpn revia i` llba dxqgy

ly ote`a daeyzd zexxerzd
"

`veid lew
zeiniptnald"zraep

"

zexixnd iciÎlr
epnn wegx xy` 'dn ewegix lr eytpay

zilkza"
36.

ef zexixne
"

'dn ewegix lr"lv` zhlwp
ezeppeazd ici lr xzeia dax dnvera icedi

pd miaehd mipiprd epnn mirpnpy jka"ick l

"

ohyd aaxrl"yi ohyly ,eavna yg `ed .
igxkd xy` cr ,jk lk wfg gek eitlklehil

zriwz ly miaeyg mipipr z`f awr epnn
zyxt z`ixwe yceg y`x zxkfd ,xtey

.dpyd y`xa ziy`xa

ef daeyz zexxerzd dwenr sqep hxtae
zriwz iciÎlry zexxerzdd xy`n xzei
ici lry daeyzd zexxerzd :dnecke dtey
lr oke ,ipevig xacn zraep xteyd zriwz
y`x zxkfde ziy`xa zyxt z`ixw ici

.yceg

dn zraepd daeyzd zexxerzd eli`e
"

`l"

±dnecke xtey zriwz epnn zrpnpy jkn ±
zraepepnnavndn ,envrely37.

ewld 'l (36"zlrn xe`iaa - (` ,dn .b ,cn) miavp z
neza dceard lr xtey zriwz".llka v

tre (37"r ohyd aeaxrc df mrh jeezl yi ile` f"i
x iptly zaya ycegd zkxa xcrd"`aedy mrhd mr d

yrad mya"k mei meid) h"awdy (cere .lel` d"envra d
- *ycegd z` jxan

`id efld dwenrd daeyzd zexxerzd ik
"

ilk"'iga)

"

mily xz`"awd ly ezkxal ("ewl dkex`a d`xe) d"y
g [mbxeznd]"yrad xe`ial mbc ,jli`e 191 'r h"h
r `id dkxad"cre .(mc`d zcear i"i f"onwlc xe`iadl l

.h sirq mipta
ewl mb d`x (38"hg [mbxeznd] y"myy `l` .125 'r e
d zlerty x`azp
"

dxiay"ikd `bxca `edy ina mb `id
dlrn yiy ,`qib jci`l dpeekd o`ke .(mieba mbe) dkenp

rec dceard lr df oipra"xrz jyndn xirdle .h"a
kxt"(pz 'r yix) a
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!xrv aexn yily zernca dkea

p iaxd xbg"df icediy dxede exebg z` r
dkxade ,iaxd ekxa eqpkdae ,aey eil` qpkii
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aixd z`eev) recid oeylae (41"ye .b ze` y"lkdy :(p
iydy iptn ,deab jxev `ed"lka eze` ecariy dvex z

.mipte`d
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qtcp) fv qxhpewl dncwda x`azpe `aed (1
yz mixn`nd xtqa"ewl ,h"ig y".(400 'r c

.72 dxrd 220 'r lirl
r (2"d`x ± epif`d 'tl daeyzd oipr zekiiy c
ewl mb".my 220 'r lirl .epzyxt yix z

.eÎc (3
ewla"pd z"ik x`an (zncewd dxrday) l

'igac daeyzd oipra 'eb wlg"l` aeyz gexde
dpzp xy` miwl`d".d`lir daeyz `idy ,
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.d`zz daeyzc oiprd (xwira)
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"dtixzeia"daeyz epiid)zilrpdaeyz ,xzei
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daeyz `id zellkay ,dpyd lkay daeyzd
iyr zlrn ± d`zz"y z"cin `id zlawzn".(

.h ,al (4

.`ly minia ± epif`d zyxt

daeyz

zaya cinz z`xwp epif`d zyxt
mei oiay minid zrax`a ,e` daeyz
el` mini lr xy` ,zekeql mixetkd

yxden) iaxd xn`"p (a"r1"dzr dpd
daeyza xefgl yi".

miwiiecn dxeza mipiprd lky oeike
mi`ex ok` ep` ,oihelgl2xtqny ,

daeyzd zxb`a miwxt3lr miqqean
weqtd"lag awri enr 'ied wlg ik
ezlgp"epif`d zyxta ritend ,4.

.a± "ezlgp lag awri"

dnypd

milnd lr"ezlgp lag awri"xne`
enc`",'d wxt daeyzd zxb`a ,owfd x

dyxye mc`d sebay wlgd ± dnypdy
lagl dnec ±"xeyw cg` ey`xy

dhnl edvwe dlrnl"x`an `ed jka .
lr xaer xy`ky ,zxkd oipr z`

x zxk xeqi`"f` ,l"lag wqtpe zxkp
`ed jexa 'ied myn dkyndd",

y ,siqen `ede"dkyndd lag"ly
"`ed jexa 'ied my"`ed"ixzn lelk"b

zeevn"enk"ar lag"xy`"xefy
ixzn"miwc milag b"mb okle ,"x`ya

zxk oda oi`y zexiar"wzip oi` f`y ,
lagdelekz`f lka ± zxk xeqi`ak ,
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'e wxta) eixac jynda5xiaqn ,(
enc`"lr sqep oipr owfd x"lag awri
ezlgp"xy` lagy myk weicay .

"ipyd ey`xe dlrnl cg` ey`x
dhnl"z` jyen mc`d xy`k ixd ,

"ipyd ey`x"mb jk ici lr jynp
"oey`xd ey`x"lag iabl mb jk ,

ici lry ,dnypd"mirxd eiyrn
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rq ,ev (5".`
miiqny dnn oaenk ± zxk xeqi` mb llek (6

r yix) my"(a"y`xa wlg lhep `ed okl"dfay ,
txay `iyewd uxzn"dn ,c"iaiig .. e`vnpy
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l"`xg` `xhqd zelkid"z` wx `l
drtydd z` mb `l` ,dhnly dnypd

d zbxcn"xewne yxey ± d`zz `
.dnypd
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ey`xedhnl ipyd"?
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ziad onfa `wecy uxzl xyt` 'id dxe`kl (7,
r"zxk xeqi` i"'ek dkyndd lag wqtpe zxkp",

xg`l la`"d 'iga zrtyd dcxiy".. d`zz `
ia"dbepc q"db`)"t z"mb z`vnpy oeikn ,(e

hqd zelkida",``l.wqtd dyrp
mbt dyrp zelbd onfa mb (`) ik .epi` ± la`

r"x`yay mbtd oia welig yie ,dxiar lk i
ktq `ipz) zxk ixeqi`ay mbtdl zexiar".c

kae") `ed mbtd oipr ixde ± (n`lytpd zcxed
oeyln (m` ik ,zetilwa 'eke"oikqd znibt"

db`) lagd wqtd"t z":`qib jci`l (a) .(d
zrtyd xifgdl `ed dpipry ,d`zz daeyz

dpikyd"eizeaygne eiyrna jiyndy"d ,"ok d
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iablzrixw`ed ,dxiar ici lr lagd

weqtd z` hhvn"znyp eit`a gtie
miig"8zynzyn dxezdy ,x`ane ,
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mewnl gtep mc`d xy`ky myky

yi m` ixd ,edylk"uveg xac dfi`
dler gtepd lad oi` ,miizpia wiqtne

mewn eze`l llk ribne9ynn dkk ,
seb oia wiqtne uveg xac yi m`

oeilrd lad zpigal mc`d"`ede .
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jxazi eiptl uveg ipgexe"10`l` ,
"ediryia aezky enk11m` ik :

oial mkipia milican eid mkizeper
mkiwl`".
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ly oiprd cvn :oaen oi`e"gtie"

y ,`vei"milican mkizeper"minxeb
y jkl"oeilrd lad"ribi `l

dligzklnk ,dhnly mc`d l`"mc`
mewn dfi`l gtepd"xac yi xy`ky ,

ixd ,cixtne uvegy"gtepd lad oi`
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ly oiprd"ezlgp lag awri"lry ,
`ed ,dkyndd lag wzip zexiard ici
dpia xywdy ,dhnly dnypd zbxca
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zxk xeqi`y ,zexg` zexiar oial zxk
zexg` zexiare ,elek lagd z` wzpn

;wcd lagd z` wx zewzpn

xzei dkenp dbxc mb yiea"awri
ezlgp lag"dnypd oiay xywd day ,
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xeyw cg` ey`xy ,lyn jxc lr lag
dhnl edvwe dlrnl"okn xg`l .

ly zernynd zxaqen"gtie",
± cixtne uvegy xac yi xy`ky
lad ribn oi` ± milican mkizeper

xn`p seqale ,oeilrd"oipr edfe
wqtpe zxkpy ,zxkdlag

dkyndd...".

ly oiprdy jkn"gtie"jeza riten
ly oiprd lr xaqdd"lag",gken ,

d oiprn wlg `edy ,dxe`kl"lag",
y ,xnel okzii cvike"gtie"e"lag"od

?zepey zebxc

daeyzd zxb`a mipiirn xy`k j`
jyndny cala ef `ly ,mi`ex
,lirl xen`l dxizq oi` my mipiprd

myn ,jtidl `l`gkeny"gtie"

e"ezlgp lag awri"zebxc izy ok` od
.oldl xaqeiy itk ,zepey

.ednypa zebxc izy

ici lr oda dribtde

zexiard

enc` wxtd zligza"x`an owfd x
y yibcne"ytpd zcixie zkynd

seba yalzdl dfd mlerl ziwl`d
mc`d"`id"zpiganxewne zeinipt

xeaicd"weqtd on dgked jkl `iane ,
"gtiemc`d idie miig znyp eit`a

dig ytpl"ixdy ,"...gtpc o`n"14.

dfay (14ycgnn lr"ptl y"ta f"my ik ± c
x`anyxyytae ,zeinipt 'igan `id dnypd"d

derl dzcixie dzkynd mby ycgn"yalzdl f
edfy s` ,mc`d seba"r"xn`nay zeize`d 'iga i

mc` dyrp"t lirl)"b `ed ,((` ,cv) c"'igan k
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'iga `id ef zeinipty `l` .zeinipt"zeinipt
xewnexeaicd".

mb d`xeewla"iel ihewla mixe`ia y"pd v"l
.(my 27* dxrda onqpdae) jli`e 87 'r

tre"ta `wecy dn (`) :oaei f"`yn) d"lirl k
t"gae c"tx `"aezkd meiq mb `ian (a"idie

'ig ytpl mc`d"ytpl dyrp mc`dy dn mby ,
n `ed ,sebde ytpd xeaig ,'ig"gtie"dn (a) .

azeky"gtpc o`n'eke"azek epi`e ±yexita

"gtp ekezn"n lr jneqy dn lr sqep) ik ±"y
ef zeinipt ((my) lirldpi`"ynn ekezn"wxe

"xewne zeiniptxeaicd"o`k `wecy dn (b) .
mb `ian"ezlgp lag awri"dgked idef ik ±

y"enr 'ied wlg ik"rbepa mb `edzkyndl

zcixie.16 dxrd onwlck ,dnypd
'r lpd v"iel ihewla mixe`ia yewl mb d`xe

.(my 27* dxrda onqpdae) jli`e 87

:jiynn `ed okn xg`l"ik xn`py dfe
yexit ,ezlgp wlg awri enr 'd wlg
cg` ey`xy lyn jxc lr lag enk

dhnl edvwe dlrnl xeyw"xen`k ,
.lirl

weqtd on :oaen oi` jka"wlg ik)
ezlgp lag awri (enr 'd",mircei

w dhnly dnypdy ,dxe`kldxey
xeyw dhnly edvwy ,lagk ,dyxyl
jkn mircei oi` j` ,dlrnly ey`xl

efi`lm`e .dnypd yxey ly dbxc
xn`pl df weqt ly xywd edn ,jk

n zraep dnypdy ,ok iptl"zpiga
...zeinipt"xn`p df xyw iptn xy` ,

my"edfe...aezky"?

on dgkeddy ,xnel `et` igxkd
y oiprl weqtd"zcixie zkyndytpd

zpigan zkynp ...dfd mlerl ziwl`d
zeinipt..."`idxwiramilnd on"ik

wlg'iedenr",`lemilndn"awri

t lirl (15".(` ,cv) c
l jynda o`k df `iany dne (16"zkynd

zcixie'ek zeinipt 'igan ..":xnel yi ±
lka ± dnypd zlrn x`an el` miwxtay (`

ta) :dhnl dlrnlnc xcqae ,day zepigad"(c
yxyzeinipt 'igan) dnypddlrnly'igan

g`l ;(xeaicd"t zligza) f"± (dzcixie zkynd

xewne zeinipt 'igan) dnypdxeaicdg`le ;(",f
ytpd mbysebay`idy ,`ed dpipr ,"dvw"ly

'iga"y`x"pk) dlrnly dnypd"q l".(c
y gken dfny itl (a"enr 'ied wlg"mb i`w

`"mc`d seba yalzdl .. ytpd zcixie zkynd"

ixdy ±"ezlgp lag awri"ytpd lr i`wy)
l jyndae weqtd eze`a xn`p (sebay"wlg ik

enr 'ied".

ezlgp lag"'ied my ik ,"dxen15lr
zeigd zeinipt",

weqtd seq z` e`iadae"lag awri
ezlgp"enc` siqen"owfd xcer

oipr16dkynp dnypdy xg`l mby ,
dkixv dpi`y dbxcd ,xnelk ± dhnl
`id oiicr ± ycgn mrt lk jynidl
xg`l mby ,lagk dyxyl dxeyw
l` xeyw oiicr `ed dhnl jynpy

.dlrnly ey`x

el` mipipr ipy xiaqn `edy xg`le
iabl ±"zkyndytpd zcixie

...ziwl`d"ziwl`d ytpd iable
xiaqdl ligzn `ed ± sebl dcxi xaky
mipipr ipya zexiard zenbet cvik
eay xcq eze`ae ,dnypd ly el`

:ok iptl el` mipipr miriten

zenxeb dn x`an `ed dligza
ly dbxcl zexiard"gtie"l ,"zkynd

zcixieziwl`d ytpd"`idy itk
opi` zexiardy ,oeilrd ladn zkynp
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xc` d`xe .b icewt `negpz (17"lt p".`
ewl"rq ,d xacna z".cere .`

x (18".a ,cl .` ,fh d
ewl (19"x z"fxn xe`ia oipra) bÎa ,gp d"l

"ipekilnzy"db` mb d`xe .("iq w"ewl .c"my z
rq ,cp .c ,bp".cere .c

c (20"dy d"yz miwnrnn n".ezlgza b
kae"db` mb d`xe .n"(a ,kw) my w"wlzqn

lka eyxylaxrx"d";"x axra wlzqn"d"la` .
rx ,`kw) my onwl"y (`"wlzqnlilax"d"

ewlae":my z"x lil zligza"d".

sebl ribdl oeilrd ladl zexyt`n
dn x`an `ed okn xg`le ;mc`d

ly dbxca zexiard zenxeb"awri
ezlgp lag"sebl dcxi xaky dbxca ,

wezip mxbp zexiard ici lry ±
.zexywzda

.f± dpyd y`x axra

zeipevign mlerd zeig

zeklnd zxitq

el` zebxc yly oiadl ick
ohw mler ± mc`d znypay17,

dligz oiadl yi ,('c sirqa) lirlck
a el` zebxc"lecb mler":

(mi`a ep` epnny) dpyd y`x lr
`xnba xn`p18`edÎjexaÎyecwdy ,
l`xyil xne`"zeikln ...iptl exn`

,dnae ...mkilr ipekilnzy ick
xteya".

yi recnjilndlÎjexaÎyecwd z`
xak `ed ixde ,dpyd y`xa jlnl `ed
zxeza xn`p jk lr ?ok iptl jln

zeciqgd19mr dpyd y`x axray ,
dkiyg20zeklnd zxitq dler

c (21"yz mrh aeh d"ht b"kae .e".n
.(jli`e a ,enx) zeriwzd xry xecq (22

ewl (23"y z"c .b ,eq y".my mrh aeh d

ipa mikixv okle ,dlrnl zwlzqne
jkl mexbl dpyd y`xa l`xyi

.ycgn jelni `edÎjexaÎyecwdy

jk lr mil`ey20mlerd meiwe zeig :
axray oeike ,zeklnd zxitqn `id
zeklnd zxitq dkiyg mr dpyd y`x
zrya wx zcxeie dlrnl dler
,'eke zeikln iweqt zxin`e zeriwzd
iptl dpyd y`xa mlerd miiwzn cvik

?xteya mirwez l`xyiy

xaqen jk lr21dpyd y`xay ,
zeklnd zeinipt wx zwlzqne dler
,(zeklnay oevxde beprzd ,xnelk)
zeipevign `id f` zenlerd zeige
ezeida ezk`ln dyerd mc`k .zeklnd

"ezk`lna miici dtxe sir"beprz ila
da22.

.gmlerd miiwzn cvik

lgy dpyd y`xa

?zaya

zl`yp dl`y dze`23iabl mb
`edÎjexaÎyecwd zayay oeik :zay
cvik ,ux`e miny zk`lnn zaey

miaiyn jk lr ?zaya mlerd miiw23,
wx `edÎjexaÎyecwd zaey zayay

dxyrnzexn`nzeipevig ,xeaicdn ,
`id zaya zenlerd zeige ,zeklnd
.zeklnd zeinipt ,daygnd ici lr
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dpyd y`xa :le`yl yi ,dxe`kl
zeklnd zeipevig od dler zaya lgy
zeklnd zeinipt ode (zayd cvn)
miniiwzn cvike ± (dpyd y`x cvn)

?zenlerd f`

zeipevigdy ,`ed jkl xaqdd
zaya dlerydppi`ly zeipevigd

zeiniptef`l` ,dpyd y`xa dlery
okle .xzei zilrp dbxc ly zeipevigd
dpyd y`xa mb zenlerd miniiwzn

ik ,zaya lgyzeipevigddbxcd ly
xzei dkenpdpnny ,ze`ivn deedzn d

.f` mb zwlzqn dpi` ,zenlerd

.h,cxei epi` ond ± zaya

dlrnl dler j`

dgkedd ,micwda oaei df xac
yxcna z`aend24jkl"Îyecwdy

zayd z` cakn `edÎjexa"ond on
"`l zayae cxei did zayd zeni lky

cxei did".

dn lk iabl :oaen oi` jkae
,zaya mb dyer `edÎjexaÎyecwdy
minyb zcxed ,zegex zayd :oebk
,yxcn eze`a xn`p ± gnevd zgnvde

l dxizq ef oi`y"`edÎjexaÎyecwd
zayd z` cakn"ik ,"elek mlerd lk

ely"okle ,"elek mlerd lka xzen".
lkn ond zcixi ,`et` ,dpey dna

elld zexg`d zelertd25?

a (24"it x".d ,`
tia (25"my z"r`"wx 'il xzen `picnc b

zayd mei zyecw z` mler i`a lkl ze`xdl

zaya ecixedl ilal envr lr xingd"jixv la` .
?`wec ond iab envr lr xingd dnl (` :xe`ia

liaya (a"ze`xdlmler i`a lklmei zyecw z`
zayd"`le ,xg` oipra xkidd zeidl jixv 'id

okle ?xacna wx ± f` mbe ,dpy 'n wx 'idy onda
c mrhd jiiy `l ond zcixiay ,xazqn"lk

erdely elek ml"q onwlck ,"ezn) i".(`
g (26".a ,bq b

ka d`x (27"ez f"mb d`xe .a ,ht .cÎb ,dq `
ewl".b ,`k rixfz z

envr ond iabl mb :jkn xzei
`l `ed ,mpn`y ,mi`excxidhnl

dlr `ed j` ,zaya`wec dlrnl

xdfa xn`pk .zaya26:"`ziy lke
d`riay `nein (ona) o`kxazn oinei".

zcxed recn :llk oaen oi` ,jk m`
dhnl ondok`,dk`lnl zaygp

mlerd lr zertydd x`y lky zexnl
opi``edÎjexaÎyecwl zeaygp

dlrnl ond zkynd eli`e ,dk`lnk
dzid`wec?zaya

.izpiga ± zaya

zzaey daygnd

zpigaa dzeyalzdn

xeaicd

`ed jkl xaqdd27:

zeinybd :mipipr ipy yi zenlera
zeipgexd znerl ,mdly zeipevigde
mby ,oaen jkn .mdly zeiniptde
ipy yi mze` dignd ziwl`d zeiga
zpiga ,zeigd zeipevig :mipipr
zeipevig z` dign (ielib) xeaicd
,zeigd zeinipt eli`e ,zenlerd



        87נושאים נבחרים במהותו של חג

ihewlepif`dazegiy
229

(23 dxrda onqp) uexizdl jixvy dne (28
± daygnd 'igan zeig zenlerd milawn zayay
drtydd mb dpyi zayay ,x`al icka `ed

zeinipta'igan zkynpy ,zenlerddaygnd±
zeinipt 'igan `ed zaya zeigdy ,uxzn df lre

.daygnd

zeinipt z` dign ,daygnd zpiga
zertydd mby ick j` .zenlerd
ecxi ,daygndn zeraepd ,zeiniptd
dcixid zeidl dkixv ,mlerd jez l`
dzeyalzde ,daygnd zpigan

.xeaicd zpigaa

zeigd ly zelrzdde dziayd idefe
iga f`y ,zayadaygnd zp

dzeyalzdn zzaey xeaica zyaelnd
itk daygnd zbxcl dlere ,xeaica

.dzlrnae dnewna `idy

zertydd lk recn oaen df itl
cxi `l ond eli`e ,zaya mb zeniiw

:zaya

zexeyw zexg`d zertydd lk
zbxcn zekynpe ,zenlerd zeipevigl
ik ,zaya mb zeniiw od okle ,xeaicd
wx `id zay ly dilrde dziayd

zbxcadaygndxy` ,`iddler
j` ,xeaica dzeyalzdnxeaicdmiiw

zaya mb28,

zpigan raep ond ,z`f znerl
dhnl ezcixia s`e ,zeiniptd"yaeln

ynn mipeilrd zexe` ea"okl xy` ,
dhnl eribda mb"zleqt ea did `l",

ick ik ,zaya cxi `l `ed jkitle

`yn (29"zeiniptay mipiprd ix`y k
k miinyb mpi` legd inia mb ± zenlerd",k

.dlrnl miler md zayae
oinlrc zeedzdd dpyi legd inia mby s`e (30
ixd ± daygnd 'igan `id mzeedzdy oinizq

d"oinizq oinlr"oinlrl milbzn(e mikiiy) mpi`
`yn .oiilbz`c",ond kepipryezeida mb)

kre inyb oefn 'idie dhnl cxiy ,`ed (dlrnl"f
'idi"ynn mipeilrd zexe` ea yaeln"okl ,

`ed zayc yecigd ik ,zaya `wec `id ezkynd
daygnd 'iga zkynddera"fewl d`xe ."y

g [mbxeznd]".18 'r c
tre"dhnl (xacna) cxiy ondy dn oaei f

l rbepa df epivn `le ,zaya jynp"mgl
mixia`"i la` ± (a ,dr `nei ± mik`ln)"l

b mik`lnd mlere) jd epiidy"yecigd llka k
pd zayc".(l

inyb oefnl jtdiie dhnl cxi ondy29,
yalzdl daygnd zpiga dkixv

daygnd zaya ixde ,xeaicadler

.xeaica dzeyalzdn

ond zkyndy jkl mb xaqdd edf
:zaya `wec dzid dlrnl

dxi`n oi` f`y ,legd ini zyya
,dnewna `idy itk daygnd zbxc
,xeaica zyaeln daygnd f` ixdy

leki `lxveeidlond30xg`l wx .
f`y iptn ,zaya dlrnl jynp `edy
ixd ,dnvr daygnd zpiga dxi`n

`edjk xg`,legd zenia dhnl cxei
f` zyalzn daygndy jk ici lr

.xeaica

.`i± zeinipte zeipevig

zepey zebxca

zeipevigdy ,oaen lirl xen`d itl
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y`x iabl xaecn odilry zeiniptde
± zay iabl xaecn odilrye ,dpyd
y`xa eli`e zeipevigd dler zayay
izya od ± zeiniptd dler dpyd

:zepey zebxc

ode zeipevigd od ,dpyd y`x iabl
xeaicd :xeaicd zpigaa od zeiniptd
eli`e ,zeipevig zpigaa `ed envr
ly zeedzda yiy oevxde beprzd
± zeinipt zpigaa md xeaicd zpiga

zeinipt lreefdler `idy mixne`
,'f sirqa ,lirl xen`ke .dpydÎy`xa
`id dpydÎy`xa zenlerd zeedzdy
beprz el oi`y dk`ln dyerd mc`k

.da

zeiniptde zeipevigd ,z`f znerl
od ,zayl xywa xaecn odilry
zyaelnd daygn :daygnd zbxca
daygnde ,zeipevig zpiga ± xeaica

igde .zeinipt zpiga ± dnewnazeipev
ixd ,zaya dler `idy xn`p dilry

zeipevig `iddaygndlirlck ,
.'i sirqa

.aizeliawn mc`a zebxcd

mlera zebxcl

`ed mc`d"ohw mler"17s`e ,
zebxc xtqn yi mc`d znypadneca

ly zeiga lirl exkfedy zebxcl
:lecbd mlerd

ly oiprd"gtieznyp eit`a
miig"xy` ,"gtp ekezn gtpc o`n"

g `ipz (31"tx `".a
nvr daygnay enke (32:zepiga 'a opyi d

cr ± xeaica dzeyalzde daygnd mvr"mb f
a"gtie":el` 'iga 'ayxydnypd"dzidy enk

dhnl cxil .. dgtpy mxha"dc` oeyl)"db` f"z
t"ta xacn ef 'igaay ± (g"e ,c"zcixie zkynd

derl 'iwl`d ytpd"'ek f"t zligzay ±".d
t onwl x`eandn xirdle"ewl mb d`xe) i"z

y"(b ,eq y".. d`lir daeyz 'iga `id zaydy
mxewnl zenlerd zeilr `id zaya ik"oipr ik ±

eyz"dziilre ytpd zayd `ed r"dziidy enk
..mxhadgtpy"t my)"'ilrd mb ixde ,(g

xeaica dzeyalzdn daygnd ziilr `id zayay
.dnewnl

ewl dkex`a d`x (33"g [mbxeznd] y".81 'r c

)"ezeiniptne ezeikezn"31dnec ± (
daygnd zbxcn zraepd zeigl32,

zeiniptd oipr edfyzellka.

ezeida ,only myke"on mgl
minyd"leki did `l ,mlerl lrn ,

jixv did `ede mlera meiw zeidl
"jynidl"ycgn33elit`y cr ,

eze`ivndlrnldkixv dzid ,
,zaya ycgzdl

ly oipra mb jk"gtie"seby oeik :
l ilk epi` mc`d"oeilrd lad"yi okl ,

jxevcinza"gtie"zeidl dkixv ,
l` oeilrd lad zkynde zgitp cinz

.('c sirqa lirlck) mc`d seb jez

ly oiprde"ezlgp lag awri",
dbxca xy`efsebay dnypd oi`

,dyxyn icinz ote`a ycgzdl dkixv
zeigl dnec ,my lirl xaqedy itk
zbxcn zraepd zenlerd zeipevig ly

dbxca xy` ,xeaicdefjxev oi`
zxeza xaqenk .zizin` zeycgzda
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lxz miax min jynd d`x (34"lt e"d`xe .b
ewl mb"rq ,ci xacna z":b"epiid ef zeycgzd

mdy ote`e jxc lr mycgl"jynp zayay mye .
"ia` zeedzda oiicr 'id `ly ycg xe`"r".

ewl (35".` ,at zekeq zr"y.

zeciqgd34ly oiprdy ,"ycgnd
ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha"

.zepyid yecig wx `ed

zebxc izy yi envr xeaicay itke
beprzde (zeipevig) envr xeaicd ±
izy yi jk ,(zeinipt) eay oevxde

a zebxc"ezlgp lag awri"zeinipt ,
:zeipevige

zeiniptad ly"lag"lgweziplr
xy` zeklnd zeiniptk ,zexiard ici

zwlzqnef dbxca ik ,dpyd y`xa
ok`"milican mkizeper"35eli`e ;

zeipevigad ly"lag"mrt s` oi`
xy` zeklnd zeipevigk ,wezipdpi`

ik ,dpyd y`xa zwlzqn"ef dpigaa
exe` xizqne oilrn xzqde lcad oi`

dlyn lka ezeklne ...jxazi"35.

.bizeipevigd zbxc mb

yxyl cinz dxeyw

zpiga dxeyw recn ,ok`e
,dyxyl cinz icedid ly zeipevigd

x zxk xeqi`a s`e `hgd onfa s`"± l
zeipevig zpigan oaei df oipr mb

:lecbd mleray zeigd

yxcnd on ok iptl `aenk24ixd ,
cixen ,zegex aiyn `edÎjexaÎyecwd

ik ,zaya mb 'eke minyb"mlerd lk
ely elek"ihewla jk lr xaqene .

dxez36zeipevig ly zeigdy ,
zraep zenlerd"dlrnly dpigan

d`eeyda mlek z` siwnd dlrn
zg`"zbxcn s` zilrp ef dbxcy ,

zaya dxi`nd daygnd37.

zeipeviga mb jky ,oaen df itl
`idy ,mc`d znypa zeipevigay
`idy itk dnypd mvrl dxeyw

jxazi ezenvra zyxyen38dbxca ±
n elit` zilrpd"gtie"wx `idy ,

"wlgmyn`ed jexa 'ied"39,

cinz zeipevigd zpiga dxeyw okle
dnypd mvr ik ,dyxyl"zrya mb

jxazi ez` dpn`a dzid `hgd"40,
cinz `id"ja dweace dweag"41.

myy ,jxazi ezenvrl dneca
diably ,dnypd mvr zyxyen42

.b ,`k rixfz (36
ewla x`eandn oaenk (37"my z"mrhd

zay dgec dliny".
'iga ielib `ed dliny s`ezeinipt`"ixd ± w

ewlay mrhd"my z"opi` .. zay zk`ln lky
` 'iga iabl llk dk`lnl zeaygp"`edy w

zg` d`eeyda mlek z` siwnd"rbepa mb `ed
` zeipevig 'igal".w

`c zepigadae (38"ed w"rzeinipt`"oaenk ,w
ewla x`eandn".my z

db` (39"tx z"ewl d`xe .c"`ipzd xtqa a
g"db`) b sirq blw 'r a"miyexit hewil mr z

.(fx 'r ± 'ek
kt `ipz (40".(` ,`l) c

.zepryedc gqep (41
dq mb d`x (42"zr` n"ny cr 'r x"y
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db`a"z"cbp mdy itl .. milican eid mkizeper
oeilrd oevx","keqd xe` 'iga iabl epiid"r

`yn *'ek ieliba xi`n epi`y oiprle"iabl k
zenvr".

*'igaa mby ,9 dxrd lirl d`x ("gtie"'igaay)

ef"milican mkizeper"wx `id dlcadd ("mkipia".

.` ,hk dlibn (43
.b ,l miavp (44

s`y oeik ik ,`xg` `xhqd zelkid
`ed oi` my ezeida"qtzp"`ed ,mda

cinz leki"hlnidl",mdn

z` mb `ivedl ± jk ici lre
,zelbd on dpikydxn`nkfg"l43

enc` xy`)"ezligz z` `ian owfd x
weqtd lr wxtd seqa"jiwl` 'ied aye

jzeay z`"44± ("`edÎjexaÎyecwdy
zeielbd oian odnr ay",

ici lr ,dnlyde zizin`d dle`ba
.ynn aexwa epwcv giyn

kyz ixyz yceg zegiyn)"(h

jkl daiqd idefe .dxe`k dkiygk
mb zeidl dleki jxazi ezenvry
dzeida s` ik ,`xg` `xhqd zelkida

`id oi` ,my"zqtzp"g mda"ik ,e
"jnn jiygi `l jyeg mb".

cinz leki icediy jkl xaqdd edfe
ei`hg ici lry zexnl ,daeyza xefgl

z` mb cixed `ed"dlrnly ey`x"l`

^
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מכתבים
כללים

 אל בני ובנות ישראל בכל

מקום שהם ה’ עליהם יחיו

ה א  ש ו נ
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מכתב כללי לראש השנה

)תרגום חפשי מאידיש(

ב״ה, יום ד׳ פ׳ תבוא אל הארץ גו’, ח״י אלול, ה׳תנש״א ברוקלין, נ.י.
אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם -

ה׳ עליהם יחיו
שלום וברכה!

ח״י אלול הוא, כידוע, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים,

גדולי ישראל בדורותיהם ובדורות שלאחריהם — הבעל-שם-טוב, מייסד תורת 
חסידות  תורת  מייסד  הזקן,  ואדמו״ר  נח״ת(,  בשנת  )נולד  הכללית  החסידות 

חב״ד, בעל התניא והשולחן-ערוך )נולד בשנת קה״ת(.

והדבר מודגש עוד יותר בשנה זו, כאשר על-פי קביעות השנה חל ח״י אלול 

641(. לקו"ש  ראה מכתב עש״ק ח״י אלול ה׳תשד"מ הערה ד״ה זה )לקו״ש חכ״ד ע׳  פ׳ תבוא: 

חל״ד ע׳ 145 הערה 1.
פ׳ תבוא .. ח"י אלול: להעיר מתורת הבעש״ט בפסוקי ריש פרשת תבוא שנאמרו בש״פ תבוא ח״י 

אלול תרנ״ב )״היום יום״ ח״י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה״ת( הוספות סי׳ ג. ספר השיחות תרצ״ז 
207(. וראה שיחת ש״פ תבוא, ח״י אלול ה׳תשמ״ז. הנסמן במכתב ח״י אלול ה׳תשמ"ה הערה  ע׳ 

ר״ה זה )לקו״ש חכ״ט ע׳ 515(.
ח״י אלול.. יום הולדתם של שני המאורות הגדולים: שיחת ח״י אלול ה׳תש״ג )ספר השיחות ה׳תש״ג 

ע׳ 141 ואילך(. וראה לקו״ש חכ״ד שיחה לח״י אלול )ע׳ 178 ואילך(, ובהנסמן שם. וראה הנסמן 
במכתב ח״י אלול ה׳תש״נ הערה ד״ה ח״י אלול, יום ההולדת )התוועדויות תש"נ ח״ד ע׳ 267(.

בעל-שם-טוב: ראה לקו״ש ח״ח ע׳ 27 הערה 42, ובשוה״ג שם.

)ספר  הנ״ל  אלול  וכ׳  ה׳תש״ג  אלול  ח״י  שיחת  ואילך.  א  לא,  א  כרך  לקו״ד  ראה  נח"ת:  בשנת 

השיחות שם ע׳ 146. שם ע׳ 188(
בעל התניא והשולחן ערוך: ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 36 ואילך, ובהערה 14 שם.

בשנת קה״ת: ראה שיחת כ׳ אלול הנ״ל )ספר השיחות שם ע׳ 188(.

ח״י אלול .. ביום רביעי .. שני המאורות הגדולים: ראה שיחת ח״י אלול ה׳תש"ה סי״ר )לקו״ד כרך 

ג תפ, סע״ב. ספד השיחות ה׳תש״ה ע׳ 129(, שבח״י אלול תק״ה )שאז נולד רבינו הזקן( - שהקביעות 
נתלו  בו  וואס  הרביעי  ״ביום  לתלמידיו, אשר  - אמר הבעש״ט  הרביעי  ביום  היתה  אז  אלול  דח״י 
המאורות, איז אין דעם יום הרביעי פון קומי אורי )הפטרת ש״פתבוא - ישעי׳ ס, א( אראפגעקומען א 

נשמה חדשה וועלכע וועט באלייכטן די וועלט אין תורה הנגלית והחסידות״.
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הגדולים״  המאורות  ״שני  שבו  בראשית,  למעשה  הרביעי  היום  רביעי,  ביום 
)השמש והירח( החלו לזרוח ולהאיר על הארץ.

בתורת  בהרחבה  )ומתבארת  הבעל-שם-טוב  בתורת  היסוד  מנקודות  אחת 
חסידות חב״ד( היא הענין של השגחה פרטית — שכל דבר שמתרחש בעולם, 
לא רק בקשר למין המדבר )האדם(, אלא גם בקשר לבעלי-חיים, ואפילו לצומח 
ולדומם — איננו מקרי חס-ושלום, אלא מכוון מאת בורא העולם ומנהיגו. ודאי 
שכך הוא בכל מאורע הקשור ביהודים, ובמיוחד בצדיקים ונשיאי ישראל, אשר 
חייהם  בקורות  פרט  וכל  מיוחד,  באופן  היא  העליונה  ההשגחה  אליהם  ביחס 

נושא בקרבו כוונה מיוחדת.

מכך מובן, שכיון שיום הולדתם של ״שני המאורות הגדולים״ חל בחודש אלול, 

ביום רביעי.. שני המאורות הגדולים .. החלו לזרוח: בראשית א, טז ואילך.

 שני המאורות הגדולים )השמש והירח(: וגם הכוכבים. אשר כאו״א מבנ״י דוגמתם )ראה שמו״ר פט״ו, כו.

תורה-  - הגדול  המאור  ובעבודה:  ועוד(.  יג.  פ״ב,  במדב״ר 
והכוכבים תורה-שבעל-פה,   - הקטן  המאור   שבכתב, 

- מצוות )ראה של״ה טז, סע״א. קצא, רע"א )הובא באוה"ת בראשית לו, סע״ב. נ״ך כרך א ע׳ ריז. 
ואילך. מאמרי  ע׳ רמט  ג. שם  ע׳  ד. סה״מ תקס״ד  יא,  )לקו״ת שה״ש  ועוד(. ד״ה לסוסתי תקס״ד 

אדמו״ר האמצעי דרושי חתונה ח״א ע׳ כט ואילך(. לקו״ש חלק ל ע׳ 10 ואילך(.
אחת מנקודות היסוד בתורת הבעל-שם-טוב .. השגחה פרטית: ראה בארוכה כתר שם טוב הוספות 

סי׳ קיט ]בהוצאת תשנ״ט - קעט[ ואילך. וש"נ. קונטרס השגחה פרטית )לקו״ש ח״ח ע׳ 277 ואילך(.
הענין של השגחה פרטית: וידוע ראיית אדמו״ר הזקן מחולין )סג, א( משלך. וראה לקו״ש ח״ז ע׳ 

63. לקו"ש חלק ל ע׳ 50-149.
לא רק בקשר למין המדבר )האדם(: דבזה כו״ע מודים )גם לולא חידוש הבעש״ט( - ראה קונטרס 

הנ״ל )לקו״ש ח״ח ע׳ 278 ואילך(.
ודאי.. בכל מאורע הקשור ביהודים: ראה לקו״ד כרך א פד, סע"א ואילך )נעתק בכתר שם טוב שם 

סי׳ קכ ]קפא[(: די השגחה פרטית וואס על עם קרובו ית׳ דאס קען מען גאר ניט אויסמאלן .. דאס 
וואס עס איז נוגע א אידן הוא בהשגחה פרטית וואס מען קען דאס ניט פארשטיין. וראה לקו״ש חלק 

ל ע׳ 149 ואילך.
ובמיוחד בצדיקים .. ההשגחה העליונה היא באופן מיוחד: כמ״ש )תהלים לג, יח. לד, טז( עין ה׳ אל 

יראיו, עיני ה׳ אל צדיקים. וראה זח״ג )אד״ר( קל, א. וראה פרטי הדרגות בתו"א וירא )טו, ב(. לקו״ת 
ראה סד"ה כי תשמע )ובקיצורים שם(. וראה גם אוה״ת וירא ד״ה אשר יאמר היום. ועוד.

חודש אלול .. חשבון הנפש: ראה סה"מ תרצ״ו ס״ע 141 ואילך. תרח"ץ ס״ע סו. סה"מ אידיש ע׳ 

75. שם ע׳ 129. ובכ״מ. וראה סה"מ מלוקט ח״ג ע׳ כ, ובהנסמן שם הערה 65.
פתגם: שיחת ח"י אלול ה׳תש"ה ס״א )לקו״ד כרך ג ע׳ 946. ספר השיחות ה׳תש"ה ע׳ 122(. נתבאר 

בלקו״ש חי״ט שיחה לח״י אלול )ע׳ 250 ואילך(. חכ״ט שיחה לח״י אלול )ע׳ 161 ואילך(.
ופירושה פ״א. פע״ח  ר״ה  - אבודרהם סדר תפלת  ר״ת אלול  ג(  ו,  )שה״ש  לי:  ודודי  לדודי  אני 

שער כד )שער ר״ה( פ״א. שער הפסוקים להאריז״ל עה״פ. ב״ח לטור או״ח הל׳ ר״ה סתקפ"א )ד״ה 
והעבירו(. הנסמן בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ פב הערה 67.
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מהווה הדבר הוכחה על הקשר המיוחד שלהם עם התוכן הכללי של חודש זה 
— תקופת חשבון הנפש על השנה החולפת וההכנה לשנה החדשה הבאה עלינו 

לטובה.

דבר זה מתבטא ומואר בפתגם החסידים, שנמסר על ידי כ״ק מו״ח אדמו״ר — 
״ח״י אלול הוא היום שמביא חיים באלול .. ח״י אלול נותן חיות בעבודה של 

אני לדודי ודודי לי״.

כן ידוע, שנוסף על כך שחודש אלול כולו הוא זמן של חשבון הנפש על השנה 
החולפת ושל הכנה לקראת השנה החדשה, הרי שנים-עשר הימים האחרונים 
של החודש, מח״י אלול והלאה, מתייחדים בכך, שכל אחד משנים-עשר הימים 
אלול,  וח״י   — לחודש  יום   — השנה  חדשי  משנים-עשר  באחד  קשור  הללו 
הראשון משנים-עשר הימים הללו, הוא כנגד הראשון משנים-עשר החדשים, 
הוא חודש תשרי. כך מחבר יום ח״י אלול את ראש-השנה של השנה שעברה עם 

ראש-השנה של השנה הבאה.

***

בראש-השנה מחדש הקב״ה את חיותה וקיומה של כל הבריאה.

בכל שנה, בזמן זה, באה מחדש חיות אלקית להחיות את כל הבריאה במשך 
השנה הבאה )עד ראש-השנה של השנה שלאחרי׳(. לפיכך נקרא יום זה ״ראש 
״תחילת השנה״, שכן כשם שבחיי האדם,  ולא  )ה״ראש״ של השנה(,  השנה״ 
הראש מהווה המקור שממנו מתפשטת חיות הנפש לכל הגוף, מה״ראש״ לכל 
״ראש השנה״ מהווה ה״ראש״, והמקור לחיות מחודשת לכל  — כך גם  אבר 

ידוע .. יום לחודש: שיחת ח"י אלול ה׳תש״ג הנ״ל )ספר השיחות ה׳תש"ג ע׳ 177. שם ע׳ 179(.

ידוע .. יום לחודש: שיחת ח"י אלול ה׳תש״ג הנ״ל )ספר השיחות ה׳תש"ג ע׳ 177. שם ע׳ 179(.

חודש תשרי: אשר התחלתו וראשו הוא יום ראש-השנה.

בכל שנה, בזמן זה, באה .. חיות אלקית: ראה גם תניא אגה״ק סי״ד.

לפיכך נקרא יום זה ״ראש השנה״: ראה לקו״ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א-ב. דרושים לר״ה נח, א-ב. 

עטרת ראש שער ר"ה בתחילתו. אוה״ת דרושים לר״ה כרך ה ע׳ ב׳עז ואילך. המשך וככה תרל״ז ע׳ 
קכח. ובכ״מ.

ולא ״תחילת השנה״: כמו שאומרים בתפלת מוסף דר״ה )מר״ה כז, א( ״זה היום תחלת מעשיך״. 

וראה המשך תרס״ו ע׳ טז. שם ע׳ כ. ובכ״מ.
ועל המדינות בו יאמר: תפלת מוסף דר"ה )״אתה זוכר״(, מירושלמי ר״ד פ״א ה״ג. ויק״ר רפכ״ט. 

יל״ש עה״פ )פינחס כט, א( ובחודש השביעי )רמז תשפב(.



        95נושאים נבחרים במהותו של חג

השנה, ומראש-השנה מתחלקת חיות זו לכל יום מימות השנה.

וזו משמעות הדין והמשפט של ראש-השנה, שהוא יום הדין לא רק על עם-
ראש- בתפילות  אומרים  שאנו  כפי  והברואים;  האומות  כל  על  אלא  ישראל, 

השנה: ״ועל המדינות בו יאמר״, ״זכר כל היצור לפניך בא״, ״וכל באי עולם 
יעברון לפניך״; שכן המשפט מתייחס להתחדשות הכללית של החיות האלקית 

— של הבריאה כולה ושל כל נברא בפרט.

והכרה זו, שהדין והמשפט מקיפים את חיותה וקיומה של כל המציאות האנושית 
בפרט, ושל כל העולם בכלל, צריכה לחדור ולמלא את חשבון-הנפש של יהודי 
מוחלטת  להתמסרות  אותו  מביא  הדבר  ואז  אלול,  חודש  של  ההכנה  בימי 
להקב״ה, כפי שזה מתבטא בראשי-התיבות של ״אלול״ — אני לדודי ודודי לי 
— שיהודי מוסר את ה״אני״ שלו, את כל מציאותו וישותו, להקב״ה, וזה מעורר 
את ״ודודי לי״ — שהקב״ה מגלה את אהבתו ליהודי, ומשפיע לו חיות, בבני, 

חיי ומזוני רוויחי, ובכולם רוויחי, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

***

בכל האמור מתווספת הארה וחיוניות מיום ח״י אלול, יום הולדת ״שני המאורות 
הגדולים״, אשר ״נותן חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי״.

אחד מיסודות תורת הבעל-שם-טוב — המוסבר בהרחבה על-ידי אדמו״ר הזקן 
— הוא, שבריאת העולם כולו, ״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״, 
כולו  העולם  שבריאת  אלא  בראשית,  ימי  בששת  חד-פעמי  באופן  היתה  לא 
מתחדשת בכל יום ויום, ויתר על כן — בכל רגע ורגע, והדבר מורה על חסדו 
הבלתי-מוגבל של הקב״ה: לא זו בלבד שהוא, ברוך-הוא, ״זן את העולם כולו 

זכר כל היצור לפניו בא: תפלת מוסף דר״ה )שם(.

א.  יח,  מר״ה  ויוהכ״פ,  דר״ה  מוסף  בתפלת  תוקף״  ״ונתנה  פיוט  לפניך:  יעברון  עולם  באי  וכל 

ירושלמי ר״ה שם.
כתיבה וחתימה טובה: ראה לקוטי לוי יצחק אגרות-קודש ע׳ רי: אם שבפרט הכתיבה היא בר״ה 

והחתימה ביוהכ״פ כו', אך בכלל הן הכתיבה והן החתימה נעשית בר״ה, וכמא׳ )ר״ה טז, סע״ב( 
צד״ג ]ועמך כולם צדיקים - ישעי׳ ס, כא )הפטרת ש״פ תבוא([ נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים כו׳. 
וראה שיחת ז׳ תשרי ה׳תנש״א )התוועדויות תנש״א ח״א ע׳ 66( הערה 76. הערות למכתב ח״י אלול 

ה׳תשמ״ו בסופו)לקו״ש חכ״ט ע׳ 533(. וש״נ.
)התוועדויות  זה  ד״ה  הערה  ה׳תשמ״ח  אלול  ח״י  במכתב  בהנסמן  ראה  ומתוקה:  טובה  לשנה 

תשמ״ח ח״ד ע׳ 292(.
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בטובו בחן בחסד וברחמים״, אלא יותר מזה — הוא בורא ללא הרף את העולם 
ואת אין ספור היצורים שלו.

הבריאה המתמדת של המציאות על-ידי הקב״ה עצמו היא גם,

— משום שהשפעה תמידית זו מן הבורא אל הנברא,  מלבד מסיבות נוספות 
יוצרת ומביאה את הנברא להכרה עמוקה ולתחושה, שהכל וכולם תלויים לגמרי 
בחסדו התמידי של הקב״ה, וזה מביאו שוב להתמסרות תמידית ומלאה לבורא 

העולם, שימלא את רצונו וכוונתו של הקב״ה במלוא המידה.

וזהו הקשר ההדוק בין ח״י אלול, כיום ההולדת של ״שני המאורות הגדולים״, 
לבין חשבון הנפש וההכנה המיוחדת לראש-השנה, המתחילה בח״י אלול: על-

ידי ההתבוננות היטב במה ש״שני המאורות הגדולים״ מלמדים אותנו, מתווספת 
הארה גדולה וחיות בעבודה של ״אני לדודי ודודי לי״ — ההתמסרות הפנימית 

של היהודי )״אני״( ושל הקב״ה )״דודי״( ומהקב״ה )״דודי״( ליהודי )״לי״(.

***

האמור לעיל — ההכרה שכל נברא תלוי באורח מתמיד בחסדי השם — הוא 
תוכן עיקרי של מצוות ביכורים, שבה נפתחת פרשת השבוע, תבוא אל הארץ 
)אשר בה מפורטת באריכות מצות הביכורים והבאת הביכורים(: רואים כיצד 
יבול  ממיטב  מראשית  האדמה,  פרי  כל  מראשית  להקב״ה  ונותן  מביא  יהודי 
פירותיו, ומודה לה׳ על הפירות שהקב״ה בירכו בהם, ותוך כדי כך מבטא הוא 
— את הכרתו ב״חסדי המקום״  ״וענית ואמרת״   — בקול רם וברור ושמחה 

המוסבר בהרחבה על-ידי אדמו״ר הזקן: בשעה היחוד והאמונה בתחילתו.

בראשית .. הארץ: בראשית א, א.

זן את העולם .. ברחמים: נוסח ברכה ראשונה דברכת המזון.

כו( שם  )לד,  ובפ' תשא  יט(  )כג,  בפ׳ משפטים  הביכורים: משא״כ  מצות  באריכות  מפורטת  בה 

נאמר בקיצור.
מראשית כל פרי האדמה: תבוא כו, ב.

ממיטב: ביכורים פ״א מ״ג. רמב״ם הל׳ ביכורים פ״ב ה״ג.

תבוא שם. ביכורים פ״ג מ״א. פרש"י עה״פ משפטים ותבוא שם. רמב״ם  ממיטב יבול פירותיו: 

שם הי״ט.
בקול רם: פרש״י עה״פ תבוא שם, ה )מסוטה לב, ב(.

ושמחה: ספרי ופרש״י עה"פ שם, יא. פסחים לו, ב. רמב"ם שם פ״ר הי"ג. וראה או״ת להה״מ ר״פ 

תבוא )נו, ג(. וענית ואמרת: תבוא שם, ה. חסדי המקום: לשון רש״י עה״פ שם.
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)בכלל(, כמפורט בפרשה.

ועל-פי תורתו הנ״ל של הבעל-שם-טוב, שקיומו של כל מציאות נוצרת הוא 
חסד תמידי שהקב״ה עושה בכל רגע ורגע עם כל נברא ונברא, הרי מובן עד 
כמה נדרש רגש מתמיד של הכרת תודה כלפי הקב״ה, ובאופן גלוי, הן בדיבור, 
ויותר מזה — במעשה בפועל; שבכל מעשיו תהי׳ ניכרת ההכרה בחסדי ה’, עד 
שהדבר יעורר גם את כל הסובבים, שגם הם יכירו בכך ויתנהגו בהתאם להכרה 

זו.

בעצם, זה הדבר הראשון שיהודי עושה מיד בהקיצו משנתו בכל בוקר, על-ידי 
ההכרה וההצהרה )בדיבור(: מודה אני לפניך .. שהחזרת בי נשמתי. הוא מודה 
״אני לדודי״(, על כך שהקב״ה החזיר  — כמו  )״אני״  להקב״ה, בכל הווייתו 
לו את נשמתו, את חייו. וזה הבסיס והמבוא הראשוני לעבודת השם, הנמשכת 
אחר-כך בברכות השונות והרבות שהוא מברך ומודה להקב״ה במשך כל היום, 

וכל הימים, על כל טובה והנאה שהוא מקבל.

***

ויהי רצון, שכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, יעשו בכל זה בכל לב ונפש,

ובפרט בעמדנו בימי אלול, אשר על-פי מנהג ישראל, מאחלים בהם לכל יהודי 
כתיבה וחתימה טובה; ובודאי הקב״ה מקיים מיד איחול זה, האיחול של ועמך 
כולם צדיקים, ונותן מיד, עוד בימי אלול, את הכתיבה והחתימה טובה לשנה 
טובה ומתוקה, לכל יהודי ולכל היהודים, עד שיהודי רואה כבר בחודש אלול, 
ובאופן גלוי, את התחלת ה״טוב״ וה״מתיקות״ שחלק הקב״ה לו עבור השנה 

מיד בהקיצו משנתו.. מודה אני: סדר היום בתחילתו - הובא בבאר היטב או״ח ס״א סק״ה. שו״ע 

אדה״ז או״ח מהדו״ק ס״א ס״ה. מהדו״ב ס״א ס״ו. סידור אדה"ז לפני ״מודה אני״.
וזה הבסיס והמבוא הראשוני לעבודת השם .. במשך כל היום: להעיר מכתר שם טוב סי׳ ריב )כז. 

ג-ד( ע״ד גודל ענין דיבור הראשון בקומו משנתו, ואיך שהוא משפיע על כל היום. סה״מ מלוקט ח״א 
ע׳ מה-מו. ולהעיר מפתגם כ״ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע, אשר ה״נקודה״ )שאחרי תיבת "בחמלה"( 
תורת  של  ענינה  קונטרס   - כולו  היום  כל  על  )פאנאנדערשפרייטן(  לפושטה  צריך  אני"  ש״במודה 

החסידות ס"ט. וראה ספר השיחות תרצ"ו צ׳ 239.
בימי אלול, אשר על-פי מנהג ישראל מאחלים.. כתיבה וחתימה טובה: ראה מטה אפרים או״ח הל׳ 

ר״ה סתקפ״א ס"ט )מלקוטי מהרי״ל הל׳ ימים הנוראים(: נוהגין כשכותב אדם לחבירו אגרת שלומים 
מן ר״ח אלול עד יוה״כ רומז לו כו׳ שהוא מעתיר עליו שיזכה בימי הדין הבאים לטובה להיות נכתב 

ונחתם בספר חיים טובים. וראה התוועדויות תשמ"ח ח״ד ע׳ 209.
ושמחת בכל הטוב: תבוא שם, יא.

בכל שלשת העמודים של תורה, עבודה, וגמילות-חסדים: אבות פ״א מ״ב.



כי בא מועד         98

החדשה.

ודבר זה עצמו מעורר אצל היהודי, עוד בחודש אלול, רגש של שמחה, ״ושמחת 
בכל הטוב״, והדבר מחזק אצלו עוד יותר את החלטותיו הטובות בהכנות לשנה 
החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, בכל שלושת העמודים של תורה, 

עבודה, וגמילות-חסדים.

וזוכים להודות ולשבח להקב״ה על הטובה העיקרית של הקב״ה לעם-ישראל 
ולעולם כולו — ה״טוב״ של הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, 

עוד בסוף שנת ״תנש״א מלכותך״,

ונרננה ונשמחה  )נעים זמירות ישראל(:  שאז תקויים תפילתו של דוד המלך 
בכל ימינו,

יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ותיכף ומיד ממש.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

גאולה האמיתית והשלימה: שאין אחרי׳ גלות - מכילתא עה״פ בשלח טו, א )הובאה בתוד״ה ה״ג 

ונאמר - פסחים קטז, ב(. יל״ש ישעי׳ רמז תצט.
תנש"א מלכותך: פיוט ״ונתנה תוקף" בתפלת מוסף דר״ה ויוהכ"פ. ובלשון הכתוב בפרשה שבה 

נתפרש ע״ד ביאת המשיח )בלק כד, ז(: תנשא מלכותו. ובפרש״י עה״פ: שיבוא אחריו ]אחרי יעקב[ 
דוד ושלמה )דמשיח הוא מזרע דוד ושלמה - סהמ"צ להרמב"ם מל״ת שסב. ועוד(.

נעים זמירות ישראל: שמואל-ב כג, א. וראה שהש״ר פ"ד, ד )בתחילתה(.

ונרננה ונשמחה בכל ימינו: תהלים צדי״ק, יד.



        99נושאים נבחרים במהותו של חג

מכתב כללי לראש השנה

)תרגום חפשי מאידיש(

ב”ה, מוצאי שבת-קודש פ׳ תבוא אל הארץ, כ”א אלול,

שבת סליחות, ה׳תנש”א ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו
שלום וברכה!

הנפתחת  אל הארץ”,  “תבוא  ברבים פרשת  נקראה  בה  בבואנו משבת-קודש, 
במצות ביכורים )עם פרטים רבים בהבאת הביכורים(,

הרי זה הזמן המתאים — לאחר הפתיחה בברכה, ברכה שהזמן גרמא, ברכת 
כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה — לעמוד ביתר פירוט על מה שצויין 
בקצרה במכתב הקודם בקשר למצות ביכורים, שתוכנה של הבאת הביכורים 
היא ההכרה שברכת ה׳ מביאה ליהודי את שפע התבואות והפירות בשדהו, ולכן 
הוא מעניק להקב”ה מראשית כל פרי האדמה, מראשית וממיטב פירות השדה, 

ומודה לה׳ על כל חסדיו.

חיי  בבני,  חסדיו,  על  להקב”ה  תודה  של  תמידית  הרגשה  קיימת  יהודי  אצל 

מוצאי ש"ק .. שבת סליחות: ראה מכתב מוצש"ק כ"ה אלול ה׳תשד"מ הערות ד"ה "מוצאי שבת-

קודש" וד"ה "מוצאי שבת-קודש .. שבת סליחות" )לקו"ש חכ"ד ע׳ 647(. וש"נ.
יום חנוכת בית הכנסת ובית המדרש המרכזי דליובאוויטש שבליובאוויטש )"770"(  כ"א אלול: 

בשנת ה׳ש"ת. המאמר שנאמר אז - נדפס בסה"מ ה׳ש"ת ע׳ 160. השיחה - בספר השיחות ה׳ש"ת 
ע׳ 7-671 .

סליחות: פעולת ימי הסליחות לאחרי העבודה בימי אלול הקודמים - ראה כתר שם טוב )הוצאת 

קה"ת( הוספות סי׳ יג ]בהוצאת תשנ"ט - סי׳ יז[. וש"נ.
פרטים רבים: עוד פרטים ראה במס׳ בכורים פ"ג. ברמב"ם הל׳ ביכורים פ"ג ופ"ד.

אלול  ח"י  וראה מכתב עש"ק  אגרת הראשונה באגה"ק שבתניא.  פתיחת  ע"פ  בברכה:  הפתיחה 

ה׳תשד"מ הערה ד"ה פותחין בברכה )לקו"ש חכ"ד ע׳ 641(. וש"נ.
במכתב הקודם: דיום ד׳ פ׳ תבוא אל הארץ גו׳, ח"י אלול.

מראשית כל פרי האדמה: תבוא כו, ב.

הרגשה תמידית של תודה להקב"ה: להעיר מב"ר פי"ד, ט: על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך 

לקלס לבורא.יל"ש עה"פ )תהלים קנ, ו( כל הנשמה תהלל י"ה )רמז תתפט(. וראה לקו"א להה"מ 
)הוצאת קה"ת( סי׳ רא )נ, ד(. או"ת ע, ד )בהוצאת קה"ת תש"נ ואילך - סי׳ רל(.
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ומזוני, והפרטים ופרטי-הפרטים שבכל אחד מהם, כפי שאנו אומרים בכל יום, 
שלש פעמים “נודה לך .. על חיינו המסורים בידך .. ועל נפלאותיך וטובותיך 

שבכל עת, ערב ובוקר וצהרים”.

יתר על כן: אפילו בקרב אומות-העולם, המאמינות ומכירות שהקב”ה הוא בורא 
העולם ומנהיגו — שכך צריך להיות וכך גם יהי׳ במלוא המידה כאשר העולם 
יהי׳ כפי שהוא צריך להיות, כפי שאנו מבקשים בתפילות ראש-השנה: וידע כל 
פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו 
ה׳ אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה — גם אצלן מצאנו הנהגה זו של מתן 

תודה לה׳ על המזון וכדומה.

אבל, במצות ביכורים אנו מוצאים ביטוי עמוק יותר ומקיף יותר של הכרת-
שהעניק  השפע  על  להקב”ה  רגשי-תודתו  את  מבטא  היהודי  להקב”ה:  תודה 
לו לא רק בדיבור, אלא הוא מבטא זאת בצורה חזקה יותר, במעשים — הוא 
לוקח את ראשית ומיטב פירותיו, מראשית כל פרי האדמה, ומביא אותם לבית-

לפני ה׳  והנחתו  לפני הקב”ה,  אותם  ומניח  בית ה׳ אלקיך”,  “תביא  המקדש, 
אלקיך.

ובהבאת ובנתינת כל המיטב והיפה להקב”ה, משתקפת ההכרה המלאה שלה׳ 
הארץ ומלואה, שהכל שייך להקב”ה. היהודי אינו מסתפק בהכרה, שכל אשר לו 
הגיע אליו בחסדי ה׳ וברכתו יתברך, אלא בהבאת הביכורים הוא מראה, שגם 

אומרים בכל יום: בתפילת העמידה ברכת מודים. שלש פעמים: ובשבת )ויוהכ"פ( ארבע )וחמש( 

ה׳  בית  תביא  כו'"(.  מלוך  כו׳  "אלקינו  )בברכת  העמידה  בתפילת  ראש-השנה:  בתפילות  פעמים. 
אלקיך: משפטים כג, יט. תשא לד. כו.
והנחתו לפני ה׳ אלקיך: תבוא כו, י.

לה' הארץ ומלואה: תהלים כד, א.

.. שייך לבורא העולם: וע"ד לשון ס׳ החינוך )מצוה שכח( בנוגע  גם לאחר קבלת שפע הפירות 

לשנת השמיטה: שיראה ממעשה האדם בכל ענין שנה זו )דשמיטה( כאילו אין דבר מיוחד ברשותו 
רק שהכל ברשות אדון הכל.

)ברע"מ(.  זח"ב קכא, רע"א  וראה  )ברע"מ(.  א  תג,  זהר ח"ג  "ביכורים":  נקראים  יהודים  כידוע, 

- הובאו ונתבארו באוה"ת פ׳ תבוא )ע׳ תתרלג ואילך. שם ע׳ תתרלט ואילך(. סה"מ תרנ"ד ע׳ רפד 
ואילך. וראה אסת"ר פ"ט, ב.

יהודים.. ה"ראשית" של העולם: כמ"ש )ירמי׳ ב, ג( קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתו. וראה זהר 

ח"ב וח"ג שם. תדבא"ר פי"ד. ויק"ר פל"ו, ד. תנחומא )באבער( בראשית ג. פרש"י ר"פ בראשית. 
ד"ה קדש ישראל לה׳ בלקו"ת פינחס עט, סע"ב ואילך. אוה"ת פינחס ס"ע א׳רג ואילך. שם ע׳ א׳ריב 

ואילך. תבוא שם. סה"מ תר"ל ע׳ רה ואילך.
כבכורה .. אבותיכם: הושע ט, י.
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לאחר קבלת שפע הפירות, עדיין הכל שייך לבורא העולם, שכן “לה׳ הארץ 
ומלואה” — ומשום כך הוא מביא את ראשית כל פרי האדמה )המיטב והיפה( 

לפני ה׳ אלקיך, שזה נשאר ברשותו של הקב”ה.

***

“ביכורים” על-פי הכתוב: כבכורה בתאנה בראשיתה  יהודים נקראים  כידוע, 
ראיתי אבותיכם, משום שהם ה”ראשית” של העולם — קודמים ונעלים מכל 
הברואים — מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר; שכן בני-ישראל הם תכלית 
הבריאה כולה, כדברי חז”ל על הפסוק “בראשית ברא אלקים”, שהעולם נברא 
בשביל ישראל שנקראים “ראשית”. הדבר מתייחס לכל יהודי יחיד, לאנשים, 
נשים וטף, כפי שאומרים חז”ל: כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם.

כשם שהביכורים, בפשטות, צריכים להיות מובאים לירושלים ולהיות מונחים 
— כך גם בנוגע לעם-ישראל: בהיותם  בבית המקדש לפני מזבח ה׳ אלקיך 
ה”ביכורים” של העולם, הרי ה”מקום” האמיתי של בני-ישראל, של כל אחד 

ואחד מישראל, הוא לפני ה׳ אלקיך, בבית-המקדש.

שכן עיקר מציאותו של יהודי היא נשמתו האלקית, שהיא חלק אלקה ממעל 
ממש; ומשום כך, כל יהודי, בכל מצב שבו הוא נמצא, הריהו קשור ומחובר עם 

הקב”ה, ולכן עליו להימצא לפני ה׳ אלקיך.

רעיון זה צריך לחדור ולמלא את כל חייו של יהודי, הן באופן כללי והן בכל 
פרט. יהודי צריך להרגיש כי כל פרט של חייו הוא ענין של “ביכורים” להשם 
יתברך: לא רק בשעה שהוא שקוע בענינים אלקיים, עניני לימוד התורה וקיום 

מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר: ב"ר פ"א, ד.

Xכדברי חז"ל .. "ראשית": תנחומא )באבער(, ויק"ר ופרש"י שם. וראה או"ת להה"מ בתחילתו.

בראשית ברא אלקים: בראשית א, א.

להרמב"ם  המשניות  פירוש  וראה  במשנה.  סע"א  לז,  סנהדרין  העולם:   .. חז"ל  שאומרים  כפי 

בהקדמתו ד"ה דע כי הקדמונים חקרו.
לפני מזבח ה׳ אלקיך: תבוא כו, ד.

עיקר מציאותו של יהודי היא נשמתו האלקית: ראה תניא פכ"ט )לו, א(. ר"פ לב. שעהיוה"א פ"ו 

)פ, סע"ב(. רדב"ז לרמב"ם הל׳ ממרים פ"ב ה"ד.
חלק אלקה ממעל ממש: תניא רפ"ב.

דברי הרשות .. חדורים .. קדושה: ראה גם מכתב עש"ק ח"י אלול תשמ"ג )לקו"ש חכ"ד ע׳ 622 

ואילך(. וש"נ.
הכהן אשר יהי׳ בימים ההם: תבוא כו, ג.
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פרנסה  כמו  שבעולם,  החולין  בדברי  מתעסק  הוא  כאשר  גם  אלא  המצוות, 
לענין  הם  גם  שייכים  יהודי,  של  הרשות  דברי  הם  ואלה  הואיל   — וכדומה 
ה”ביכורים”, וממילא עליהם להיות חדורים במידה המלאה והנעלית ביותר של 

רוממות וקדושה, כפי שראוי לדבר שצריך להיעשות לפני ה׳ אלקיך.

קטני-ערך  שנראים  מעשה,  או  דיבור  בודדת,  במחשבה  כשמדובר  ואפילו 
בהשוואה למחשבות דיבורים ומעשים אחרים שלו — הרי כאשר הוא מתבונן 
כראוי, שגם מחשבה דיבור או מעשה אלה הם חלק מה”ביכורים”, שמובאים 
כל  על  בימים ההם משגיח  יהי׳  והכהן אשר  לפני ה׳ אלקיך,  לבית-המקדש, 
— ודאי ישתדל ויתאמץ, שכל דבר, ולו הפעוט ביותר, כל פרט  תנועה שלו 

ופרט של התנהגותו, ייעשו במלוא שימת-הלב והזהירות.

מתוך  נעשית  הביכורים  ביכורים בפשטות, שהבאת  במצות  רואים  כפי שאנו 
הרבה ריכוז ותשומת-לב, בכל פרט ופרט: מיד בהתחלה, בהפרשת הביכורים, 
אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה כורך עלי׳ גמי לסימן ואומר הרי זו 
בכורים; אחר-כך הוא אוסף את הפירות, מוליך אותם בעצמו את כל הדרך, עד 
שהוא מביא אותם בטנא מקושט וכו’ לירושלים, לבית-המקדש, עם כל הסדר 

רב-הפרטים של הבאת הביכורים, כמתואר בפרוטרוט על-ידי חז”ל.

הנהגת- פרט של  בכל  יהודי  של  והזהירות  האחריות  גודל  תחושת  עם  ויחד 

אדם יורד לתוך שדהו כו': פרש"י עה"פ תבוא כו, ב. מביכורים פ"ג מ"א. תוספתא ביכורים פ"ב ה"ז. 

פרש"י עה"פ משפטים כג, יט. רמב"ם הל׳ ביכורים פ"ב הי"ט.
 - שליח"  ביד  ישלחם  לא  לירושלים,  בידו  להעלותם  ביכוריו  ד"המפריש  בעצמו:  אותם  מוליך 

רמב"ם שם פ"ב הכ"א. מירושלמי ביכורים פ"א ה"ה. וראה להלן בפנים, ובהנסמן שם הערה ד"ה 
וכשהגיעו.

כמתואר בפרוטרוט על-ידי חז"ל: ביכורים פ"ג. רמב"ם שם פ"ב הי"ב ואילך. פ"ד הט"ז ואילך.

קורין.. נלך: רמב"ם שם פ"ד הט"ז, מירושלמי שם פ"ג ה"ב.

שמחתי.. נלך: תהלים קכב, א.

וכשהגיעו לירושלים .. נטל כל אחד .. את ה"סל".. על כתפו: ביכורים פ"ג מ"ד. תוספתא ביכורים 

פ"ב ה"ח. רמב"ם שם פ"ג הי"ב. פ"ד הי"ז.
ואומרין.. הללוי׳: רמב"ם שם פ"ד הי"ז, מירושלמי שם פ"ג ה"ב.

הללוי׳ הללו א-ל בקדשו וכו': תהלים מזמור קנ. וראה ביאורו: פרדס שער ב רפ"ג ורפ"ה. ועוד. 

אוה"ת לתהלים )יהל אור( ע׳ תקפח ואילך. וש"נ.
וענית ואמרת: תבוא כו, ה. וראה לקוטי לוי יצחק לנ"ך ע׳ רמד.

אני לדודי ודודי לי: שה"ש ו, ג - ר"ת אלול )נסמן במכתב ח"י אלול שנה זו הערה ד"ה זה(.
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ה”ביכורים” שלו, הוא מתמלא שמחה עצומה על האושר הגדול, שזכה, בהשגחה 
פרטית, להיות ה”ביכורים” של הקב”ה, ולהיות מסוגל “להביא” את עצמו, עם 

כל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, ולמסור את הכל להקב”ה.

עד  בפשטות,  הביכורים  הבאת  של  והחגיגי  הגדול  בסדר  מוצאים  אנו  וכך 
נלך,  ה׳  בית  לי  באומרים  שמחתי  קורין  לירושלים  ההליכה  כל  שבמשך 
וכשהגיעו לירושלים ולהר הבית, נטל כל אחד ממביאי הביכורים את ה”סל”, 
את טנא הביכורים, על כתפו, ונשא שבח להקב”ה — ואומרין הללוי׳ הללו א-ל 
בקדשו וכו׳ עד כל הנשמה תהלל י-ה הללוי׳; ובמיוחד היתה השמחה גדולה 
עם הגעתם לבית-המקדש, לאחר שהונחו הביכורים לפני מזבח ה׳ אלקיך, שאז 

וענית ואמרת — קראו בקול רם וברור וברוב חדווה את פרשת הביכורים.

***

האמור לעיל מוסיף חיות מוגברת ושמחה בעבודתו המיוחדת של יהודי במשך 
חודש אלול — תקופת חשבון הנפש על השנה החולפת ותקופת ההכנה לשנה 

הבאה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה

כאשר כל יהודי חש עצמו קרוב להקב”ה, אני לדודי ודודי לי; וכמשל הידוע של 
כ”ק רבינו הזקן, שבחודש אלול מתנהג הקב”ה עם יהודי כפי שנוהג מלך היוצא 
שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  הבאים  כל  את  ומקבל שם  “לשדה”, 

לכולם.

וכמשל הידוע של כ"ק רבינו הזקן: לקו"ת פ׳ ראה ד"ה אני לדודי הא׳ ס"א )לב, ב(. וראה ד"ה אני 

ראה  לפרשת  )שבלקו"ת(  זה  דמאמר  ואילך(, השייכות  תסז  ע׳  ח"א  )סה"מ מלוקט  לדודי תשמ"ו 
והרמז לדף לב.

תורה, עבודה וגמילות-חסדים: שלשת העמודים שעליהם העולם עומד וקיים - אבות פ"א מ"ב. שם 

מי"ח. וראה ד"ה על שלשה דברים העולם עומד שנאמר ב"חנוכת ביהכנ"ס, כ"א אלול, ש"ת" )נדפס 
בסה"מ ה׳ש"ת ע׳ 061 ואילך(. ד"ה זה בסה"מ מלוקט ח"ד ע׳ שפג ואילך.

חודש-הסגולה אלול: שבו הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים - לקו"ת ד"ה הנ"ל שם )לב, א-ב(. 

ד"ה זה הב׳ ס"א )לג, א(. שם ד"ה ושמתי כדכד הא׳ ס"א )כד, ד(. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ס"ע 
תכב ואילך, ובהנסמן שם בהערה ד"ה הנזכר בספרי הקבלה.

הי׳ תהא שנת אראנו נפלאות: ראה בארוכה מכתבים כלליים לחג הפסח שנה זו. בית-המקדש 
השלישי, שייבנה על-ידי הקב"ה עצמו: פרש"י ותוס׳ סוכה מא, סע"א. תוד"ה אין - שבועות טו, ריש 

ע"ב. זהר ח"א כח, א. ח"ג דכא, א. תקו"ז תיקון ח. פרש"י עה"פ מקדש אדנ-י כוננו ידיך.
מקדש אדנ-י כוננו ידיך: בשלח טו, יז.

 ומעשה ידינו כוננהו: תהלים צדי"ק, יז )טו"ב(. ובמדרש תהלים עה"פ: לעתיד לבוא אני אבנה אותו ומשרה
שכינתי בתוכו ואינו חרב לעולם.
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כשיהודי מרגיש את הקירבה הזאת של הקב”ה, מעורר הדבר בלבו התעוררות 
ובהכנה שלו, על-ידי  יתירה בחשבון-הנפש  — מצד אחד, התאמצות  כפולה 
השתפרות והתעלות בכל פרט ובכל הפרטים של עבודת השם — תורה, עבודה 
וגמילות-חסדים, כפי שמתאים להתנהגותו של אדם שזוכה לקירבה כה יוצאת 
מן הכלל למלך מלכי המלכים הקב”ה; וביחד עם זאת, גם רגש אהבה עמוק 
להקב”ה )כפי שהדבר מתבטא במלים “אני לדודי”(, בשעה שהוא קולט ומרגיש 

את “הארת הפנים” הגדולה והחמה של הקב”ה לכל יהודי.

***

ויהי רצון, שכל אחד ואחת, ינצלו את ימי-הסגולה האחרונים של חודש-הסגולה 
אלול, של שנת הסגולה הי׳ תהא שנת אראנו נפלאות - במלוא המידה,

ושנזכה מיד ל”תבוא אל הארץ אשר ה׳ אלקיך נותן לך וירשתה וישבת בה”, 
עד שכל יהודי מיישב מיד את חלקו הפרטי בארץ-ישראל, ומביא מיד ביכורים 
הקב”ה  על-ידי  שייבנה  השלישי,  בבית-המקדש  גדולה,  ובשמחה  בפשטות, 

עצמו, מקדש אדנ-י כוננו ידיך, ומעשה ידינו כוננהו,

ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  צדקנו,  משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה בכל

מנחם שניאורסאהן



        105נושאים נבחרים במהותו של חג

יום ג דסליחות
א ה  פ ס ו ה
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רשימה

מכ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ”ע

על דבר מאמר ד״ה שיר המעלות תש”ה

ב״ה, ג’ דסליחות תש״ה

ביום ג’ נצו״י, כ״א אלול תרנ״ה, שעה שני’ אחרי הצהרים, עזב הוד כ״ק אאמו״ר 
הרה’’ק, כבוד אמי מורתי הרבנית, מורי החסיד רשב״ץ ואני את נאות–דשא1 

באליווקא - אצל קראסנאיע.

בשעה עשירית בקר קרא אותי הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק ויואל להגיד לי, מען 
בעדארף זיך געזעגענען מיט דעם דאטשע ארט, מה’ מצעדי גבר כוננו2, יעדער 
וסדר  סוד  פי  על  איז  טריט  דער  וואס  נאר  ניט  איז  טוט  איד  א  וואס  טריט 
פון דער השגחה עליונה נאר דאס איז אויך צוליב א כוונה פנימית, וואס אין 
דעם ארט האט מען געדארפט ריידען דעם ענין און אין יענעם ארט האט מען 
געדארפט ריידען יענעם ענין, וואס דורך דעם ריידען האט מען לפעמים מער 
ניט ווי מתקן געווען דעם ארט און לפעמים האט מען טאקע דורכגעפירט די 
כוונה עליונה און די שליחות האלקית אויף צו מעלה זיין דעם ארט, וועלן מיר 
איצטער גיין אין עטלעכע ערטער וואס זיינען געבליבען אין מיטען ארבעט. 
]= צריכים להיפרד ממקום הנופש, מה’ מצעדי גבר כוננו, כל צעד של יהודי 
הרי לא רק שצעד זה הוא על פי סוד וסדר של ההשגחה עליונה, אלא זהו גם 
לשם כוונה פנימית, שבמקום זה היו צריכים לדבר בענין פלוני ובמקום אחר 
היו צריכים לדבר בענין פלוני, שעל-ידי הדיבור אזי לפעמים תיקנו את המקום 
בלבד ולפעמים באמת קיימו את הכוונה עליונה והשליחות האלקית להעלות 

את המקום, נלך עכשיו למקומות ספורים שנשארו באמצע העבודה.[

אונזער עבודה איז מברר זיין און מער מכשיר זיין דעם מקום הגשמי פאר א 
כלי צו אלקות. ]= עבודתנו היא לברר ולהכשיר יותר את המקום הגשמי להיות 

כלי לאלקות.

כה הלכנו כשעה ומחצה, והוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק ביאר שלשה ענינים בענין 

1( ראה לקו"ד כרך ג' תעד, ב.
2( ראה ג"כ תורת אדה''ז על פסוק זה )היום יום ע' סט(.



        107נושאים נבחרים במהותו של חג

מעבודת  ענינים  ספורי  ידי  על  דמקום  הגשמיים  ענינים  והעלאת  הבירורים 
הצדיקים בהליכתם למקומות ההם ומדברים בתורה או בסיפורי צדיקים3.

ויצו אותי כמה עניני הנהגה, וירבה להזהירני אשר לא זו בלבד שלא ידע מי 
שהוא מזה, אלא אשר שום בן אדם לא יכיר בי.

***

אודות  גדולה  באריכות  לי  לספר  הרה״ק  אאמו״ר  כ״ק  הואיל  תצא,  בש״ק 
השמחה שהיתה אצל מורנו הבעל שם טוב בח”י אלול שנת תק״ה4 והתלמידים 
הק’ לא ידעו לשמחה זו מה היא עושה, וביום הברית מילה היתה שמחה כפולה 
ומכופלת והבעל שם טוב עסק כל היום באמירת תורה והי’ בשמחה גדולה ולא 
פסק ניגונא מפומי’ קדישא, וכאשר שאלוהו התלמידים הקדושים לשמחה מה זו 

עושה ענה להם ליבא לפומא לא גליא.

***

הזקן  אדמו״ר  כ״ק  להוד  והמיועד  המוגבל  יום  הוא  דסליחות  השלישי  ביום 
לדורותיו לאמר רק לפני בנו המיוחד הוד כ״ק אדמו”ר האמצעי, וכשהי’ הוד 
חסידות  מאמר  לפניו,  גם  אמר  עשר  כבן  צדק  צמח  הרה״ק  אאזמו״ר  כ״ק 
והוד כ״ק אאזמו’’ר הרה״ק צ״צ  מזה,  ידע  ויצו עליו אשר איש לא  ביחידות 
הי’ אומר ביום ג’ דסליחות מאמר של הוד כ״ק אדמו״ר הזקן לפני הוד כ״ק 
אאזמו״ר מוהר״ש, ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק 
מוהר״ש הי’ אומר דרוש ביום ג’ דסליחות לפני הוד כ״ק אאמו”ר הרה״ק. וביום 
ג’ דסליחות תרנ״ה הואיל כ״ק אאמו״ר הרה״ק לאמר לפני דרוש זה ויצוני על 

הסוד עד הזמן שיצוה לגלות5.

)ספר המאמרים תש"ה בסופו(

3( ראה לקו"ד כרך ד' תקפד, א ואילך. ותורת הבעש"ט בזה שם, תקצו, א.
4( ראה ג"כ לקו''ד כרך ג' תפ, ב ואילך. ועוד.

5( ראה מכתב כ''ק אדמו"ר שליט''א בזה - נדפס בספר המאמרים השי''ת )ע' 271(.
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מכתב כ”ק אד”ש מה”מ

הקדמה לקונטרס ח”י אלול וג’ דסליחות ה’שי”ת

ב״ה

בזה הננו מו״ל הקונטרס לח״י אלול וג’ סליחות הבע״ל — הכולל שני מאמרים 
ורשימה.

מאמר הראשון ד״ה השקיפה ממעון קדשך — הוא מאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר 
בפעם  הברית  לארצות  בבואו   — יארק  בניו  תרפ״ט  תבוא  ש״פ  של  הכ״מ 

הראשונה.

המאמר ד״ה לך אמר לבי הוא מאמרו של יום ג׳ דסליחות דשנת ש״ת — בבואו 
לארצה״ב בפעם השני׳.

הרשימה ניתנה מכ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ לההתועדות של ח״י אלול בשנה 
העברה.

***

פרשת יום חי אלול נתבארה בכ״מ1 בשיחות כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ, שזהו יום 
הולדת את הבעש״ט )בשנת נחת–חתן(, יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק׳ אחי׳ 
השילוני )בשנת תפ״ד(, יום התגלות הבעש״ט )בשנת תצ״ד(2, יום הולדת את 
אדמו״ר הזקן )בשנת קה״ת(, יום ״התחלת העבודה פון דעם ניי אנקומענדיגען 

יאהר״3.

״הוא  זה  יום  אשר  הכ״מ  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  סיפר4  דסליחות  ג׳  יום  פרשת 
יום המוגבל והמיועד להוד כ״ק אדמו״ר הזקן לדורותיו לאמר* רק לפני בנו 
המיוחד הוד כ״ק אדמו״ר האמצעי, וכשהי׳ הוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק צ״צ כבן 
עשר אמר גם לפניו, מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. 
והוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק צ״צ הי׳ אומר ביום ג׳ דסליחות מאמר של הוד כ״ק 

1( ראה שיחת חי אלול ה'ש"ת )בספר השיחות(, ה'תש"א )לקוט כב(, ה'תש"ג )קונטרס מה(, ה'תש"ה )לקוט כה( 
ועוד.

2( שיחת חה"פ ה'תש"ג )לקוט כג( אות ס"ג. בארוכה בשיחת כ' כסלו תרצ"ג )לקוט ב(, ושם בשם כ"ק הרה"ק ר’ 
נחום זצוקללה"ה אשר שלשה אלו זהו הולדת הבעש"ט בגופו בנפשו וברוחו.

3( כן הוא בגכתי"ק. ולא כמו שנעתק “לדורות ולאמר".
4( רשימה למאמר ג' סליחות ה'תרנ"ה-ה"תש"ה.
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אדמו״ר הזקן לפני הוד כ״ק אאזמו״ר מוהר״ש, ויצו עליו אשר איש לא ידע 
מזה. והוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק מוהר״ש הי׳ אומר דרוש ביום ג’ דסליחות לפני 
הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק. וביום ג’ דסליחות תרנ״ה הואיל הוד כ״ק אאמו״ר 

הרה״ק לאמר לפני דרוש זה’ ויצוני על הסוד עד הזמן שיצוה לגלות״5.

***

מו״ח אדמו״ר הכ״מ,  כ״ק  ביאר6  ואילך  אלול  מן ח״י  הימים  לעבודת  בנוגע 
״אשר חודש אלול איז דער זמן הגילוים פון דעם אני לדודי ודודי לי. די הכנות 
צו די גילוים איז לפי מהות וענין הגילוי ... תשובה ולב נשבר אין די י״ב ימים 
י״ח אלול ביז ר״ה. לילה הראשון פון ר״ה איז דער גילוי עצמי פון אני  פון 
לדודי מיט א מסירת נפש קבלת עול נאך דער הכנה. די י״ב ימים דארף זיין 
א חשבון הנפש אין די י״ב חדשי השנה יום לחודש, יום לחודש. חי אלול איז 
דער טאג פון דעם חשבון הנפש פון דעם פערגאנגענעם חדש תשרי. ערב ר״ה 
איז דער יום הקבוע אויף דעם חשבון הנפש פון חדש אלול, וואס עם איז די 
לעצטע הכשרה אויף דער עבודה פון ר״ה, מקבל זיין די כתיבה וחתימה טובה 
אויף לימוד התורה קיום המצות און עבודה שבלב מיט א שנה טובה ומתוקה 

בגשמיות״.

שנים רבות הי’ ענין חי אלול וענין ג’ דסליחות בהעלם. ועכשיו ניתנה רשות 
לגלות, ופירסמם כ״ק מו״ח אדמו״ר הכ״מ בכל קצוי תבל. ואף דלכאורה וכי 
אכשור דרא, אלא שהיא הנותנת, מפני ההעלמות וההסתרים דעקבתא דמשיחא 
שגדלו ביותר “פותחים גם את האוצרות דהון יקר שהי׳ כמוס וחתום מעין כל 

רואה״ עד עתה.

וביחוד עתה אחר ההסתלקות — הנה על כל אחד ואחת מאתנו כלנו להתחזק 
ולהתקשר באילנא דחיי ובנשיאנו, הוא כ״ק מו״ח אדמו״ד הכ״מ, ביתר שאת 
וביתר עז. ובעזרת אוצרותיו ואוצרות אבותיו שפתח ומסר לנו — להסיר את 
די כתיבה  זיין  צו מקבל  והכשרה  ג״כ הכנה  זהו  וההסתרים, אשר  ההעלמות 

וחתימה טובה.

מנחם שניאורסאהן

ערב ש״ק י״ג אלול, השי״ת, ברוקלין, נ. י.

5( דג’ סליחות ה'תש"ה: שיר המעלות ממעמקים.
6( שיחת חי אלול ה'תש"ג ע' 42 ואילך — והועתק כאן בקצור לשון קצת.
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משיחת יום ג' דסליחות, תשכ"ט. בלתי מוגה. תרגום חפשי

ענינו של ג' דסליחות התגלה על ידי הרבי הנשיא )כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע( 
כאשר כבר הי' כאן בארה"ב. וכפי שנדפס כבר ברשימתו, שהן ח"י אלול והן ג' 

דסליחות היו מהענינים שאינם גלויים עד שהגיע הזמן לגלותם.

ובנוגע לג' דסליחות בפרט כותב הוא ברשימה הנ"ל, שביום ג' דסליחות נהג 
אדמו"ר הזקן לומר מאמר דא"ח בפני בנו המיוחד הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי 
ביחידות, וכשגדל הצ"צ הי' אומר אדה"ז גם בפניו. וכן הי' גם אצל אדמו"ר 
וכן גם אצל הצ"צ שהי' אומר חסידות בפני בנו אדמו"ר המהר"ש,  האמצעי, 
אדמו"ר המהר"ש הי' אומר בפני אדמו"ר נ"ע, ואדמו"ר נ"ע הי' אומר בפני הרבי 

הנשיא.

כמו כן מספר ברשימה הנ"ל, שכל אחד בזמנו ציווה שהענין ישאר חשאי, וכן 
אדמו"ר נ"ע ציוה שישאר בחשאי "עד הזמן שיצוה לגלות".

מזה שהרבי גילה זאת בהיותו כבר כאן בארה"ב, מובן שהציווי לגלות הי' כבר 
מעולם העליון, בזמן שהרבי היה כבר בארה"ב.

מזה שאדה"ז אמר מאמר ביום זה "רק לפני בנו המיוחד", וכמו"כ כל רבותינו 
נשיאינו, מובן שאין זה סתם ענין של העלם אלא שבהעלם גופא זהו העלם 

נעלה ביותר.

מכיון שאם היה זה סתם ענין של העלם, הרי היה יכול לומר מאמר בפני כל 
בניו ולצוותם שישאר בסוד. הרי מובן מזה שבהעלם וסוד גופא זהו ענין נעלה 

ביותר.

אלא  הגילוי,  שיצא מההעלם אל  רק  זה  אין  זאת  שגילו  יוצא שבעת  ובמילא 
שהוציאו ענין זה מהעלם נעלה ביותר. שמזה מובן יוקר הענין.
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אור ליום ג’ פרשת ניצבים, כ”ד אלול, ג’ דסליחות, ה’תנש”א

שלישי  יום  גם  שהוא  בשבוע,  השלישי  יום   - זה  ביום  יתירה  ומעלה  ב.   .  .
דסליחות:

יום השלישי בשבוע - נוסף על מעלתו ש"הוכפל בו כי טוב" - מדגיש במיוחד 
את הקשר והשייכות של בנ"י עם התורה: "אוריאן תליתאי לעם תליתאי" )ועד"ז 
עוד כמה ענינים דשלשה שנימנו בפירוש ר' נסים גאון(, ובאופן שנמשך ופועל 

גם בענין הזמן - "ביום תליתאי בירחא תליתאי".

ובזה גופא - יום השלישי דסליחות, כידוע שאצל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
הי' יום זה בין הימים הקבועים לאמירת מאמר דא"ח ברבים )כפי שרואים שישנם 

כו"כ מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר מיום ג' סליחות שכבר נדפסו ונתפרסמו(.

ולהעיר, שמספר שלשה )יום השלישי( קשור גם עם ענין התשובה )כללות הענין 
דסליחות( - כידוע שעבודת הצדיקים נחלקת בכללות בשני קוים: "סור מרע 
ועשה טוב", ולאח"ז באה עבודה נעלית יותר - "בקש שלום ורדפהו", שזהו"ע 
"דברי  נמשך  שבו  זמן  שזהו  וכיון  התורה.  פנימיות  עם  גם  וקשור  התשובה, 
היינו, שהקב"ה ממשיך לכאו"א  חיים",  פני מלך  "באור  הרי   - חיים"  אלקים 
מישראל חיים טובים וכו’, ככל פרטי הענינים שבזה שנימנו בהתפלות של הכהן 

גדול ביוהכ"פ.

- מהנכון שילמדו אחד  בפועל  )ככל הענינים( עם מעשה  זה  וכדי לקשר  ג. 
במשך  חפץ,  שלבו  ובמקום  חפצו  כפי  איש  חלקו(,  )ועכ"פ  הנ"ל  מהמאמרים 

המעת–לעת דיום שלישי דסליחות.

פארבריינגען",  שטורעמדיקן  "א  זה(  בלילה  )עוד  לערוך  גם  יחליטו  ובודאי 
ידע"  דלא  ד"עד  ומצב  למעמד  ועד  גדולה,  בשמחה  דוקא  תהי'  וההתוועדות 
)עכ"פ אצל אחד מהמתוועדים, והוא יוציא בזה את כל המשתתפים( - אם כי 
עם הגבלות כו’, שהרי סוף סוף אין זה פורים )"ס'איז דאך פארט ניט פורים"(... 
אבל אעפ"כ, הרי פורים קשור עם יום הכפורים )"כפורים"(, סיום וחותם עשרת 

ימי תשובה, ובמילא קשור גם לתחלתם - ראש השנה, כולל גם ימי הסליחות.

וכידוע סיפורו של נשיא דורנו בנוגע להתוועדות ימי הסליחות בליובאוויטש, 
כיון  געשאקלט"...  זיך  מען  "האט  ל"סליחות",  המתוועדים  הגיעו  שכאשר 
שההתוועדות נערכה באופן כזה שגרמה לכך שאפילו לאחרי הברכה אחרונה, 
ואפילו לאחרי שהלכו לטבול במקוה וכיו"ב - "התנודדו" עדיין )"האט מען זיך 

נאך אלץ געשאקלט"( מה"עד דלא ידע" דההתוועדות שלפנ"ז!...
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שיחות תשנ"א-ב
ב ה  פ ס ו ה
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פתיחה

כ"ק  מאת  קודש  שיחות  של  עצום  לריבוי  זכינו  תשנ"ב  בשנת 

אלו  דשיחות  דרובא  ברובא  אמנם,  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר 

רק  אלא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ע"י  מוגהים  יופיעו  שהדברים  זכינו  לא 

דברים"  ה"רשימות  כל  את  גם  להביא  החלטנו  ולכן,  בלבד.  בודדים 

 – המוגהות  השיחות  לעומת  גם  בזה  יתירה  ומעלה  אחד.  לפונדק 

שבזה ניתנת ה"הנחה" המליאה מכל הדברים שנאמרו בהתוועדות, 

בצורתם ותבניתם המקורית. כנ"ל, בקובץ זה נכללו השיחות שנאמרו 

בהזדמנויות שונות בשבת, יו"ט וימות החול, שרובם לא הוגהו כלל ע"י 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והופיעו בשעתן רק בהנחה בלתי-

מוגה.

לעת עתה, השיחות שבקובץ זה הן האחרונות שזכינו לשמוע מכ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחודש תשרי. ולכן, רבים מהחסידים 

רואים שיחות אלו כ"משנה אחרונה" בהן ניתנה לנו צידה לדרך לכל 

הזמן שעבר מאז, ובהם נהגה ואיתם נחיה, מהם נשאב כוחות ועידוד 

עד אשר נזכה תיכף ומי"ד לשמוע את התורה חדשה אשר מאתי תצא.

כידוע, חודש תשרי תשנ"ב חל בעיצומה של התקופה בה בישר כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכל ישראל ולעולם כולו את הבשורה 

ש"הגיע זמן גאולתכם", וגם השיחות של חודש זה ספוגות כולן באוירה 

שחסידים  המיוחדת  לחביבות  עיקרית  וג"כ  נוספת  סיבה  וזוהי  זו. 

אותן  וחווים  בהן  משתעשעים  אותן,  ולומדים  אלו,  לשיחות  רוחשים 

מחדש כאילו היום ניתנו.

שאצל  ענינים  בציור".  חוש  יש  לחסיד  בזכרון,  חוש  יש  "למתנגד 

המתנגד הם זכרונות עבר, החסיד מצייר אותם לעצמו, והינו חי וחווה 

אותם מחדש. גם כשהזמן עד לקיום הנבואה הולך ומתארך, הרי העיון 

החוזר בשיחות חוזר ומחיה את הדברים, מסלק את הערפל מהלבבות, 

ומעודד ומנחם ומבטיח שאכן הנה זה בא.

והתקוה שלקט זה תעורר ותעודד חסידים נוספים ללמוד את אותם 

שיחות.
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 בס"ד. ר"ד משיחת מוצאי יום ד' כ"ה אלול ה'תנש"א,
לאחרי תפילת ערבית

בכל ענין חדש צ"ל "פותחין בברכה", שלשון פתיחה )כמ"ש בכ"מ בחסידות( 
מורה על דבר חדש לגמרי ]וזהו הטעם לא' מהחילוקים בין פנימיות-התורה 
לנגלה דתורה, שבש"ס ישנם לשונות שונים כשמזכירים שאמורא או תנא אומר 
דבר כלשהו, משא"כ בתושב"כ דפנימיות התורה – ספר הזוהר ותיקוני-זהר – 
הרי כש"תלמיד ותיק" )ואצ"ל כשהוא אמורא, אמורא גדול או תנא( אומר דבר 
)עד ש"נקראת על שמו"(, הרי הלשון הרגיל בכגון זה הוא "פתח". ומזה מובן, 
שאע"פ שבכל התורה כולה צ"ל הענין ד"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" )ואח"כ 
מוסיפים שאין די בזה אלא צ"ל "חדשים", ואח"כ מוסיפים שצ"ל "חדשים ממש(" 

ע"ד הפעם הראשונה – ה"ז ביתר-שאת בפנימיות-התורה[.

ומכ"ש וק"ו שכן צ"ל ביום זה, שבו נברא העולם. ובפרט לתורת הבעש"ט, שכל 
דבר בעולם נברא בכל רגע ורגע, מאין ואפס המוחלט, ליש הנברא ויש הנוצר 
ויש שבעשיה )תכלית הישות(. וכ"ז בבת-אחת ובשעה )לא כמה רגעים, אלא 
שעה לשון פניה( אחת ויחידה וברגע אחד, שנעשה שינוי מן הקצה אל הקצה – 
שרגע לפנ"ז לא היתה לזה מציאות כלל וכלל )ועד שתורת-אמת מאשרת זאת, 
ואישור זה נעשה יסוד בפנימיות התורה ותורת הבעש"ט(, וממש באותו רגע של 
ההויה נעשה – כלשון הבעש"ט שאדה"ז מביא בתניא בחלק אגה"ק – התהוות 
חדשה ממש. וזאת אפילו בדבר שקיים לעד מאז שנברא העולם כשמש וירח 
וכוכבים. ועד"ז בצבא הארץ יש קיום )לא בענין עצמו כבצבא השמים, אלא( 
בהנוגע למין וסוג )כמ"ש הרמב"ם(, אע"פ שהסדר בצבא הארץ הוא שענין יחיד 
)כמו בע"ח( נאבד ונהיה אין ואפס. ועד"ז אפשר לבטל את מציאותה של אבן, 

ע"י ששוחקים אותה.

מזה  מביאים  מדוע  מובן   – בפנימיות-התורה  יסוד  עם  קשור  שזה   – ועפ"ז 
אדה"ז  ע"י  נאמר  המשל  הרי   – מובן  אינו  דלכאורה  לפנימיות-התורה.  משל 
תורה  לעניני  ובודאי שבנוגע  הבעש"ט(,  מתלמידי  )שהיה  מקוריץ  פנחס  לר' 
)עאכו"כ לעניני פנימיות-התורה( אף אחד מהם לא היה מוכרח למשל, שדוקא 
ע"י אמירת המשל יהיה תוספות הסברה עד שתתקבל ההסברה בנוגע לנמשל? 
ובפרט בנוגע למשל מאבן! אמנם זוהי אבן יקרה, אבל הרי אין משאירים אח"כ 
את יוקר האבן, אלא אדרבה – שוחקים אותה עד שנעשית לאבק ועפר. ועד 
שאח"כ מכניסים זאת במים, ושופכים על שפתי בן-המלך. וזאת אפילו בבן-

מלך שבמצב של התעלפות, ואצ"ל בנוגע ליהודי, שהוא בכל התוקף שלו – אלא 
שככל שהוא יהיה באופן גבוה חזק ורוחני, הרי בהיותו בגלות הוא עפר ואבק 
ממש לגבי מעמדו ומצבו האמיתי, שיהודי צ"ל בכל משך ימי חייו סמוך בגלוי 
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על שולחן אביו מלך מלכי המלכים הקב"ה. ולכן זה נקרא ג"כ בשם "גלות".

]והלשון "סמוך" )שהוא לשון בתורה( הוא בדיוק – שאין זה רק נמצא על שולחן 
אביו, אלא שזה כל מציאותו. וע"ד בענין שלא למעליותא – "סמך מלך בבל אל 
ירושלים". וגם שם נבחר דוקא לשון זה – כיון שתומ"י ממש מתהפך לטובה 
אותו יום, וכן בבל עצמה. ועאכו"כ ירושלים עצמה מתהפכת, שתהיה לא רק 
הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  ענינים  ]שבכמה  והשני  ביהמ"ק הראשון  כבזמן 
האחרון מן הראשון". ואף שזה גדול רק בשנים, הרי מכיון שזהו זמן בביהמ"ק, 
הרי מובן שכאו"א מהרגעים של העשר שנים הנוספות אינו רק הוספה לריבוי 
רגעים )ת"י שנה( שלפנ"ז, אלא כבר הרגע הראשון דהעשר שנים הוא שלא 
בערך לכל הת"י שנים שלפנ"ז. ועאכו"כ שאח"כ ניתוסף עוד רגע, שיש לו סיוע 
מהרגע הראשון, וביחד עם זה צ"ל "מעלין בקודש" אפילו לגבי הרגע הראשון[.

ואין זה ענין של דמיון )כיון שהוא מפונק ובן יחיד וכיו"ב( – אלא זהו אמיתית 
לגלות  עבד  של  הגלות  דומה  דאינו  יחסי,  דבר  היא  גלות  כי  דגלות,  הענין 
של איש פשוט, או של איש חשוב, או של בנו יחידו של מלך מלכי המלכים – 
שכשחסר כהוא זה ממעמדו ומצבו שצ"ל סמוך על שולחן אביו, ה"ז ענין של 
מה שאומרים  מובן  ובזה  ביותר.  מטה  למטה  והכי  חזק  והכי  גדול  הכי  גלות 
שהגאולה האמיתית והשלימה אינה סתם אמת אלא אמת לאמיתו ולאמיתתו, 
 – דהגאולה  השני  שהרגע  ועד  שבשלימות.  שלימות  אלא  שלימות  סתם  ולא 
מכיון שיש לו סיוע מהרגע הראשון – ה"ז רגע של גאולה האמיתית והשלימה 
אפילו בערך לגאולה האמיתית והשלימה דהרגע הראשון. ועד"ז ברגע הג' ובכל 

ההמשך שבדבר בנוגע לרגעים שלפנ"ז.

ובזה מובן ג"כ מ"ש בפרשתנו )בחלק היום שבשבוע דזמן זה( "ושב ה' אלקיך 
את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים" ש"קיבוץ" אינו רק שאוספים כמה 
ענינים )וסופרים כאו"א בפ"ע( ומביאים אותם למקום אחד, ונשארים במעמדם 
כך(  שכתוב  )וכמדומה  וי"ל  אחד.  ענין  נעשה  שהכל  אלא   – שלפנ"ז  ומצבם 
על הלשון "קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ", ש"קבץ" בגימטריא "בכל מכל 
כל" – הלשונות שנאמרו בנוגע להג' אבות: אברהם – "ויתן לו מעשר מכל"; 
יצחק, אלא שמאיזה  "וה' ברך את אברהם בכל", דקאי בפשטות על   – יצחק 
טעם שיהיה אינו נזכר בשמו, אלא מכונה "בכל"; ויעקב – שאמר )ונעשה חלק 
מתושב"כ( "יש לי כל". ומהג' אבות יורש זאת כאו"א מבנ"י. ואין הכוונה שחסר 
ח"ו אצל המוריש ודוקא אח"כ הוא נעשה יורש, אלא ישנם שני הדברים יחד, 
מעמד  באותו  ונשארת  אחת,  זיזה  אפילו  ממקומה"  זזה  אינה  ש"קדושה  כיון 
ומצב. וייתכן רק שינוי של "מעלין בקודש", עד "ילכו מחיל אל חיל יראה אל 

אלקים בציון".
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ואז יהיה אצל כאו"א מישראל בגלוי )כמ"ש בספר תניא קדישא בשער היחוד 
ולכן  בפועל,  מעשה   – אחרונה  הכי  הדרגה  שזה  מורה  שגימטריא  והאמונה, 
נשארה רק הגימטריא דהמלה, ולא כל אות בגלוי( ג' ענינים אלו ד"בכל מכל 
 – ישראל" שלו  נדחי  ד"מקבץ  הענין  כבר פעל בעצמו  יהודי  כיון שכל  כל", 
המחשבה דיבור ומעשה שלו, שהיו לשעה קלה )מאיזה סיבה שתהיה( באופן של 
"נדחי" – שתומ"י ממש הוא עשה תשובה, כפי שהגמ' פוסקת שת"ח שעשה דבר 
בלתי רצוי ביום אסור להרהר אחריו כשמגיע הלילה כי בודאי עשה תשובה, וכן 

כשעשה בלילה אסור להרהר אחריו ביום, כי בודאי עשה תשובה.

ועד"ז נדרש )וניתן הכח בודאות גמורה( מכאו"א )ובפרט לפי ביאור הענינים 
בחסידות(, ובפרט בעשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ )וכמבואר בחסידות, שכשם 
יום  שהראש מתפשט ומנהיג כל אבר בגשמיות, עד"ז ראש-השנה מנהיג כל 
מהשנה(. ואע"פ שבגמרא זה קשור עם ת"ח – הרי "וכל בניך למודי ה'", "אל 
תקרי בניך אלא בוניך". וכנזכר כמ"פ, "אל תקרי" פירושו שישנם שני הענינים 
בבת-אחת – הן הכתיבה והן הקריאה )ע"פ ציווי זה(, בכל יהודי, ועי"ז בכל בני 
ביתו. וכידוע שא' מהמאמרים שנשיא-דורנו אמר בקשר לחתונה, מתחיל "אל 
תקרי בניך אלא בוניך", ומבאר שם שתי הדרגות. וזה כבר נדפס, ומסתמא ישנו 

אצל כאו"א, או שיכול להשיג את הקונטרס, שבתוכו מאמר זה.

]ועוד והוא העיקר – שכאו"א מבנ"י מתכונן שתומ"י נעשה החתונה של בנ"י 
עם הקב"ה ושל הקב"ה עם בנ"י, כביכול ]וביתר שאת וביתר עז בחודש אלול 
שהר"ת שלו הם "אני לדודי ודודי לי", שענין זה קשור עם חתונה בין "אני" 
שאע"פ  אלול,  דחודש  האחרונים  ימים  בי"ב  כבר  שנמצאים  ובפרט  ל"דודי". 
שענינם  אלא  נסתלקו,  שלפנ"ז  שהימים  הכוונה  אין   – "אחרונים"  שנקראים 
חדר ביתר שאת וביתר עז בי"ב ימים אלו. והתחלת י"ב ימים אלו חודרים בימי 
הסליחות )שהם רק שבעה, או שמונה – כשמונים גם את השבתות שבינתיים([.

ואין זה "כביכול" סתם, אלא לשון "הרשות והיכולת נתונה לכל אדם" – ע"ד 
לשון הרמב"ם )שהיא "לשון קצרה", וביחד עם זה "לשון ברורה" של "הלכות 
הלכות"(. והיינו, שיש לו שתי המעלות: הרשות – שהוא עושה זאת ע"ד כפי 
שהוא עושה ענין של רשות, וממילא ה"ז לגמרי יגיעתו וחידושו מתחילה ועד 
סוף; והיכולת – שזה נעשה מעצם נפשו, שהיכולת בנפש האדם היא גבוהה עוד 
יותר מהחפץ ורצון שלו. והרמב"ם אומר זאת אפילו בקשר עם קיום המצוות של 

אדם שיש צורך להבהיר שביכלתו לקיים מצוה.

ובפרט שבהמשך ההלכות שם ברמב"ם מובא הענין השייך ל"כמים לים מכסים" 
)שמפורש בסיום כללות הספר(, הקשור עם התחלת בריאת כל העולם כולו. 
"רוחו   – בנ"י  עם  הקשור  )ענין  המים"  פני  על  מרחפת  אלקים  "ורוח  וכמ"ש 
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)ולא  – פנימיות המים  "פני המים"  של משיח"(, שכל המציאות נקראת בשם 
הפנימיות דארץ הלזו התחתונה, או הפנימיות דכל הד' יסודות יחד, או עכ"פ 
יסוד נוסף יחד עם מים(. ואין רואים )בעיני "באי עולם", כלשון הרמב"ם לפנ"ז( 
אפילו את הים )אלא שמכך שרואים את המים יודעים )דעת "באי עולם"( שיש 
כיון  ממציאותו,  מתבטל  שהים  אלא  זאת(.  מגלה  שהתורה  כיון  ים,  תחתיהם 
שהמים )"אין מים אלא תורה"( משנים את הים שנעשה ענין של מים לבד. וכפי 
בתניא שזה  וכמ"ש  בתורה,  פרט  יהודי שנעשה  פרט של  כל  שהתורה משנה 
"יחוד נפלא שאין . . נמצא כלל". והרי ענינו של יחוד הוא, שכל חלק מהענינים 

שמתאחדים כולל את כל הג' חלוקות שמתאחדים )שבכללות ה"ז ג' ענינים(.

ויש לקשר זה עם הפסוק "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך" – שהם ג' ענינים: 
גלות, הוי', ו"אלקיך" – כחך וחיותך. ועי"ז נעשה "שבותך" של כאו"א מבנ"י, 
ושל כל הג' ענינים – אורייתא וקוב"ה וישראל, שנעשים נקודה אחת ויחידה, 
שהיא מתפשטת – שמהגלות נעשה גאולה, ומהגאולה – גאולה שלמעלה מכל 
מדוה"ג. וממילא אין שייך לחלק בין נקודה זו לבין כל המציאות כולה, ובפרט 
שכל המציאות כולה מתהווה בכל רגע, כנ"ל שזה יסוד בתורת הבעש"ט ]וזה 
נוגע בעיקר בשבעת ימי-בראשית, ובפרט ביום ראשון שבזה. ובדוגמתו הוא 
יום ראשון בכל שבוע, עאכו"כ בימי הסליחות, שאז התחלת הדיבור דבנ"י )מיד 
אחרי ההקדמה שעומדים לדבר ולהתפלל להקב"ה( "במוצאי מנוחה"[. ובפרט 
היתה התהוות  ימי בראשית  הענין דשבעת  לפני שהיה  כמ"ש בקבלה, שעוד 
הזמן, שגם הוא נתהוה מאין ואפס ליש בפשטות. ואדרבה – ענין זה היה מוכרח 
להיות מיד ברגע הראשון, ורק אח"כ נוספו הנבראים של שאר הימים. ואפילו 
ביום הראשון עצמו – הנברא שבו, שהוא "ויהי אור", שזה היה לאחרי ש"ויאמר 
חלוקת  היתה  שכבר  )היינו  אחר  ומצב  מעמד  היה  ולפנ"ז  אור",  יהי  אלקים 

הזמן([.

וכאמור – זה נדרש מכאו"א מבנ"י. וע"ד המדובר בשבת שלפנ"ז בנוגע לפרשת 
ביכורים, ש"כי תבוא אל הארץ וגו' וירשתה וישבת בה" )תומ"י( מביאים מיד 
מן המובחר שבשבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל, החל מחיטה ושעורה 
)שהם מזון לנה"א ולנה"ב(, ושאר המינים, כולל רימון ]ולהעיר, שאדה"ז מביא 
את המנהג לאוכלו בליל א' דר"ה )אמנם לא בסידורו אלא בשו"ע שלו( במקום 
שלכאורה אינו מובן כלל. וכפי שרואים בפשטות במנהג ישראל, שכדי שלא 
ובנוגע לברכה אחרונה לאחרי  יהיו שאלות בנוגע לברכה בפ"ע על הרימון, 
אכילת הרימון, אם אכלו שיעור שלם ומלא )ובפרט שהאכילה דר"ה צ"ל באופן 
בזה  דנשיא-דורנו  כהשיחה  –נוהגים  משמנים"(  "אכלו  הכתוב  ובלשון  מלא, 
דוקא  לאוכלו  שצריך  שמכיון  בסידור(  שכתוב  בדבש,  מתוק  לתפוח  )בנוגע 
)שקשור  "המוציא"  לאחרי  אותו  ואוכלים  ברירה  אין  הרי  הסעודה,  בתחילת 
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עם נטילת-ידים(, שכולל את כל הברכות אחרונות שאוכלים בסעודה )אע"פ 
שברכה ראשונה מברכים בפ"ע על פירות שנאכלים בתוך הסעודה(. וכמדובר 

כמ"פ האריכות ושקו"ט שבדבר[.

והיינו, שלכל יהודי ישנו הכח לעשות מכל ענין בעולם ענין של ביכורים, ועד 
ביכורים שנשתבחה בהם כל א"י. ובמיוחד שבחודש אלול צ"ל כל סוגי העבודה, 
ועאכו"כ בי"ב ימים אחרונים שבו, ועאכו"כ בימי הסליחות, שצריכים להשלים 
כל הענינים שלפנ"ז, עד לאופן של "משולש" – הג' לשונות ד"סלח לנו, מחל 
יום  שלפנ"ז(  דהיום  )בבוקר  שהיה  לאחרי  שנמצאים  ובפרט  לנו".  כפר  לנו, 
)בתי"ו דוקא(,  יום רביעי שבו "נתלו המאורות"  שלישי דסליחות, ואח"כ בא 
ואח"כ יום חמישי שבו מתחילה בגלוי הברכה למין החי )שנברא אז(, ואח"כ 
קרואים  ש"אתם  שמכיון  מבנ"י,  לכאו"א  העיקר(  )והיא  הברכה  שישי(  )ביום 
אדם" הרי עליו קאי "ויפח באפיו נשמת חיים", שהרי באיזה מעמד ומצב שלא 
יימצא, מעידה עליו הגמרא במסכת )שבה נמצאים פסקי-דינים אודות סנהדרין( 
שבשבילו נברא העולם ]והרי ענינם של סנהדרין בפשטות הוא – שהם בעה"ב 
על המציאות, דא"צ להגיע לענינים אחרים, כיון שתמיד יצאה מסקנא בנוגע 
לפועל, באופן ד"ושפטו העדה". ומיד אח"כ נעשה "והצילו העדה", ע"ד הלשון 
שהרמב"ם כותב בנוגע לגאולה האמיתית והשלימה – שע"י כל עשיה ומצוה 
שאדם עושה, הן במעשה הן בדיבור הן במחשבה, "הרי מכריע עצמו וכל העולם 
כולו" )שבלי זה היה שקול(, וממשיך פס"ד בלשון קצרה וברורה – "וגרם לו 

ולהם ישועה והצלה"[.

ועי"ז נעשה תומ"י ממש בגלוי הענין שבחלק החת"ת של יום זה )מכיון שלומדים 
אותו או מתכוננים ללמדו( "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך" ]ובפרט ע"פ 
)משא"כ  הגשמי  בשכל  והשגה  הבנה  נוגע  אינו  שבתושב"כ  בשו"ע,  הפס"ד 
בתושבע"פ( – הרי אינו נוגע אם הוא מבין לגמרי את כל כוונת הפסוק, ובלבד 
שהוא אומר זאת כיהודי – ע"י ההקדמה של ברכת-התורה שלפנ"ז, שאז הוא 
בתושב"כ  ועאכו"כ  התורה,  עניני  בכל  מנותן-התורה  והמשכה  ברכה  ממשיך 
שאין נוגע שכל האדם. וממילא כששואלים אצל אנשים נשים וטף מה רוצים 
בזה שאומרים "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך" – עונה כאו"א מהם שאין 
מידי  יוצא  מקרא  ש"אין  פסקה  כבר  התורה  כי  בזה,  רוצים  מה  לגלות  צורך 

פשוטו"![.

ואח"כ נעשה כל ההמשך הכתובים שלאח"ז והמשך הפרשיות שלאח"ז, עד "וזאת 
הברכה אשר ברך משה" בגלוי כפשוטו – כיון שמשה רבינו נמצא נשמה בגוף, 
אלא שניתוסף גם המעלה שצ"ל ע"י "ואל עפר תשוב" )שעי"ז מגיעים לדרגא 
יותר גבוהה(, כיון ש)כפי שהוא עכשיו( היה אצלו ענין זה בהר-נבו. וכשם שעל 
"ויעל משה אל הר נבו" אומרים שהוא עלה בפסיעה אחת את כל הדרגות וכל 
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הענינים עד הר נבו – כך בגאולה האמיתית והשלימה, דאע"פ שיש המשך של 
ענינים נצחיים – ה"ז נעשה תומ"י ממש, ו"לא עיכבן אפילו כהרף עין".

ובפרט שעושים כאו"א שליח לתת לצדקה והוא מוסיף מדיליה, הרי תומ"י ממש 
– עוד לפני ההמשך בדיבורים אלו – נעשה "ושב ה' אלקיך את שבותך )באופן ד(

ורחמך", ובאופן של א' מהר"ת של אלול שג"כ נמצא בפרשה זו – "ומל ה' אלקיך 
את לבבך ואת לבב זרעך", שהפי' הפשוט בזה הוא שהקב"ה עצמו נתן את ענין 
התשובה לכאו"א מבנ"י, ובאופן שזה פועל על זרעו וזרע זרעו – ריבוי דורות, 
עכ"פ שני דורות לאח"ז, וכשיש שלשה דורות ה"ז נעשה אכסניא של תורה. 
ונעשה ג"כ "וקבצך מכל העמים", שאצל כאו"א מישראל מתקבצים כל הענינים 
שהוא קיבל מהאבות )שהוא היורש האחד ויחיד שלהם( – "מכל", "בכל" ו"כל" 
)בגימטריא "קבץ"(. והיינו שמכיון שבנ"י כבר סיימו לפעול הכל – "בכל מכל 
כל", וכעדות נשיא-דורנו, וגם הענין ד"הכן כולכם" כבר היה, וגם הכפתורים 

מצוחצחים – זוכים לכל הענינים תומ"י ממש.

וכל בנ"י עומדים בבגדי-מלכות, וכמ"ש )עוד במעמד ומצב ד"עבדי דאחשורוש 
אנן"( "ומרדכי )שנקרא "מרדכי היהודי" כיון שהיה ראש כל בנ"י בדור ההוא( 
יצא מלפני המלך )שלכל יהודי ישנה השליחות לצאת מלפני מלכו של עולם, 
ולעשות דירה לו ית' בתחתונים( בלבוש מלכות )שהוא עושה זאת באופן בריא, 
הפרטים  את  אח"כ  שמונה  וכפי  ולתפארת"("  "לכבוד  שהם  כהונה  בגדי  עם 
יום  בכל  שאומרים  כפי   – זרעו"  לכל  שלום  ד"דובר  הענין  ונעשה  שבדבר. 
"ואהבת לרעך כמוך". ואף שבנוגע למרדכי כתוב "לרוב אחיו" – הרי אומרים 
זאת כדי שכל יהודי )כשילמד זאת( ידע שמרדכי השאיר לו שליחות לעשות 
מ"רוב אחיו" – "כל זרעו". והרי החידוש של הגאולה האמיתית והשלימה הוא 
שאף יהודי לא נשאר בגלות, אלא "כל זרעו" – דמכיון שזה כולל את הזרע 
האמיתי דדוד מלכא משיחא – מלך המשיח – ה"ז כולל גם "כל זרעו" בשלימות, 

כולל הדורות העתידים לבוא.

ובפרט שמקשרים זאת עם נתינה לצדקה – הרי נעשה בפשטות תומ"י ממש, 
והוא העיקר – )"מראה באצבעו ואומר זה"( "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ושב וקבצך מכל העמים". ולכל יהודי נפסקה כבר כתיבה וחתימה טובה, וכבר 
התחיל להוציא זאת במזומן באופן ד"מכל", "בכל" ו"כל" )"קבץ נדחינו מארבע 
כנפות הארץ"(. וזה מראה על השבח הכי גדול – שהרי היסוד של כל הג' מלים 
הוא "כל", שכל פרט בחיי יהודי כולל את כל סדר-ההשתלשלות, כהפס"ד "חייב 

אדם לומר בשבילי נברא העולם" )וזאת אפילו שלאח"ז ניתוסף ב' או מ'(.

וכ"ז באופן של ביכורים – שכל דבר של יהודי הוא באופן שנשתבחה בהם א"י 
שלו, ועי"ז א"י כולה מכיון ש"כל יושביה עליה". וכאו"א אוכל זאת, ובאופן של 
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"וענית ואמרת לפני ה' אלקיך" בביהמ"ק המשולש, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", 
)כהאריכות  לפניהם"  הולך  "והשור  וטוב-לבב,  ובשמחה  ותרועה  שירה  בקול 
שכאו"א  פעם(,  שהיה  )כפי  ירושלים"  "בשעריך  וכ"ז  ביכורים(.  במסכת  בזה 
עומד תומ"י ממש בא"י, ושם גופא בשערים של א"י שהם שערי-ירושלים, שהרי 
ירושלים )וכן השערים שבה עצמה( היא שער של א"י, ובה עצמה ישנם שערים. 
יחד עם הפירות שהביא מעבודתו הרוחנית בכלל ומפנימיות התורה בפרט, שזה 
ממשיך את גאולה האמיתית והשלימה – "קאתי מר" דא מלכא משיחא, ומחו"ל 
ומשערי  ירושלים",  ול"שעריך  לירושלים  גופא  ושם  לא"י,  מיד  "מועברים" 
ירושלים לשערי ביהמ"ק, ששם הביאו את הביכורים בפשטות, ושם היה "וענית 

ואמרת".

כמה פעמים עשרה ש"אכל  הנה(",  )ישובו  גדול  "קהל  כאן  ובפרט שנמצאים 
שזה  באגה"ק  כמ"ש  בזה,  הדיוק  כמ"פ  )כמדובר  שריא"  שכינתא  עשרה  בי 
אפילו כשאינם עוסקים בתורה, כיון שמחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, 
אפילו למחשבתה של תורה, כמ"ש בתנא דבי אליהו(. וכאו"א נמצא בשלימות 
ובבריאות דגופו הגשמי – רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אלא שמתגלה מיד – 
והוא מרגיש זאת – שהוא נתהוה בכל רגע ורגע מאין ואפס ע"י כח הא"ס )ועד 
ויכלתו להוות יש מאין"(, להיות יש  שאי"ז כח הא"ס, אלא "הוא לבדו בכחו 
הנעשה, שנעשה דבר אחד עם יש הנוצר, שנעשה דבר אחד עם יש הנברא, 
שנעשה דבר אחד עם יש שבאצילות. וכל הענינים הם דבר אחד עם יש האמיתי, 
כי כל יהודי מגלה בעצמו שהישות שלו היא – שהתורה וכל סדר-ההשתלשלות 
שייכים אליו, ובשבילו נברא העולם, כדי שהוא יוכל מתוך שמחה וטוב-לבב 

ללמוד תורה ולקיים מצוות באופן דהולך ומוסיף ואור.

וכ"ז מתחיל אמנם בחו"ל, אך בחו"ל עצמו נמצאים בבית המשולש – ביהכנ"ס 
וביהמ"ד ובית מעשים טובים של נשיא-דורנו. ונעשה מיד "יוסיף אדנ-י שנית 
ידו" ו"כל השומע יצחק לי", שמחה הכי גדולה מעין השמחה ד"מי שלא ראה 
גדולה  יותר  זו  ששמחה  כיון   – מימיו"  שמחה  ראה  לא  בית-השואבה  שמחת 
משמחת בית-השואבה, כי זוהי השמחה דנשיא-דורנו בראשנו, וכאו"א מאיתנו 
במיוחד – אנשים נשים וטף, למעלה מכל מדידה והגבלה, ועוד ועיקר – תיכף 
ומיד ממש, ומועברים מחו"ל לארץ-ישראל, ושם גופא – בירושלים ו"בשעריך 
עד   – עצמו  ובבית-המקדש  בית-המקדש,  עד   – ובירושלים עצמה  ירושלים", 

אבן-השתיה.

ועוד ועיקר – שנעשה "קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ", דכיון שבנ"י כבר 
פעלו בתכלית השלימות את ה"קיבוץ" במעשים ודיבורים ומחשבות שלהם – 
הרי תומ"י "הקב"ה קורא ושונה כנגדו", דע"י שיהודי עושה מצוה, הרי ממה 
שהקב"ה מצוה לבנ"י לעשות – נעשה "מצות ה' אלקיך". והבעה"ב ע"ז הם דוקא 
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בנ"י, שלכן ההתחלה היא בזה שיהודי פוסק אם קיום המצוה צ"ל כבית-שמאי 
איך הבי"ד שלמטה  ומתיבתא דרקיעא שואלים  ועד שהקב"ה  או כבית-הלל, 
פוסקים )וכן זה תלוי מתי פוסקים, כמבואר בספרים(. ואע"פ שעכשיו הדין הוא 
כב"ה )שההנהגה היא ע"ד "ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך"( – הרי תומ"י 
נעשה המעמד ומצב של כאו"א מבנ"י באופן ד"שם אורחותיו", שלכן לעת"ל 

הלכה כב"ש, כמ"ש בלקו"ת.

ושם מובא ענין זה מיד לאחרי הענין ד"כיצד מרקדין לפני הכלה – כלה נאה 
וחסודה". ותומ"י מתחילים את ההכנות )ואח"כ משתתפים בתור כלה( להחתונה 
דכאו"א מבנ"י עם אבינו שבשמים, ולא רק באופן ד"אבינו שבשמים", אלא כפי 
שהקב"ה נעשה חתן. ונעשה "לכה דודי לקראת כלה" עד "פני שבת נקבלה" 
ובפרט  העולמים".  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  ד"יום  הפנימיות  שמתגלה   –

שמקשרים זאת עם נתינת הצדקה.

ועוד ועיקר – שתומ"י ממש רואים בפועל ש"ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ושב וקבצך" מארבע כנפות הארץ, ותיכף ומיד ממש.

]אח"כ חילק לכאו"א מהנאספים שי' שטר של דולר לצדקה[.
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בס״ד. התוועדות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
שבת פרשת נצבים, כ"ח אלול ה׳תנש"א

בלתי מוגה

– שיחה א׳ –

 ]כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות ניגנו "כתיבה וחתימה טובה". אחרי שבירך 
על היין ניגנו "זָאל שוין זיין די גאולה"[. 

זו,  ימים לראש השנה )שחל ביום שני בשבוע(, החל משבת  ג'  א. נמצאים אנו בתוך 
שבנוגע לכמה ענינים מצינו שג' ימים רצופים נחשבים לענין אחד ולרגע אחד, וממילא 

מובן שענינו של ר"ה מתחיל כבר בשבת זו: 

ענינו של ראש השנה הוא יום בריאת אדם הראשון, שמיד כשנברא הכריז בכל הבריאה – 
ופעל כן בפועל ממש – "בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני הוי' עושנו", נוסף על זה שגם 
ע"י עצם בריאתו נפעל עד"ז בכל העולם, שהרי אדם הראשון הי' יציר כפיו של הקב"ה, 
היינו שנוסף על זה ש"ויפח באפיו נשמת חיים" – הנשמה שניתנה בו מלמעלה, הרי גם 

)ולכל לראש( גופו הי' יציר כפיו של הקב"ה. 

– ע"י ה"ויפח באפיו נשמת חיים"  ואע"פ שגופו הי' "עפר מן האדמה", הרי אדרבה 
בגופו של אדה"ר נפעל כמו"כ בכל יסוד העפר – וממילא בכל היסודות שהרי יסוד העפר 
)"הכל הי' מן העפר"(, כל הבריאה כולה – שניכר בכל הבריאה  יסוד כל היסודות  הוא 
של  עבודתו  ע"י  ועאכו"כ  הקב"ה.  ע"י  מתהוית  מציאותה  שכל  שבה,  חיים"  ה"נשמת 
אדה"ר שהכריז כאמור "בואו נשתחוה גו'", שעי"ז המליך את הקב"ה על כל העולם ופעל 

בכל הבריאה כולה את ההשתחוואה והביטול להקב"ה – "הוי' מלך גאות לבש". 

ו"הימים האלה נזכרים ונעשים" – מר"ה בפעם הראשונה נמשך ענין זה בר"ה דכל שנה 
ושנה, ואדרבה – כל שנה הרי זה באופן נעלה יותר, ועד לעלי' אמיתית שהיא באין ערוך, 
עאכו"כ  בקדש",  "מעלין  להיות  נאמר שצריך  אחד  כל  עבודת  מזה שעל  וק"ו  ובמכ"ש 

בנוגע לאדה"ר יציר כפיו של הקב"ה. 

וזהו ענינו של ר"ה – יום בריאת אדה"ר – שאז נעשה החידוש בכל הבריאה ע"י עבודת 
היינו  לתקן",   – לעשות  אלקים  ברא  "אשר  וכמאחז"ל  ד"חדשים" ממש;  באופן  האדם, 
שאפילו כפי שניכר בגלוי בבריאה ש"ברא אלקים", הרי הבריאה היא דוקא באופן כזה 
שיהודי ממשיך בה ע"י עבודתו ענין נעלה יותר מלמעלה מהשתלשלות, "לעשות – לתקן". 

וכאמור, בעמדנו בתוך ג' ימים לר"ה, נמצאים אנו כבר בתחילת הענין. ויתירה מזו – 
"סוף מעשה במחשבה תחילה", היינו, שה"סוף מעשה" דר"ה נמצא כבר עתה ביום השבת 

באופן ד"מחשבה", ובמחשבה גופא – "מחשבה תחילה". 
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וכידוע שיום השבת בערך לימות החול הוא בדוגמת מחשבה בערך לדיבור ומעשה, שהרי 
גם דיבור הוא דרגא בלבושי האדם השייך למעשה הבריאה, "עקימת שפתיו הויא מעשה", 
ועאכו"כ למעלה – שמדיבורו של הקב"ה נעשה מיד מעשה בפועל, וכפי שאומרים בפרקי 
אבות דשבת זו "בעשרה מאמרות נברא העולם" במעשה בפועל )וכדלקמן ס"ב(; משא"כ 

מחשבה היא דרגא עליונה ופנימית יותר בלבושי הנפש, שמובדל ממעשה הבריאה. 

וזהו גם כללות החילוק בין הבריאה כפי שהיא מצד עצמה והחידוש הנפעלת בה ע"י 
יהי  "ויאמר אלקים  פעולתו של האדם בר"ה – שהבריאה כשלעצמה היא בבחי' דיבור, 
אור" וכיו"ב, שלכן דרגת העולם מצד עצמה היד במדידה והגבלה, ופעולת וחידוש האדם 

בבריאה הוא – המשכת וגילוי בחי' מחשבה שלמעלה ממדידה והגבלה. 

ב. ויש להוסיף שהחידוש שנפעל ע"י עבודת האדם בבריאה מודגש גם בשני הפרקים 
בפרקי אבות שלומדים בשבת זו, פרקים ה'־ו': 

בפרק ה' מתחילים "בעשרה מאמרות נברא העולם", דקאי על העולם כפי שהוא מצד 
הבריאה בבחי' הדיבור )אף ש"עשרה עשרה הכף", שהעשרה מאמרות הם כנגד עשרת 
ו': "שנו חכמים בלשון המשנה", ד"לשון המשנה"  ומזה באים אח"כ לפרק  הדברות(; 
קאי על עבודת האדם בלימוד התורה )שלמעלה מהבריאה( – תושבע"פ, ובזה גופא "לשון 
המשנה" שהיא לשון הלכה דוקא, שגם במה ששנו חכמים )שאינה משנה( ניכרת פעולת 
המשנה שעי"ז נעשית "גאולה לעולם" )כמאחז"ל בזה(, היינו שע"י עבודת האדם נעשית 
הגאולה מכל מדידות והגבלות העולם – "עשרה מאמרות", דאף ש"עשר ולא תשע" הרי 
זה ממעט ג"כ "ולא אחד עשר", וע"י עבודת האדם נמשך בעולם ענין שלמעלה מהעולם 

– "אחד עשר". 

ולהוסיף, שענין זה מרומז גם בצירוף ב' הפרקים ה'־ו' בשבת זו לפרק אחד ]ולהעיר 
ו"ר' חנני' בן עקשי'" ב'  מהשקו"ט הידועה בזה, האם אומרים את משנת "כל ישראל" 
פעמים או פעם א' בלבד – קודם ב' הפרקים ובסיום ב' הפרקים, מפני ששניהם נחשבים 
לפרק אחד[ – שהרי ה' ו-ו' יחד הרי זה "אחד עשר", המורה על ענין שלמעלה מהשתלשלות 

הנמשך )ע"י עבודת האדם( בעולם ש"נברא בעשרה מאמרות". 

ובלשון הפסוק – "אחד עשר יום מחורב", היינו ש"חורב" מצד עצמו, דקאי על מעמד 
הר סיני ומתן תורה כפי שניתנה מלמעלה – הרי זה באופן דעשרת הדברות דוקא, וע"י 
עבודת האדם שהחלה "מחורב" – נפעל הענין ד"אחד עשר", שנמשך ומתגלה בבריאה 

ענין שלמעלה הימנה. 

וכפי שמצינו שכבר בעת מתן תורה, ומיד לאחר הדיבור הראשון הי' ענין העבודה אצל 
בני ישראל – "פרחה נשמתן", שאז, אופן עבודה זה הי' תכלית השלימות בעבודה, להיותו 
לפני הציווי על שלילת עבודה זו גבי נדב ואביהוא לאחר מכן; משא"כ לאחרי הציווי, הרי 
תכלית השלימות בעבודת האדם )וממילא גם התחלת העבודה( היא דוקא ע"ד עבודתו של 
אהרן הכהן, שביחד עם זה שענינו הוא "בכל עת יבוא אל הקודש" )כמדובר בהתוועדות 
שלפני זה( – הרי ראו בפועל בכניסתו לקדש הקדשים )שלמעלה ממדידה והגבלה( איך 

שהוא )בלשון חז"ל( "יוצא בשלום מן הקודש", נשמה בגוף גשמי דוקא. 
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הקודש,  מן  בצאתו  אותו  מלוין  ישראל שהיו  בני  לכל  זה  ובדוגמת  ע"ד  נמשך  וממנו 
ומעין זה – שגם הם זכו לראות בעלותם לרגל )עלי' אמיתית( ענינים הכי נעלים בכל חלקי 
ביהמ"ק, כולל קדש הקדשים, וביחד עם זה כפי שזה מתלבש בענינים גשמיים בביהמ"ק, 

עד ללחם הפנים שהי' צריך להיות לחם גשמי דוקא. 

ולהוסיף שגם בפרשת לחם הפנים מודגשת עבודת האדם דוקא, שכן אף שעיקר המכוון 
בפרשה הוא שיהא הלחם הפנים כדרוש, הרי התחלתה היא דוקא ב"ולקחת סולת" )כפי 
שאמרו בשבת(, דקאי לכל לראש על משה רבינו שכל התורה נאמרה לו בתחילה, ועד"ז 

לכאו"א מישראל – שבזה מודגשת מציאות ועבודת האדם. 

ג. ויש לקשר כל זה גם עם פרשתנו, פרשת נצבים: 

הוא  היינו שהעיקר  וכיו"ב(,  אתם"  "נצבים  )ולא  נצבים"  "אתם  היא  הפרשה  התחלת 
ה"אתם", וה"נצבים" אינו אלא פרט ב"אתם" )ואח"כ ממשיך ומונה בכתוב את כל העשר 
סוגים דבני ישראל, כנגד עשרה מאמרות( שבזה מודגשת במיוחד מציאות האדם, ועבודת 

האדם. 

נצבים-וילך  השנים  ברוב  )שהרי  "וילך"  לפרשת  באים  נצבים"  "אתם  מפרשת  ולכן 
מחוברין, ועד כדי כך שיש צורך בסימן מיוחד בשנה שהם ב' פרשיות( – כי עי"ז דוקא 
יותר  נעלית  "וילך", הליכה אמיתית לדרגא  כולו, בבחי'  ועי"ז כל העולם  נעשה האדם, 

שהיא באין ערוך, שזהו ע"י עבודת האדם דוקא. 

שלשון  פי",  אמרי  הארץ  ותשמע  ואדברה  השמים  "האזינו  דפרשת  ההמשך  גם  וזהו 
לדרגא  מהלך  הוא  הרי  האדם  עבודת  שע"י   – מרחוק  ו"שמיעה"  מקרוב  הוא  "האזנה" 
נעלית כזו שהוא "קרוב לשמים ורחוק מן הארץ", ויתירה מזו – הוא למעלה גם מן השמים, 

שהרי השמים מאזינים )ושומעים( לדבריו, היינו שהשמים לגביו הם בבחינת "מקבל". 

ולהעיר משיחת נשיא דורנו הידועה אודות גודל החביבות דלימוד שירת האזינו; וכמובן 
בכל  להתפלל  "מצות עשה  )לאחרי ההתחלה  תפילה  בהלכות  מזה שהרמב"ם מביא  גם 
יום", ואח"כ ממשיך באריכות גדולה ובריבוי הלכות, שכל פרט ופרט בזה, כולל מספר 
ספר  והרי  האזינו",  שירת  שקורין  מקומות  ש"יש  בתכלית(  מדויק  הוא  וכו',  ההלכות 
הרמב"ם הוא ספר הלכות, וממילא לשונו הוא "בלשון המשנה", כמ"ש הרמב"ם שלשון 

המשנה הוא קצר וברור. 

]ועפ"ז יש לומר שזהו גם הטעם הפנימי לזה שהרמב"ם קרא לספרו בשם "משנה תורה" 
– נוסף על הטעם הגלוי בזה כמ"ש הרמב"ם "לפיכך קראתי שם חבור זה משנה תורה לפי 
 – ויודע ממנו תושבע"פ כולה"  שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה 

משום שספרו נכתב ג"כ "בלשון המשנה", לשון ההלכה, קצר וברור[. 

ד. והנה, ענין ההלכה שבתורה שייך במיוחד לכל הנ"ל – החידוש שנעשה בבריאה ע"י 
עבודת האדם – שבפרטיות יותר הרי זה ע"י לימוד הלכות דוקא, כמאחז"ל עה"פ "הליכות 

עולם לו" – "אל תיקרי הליכות אלא הלכות". ובהקדמה: 

בפסוק  הפשוט  הפירוש  את  וממעט  מפקיע  אינו  תיקרי"  ש"אל  הלימוד  בכללי  ידוע 
)כדמצינו עד"ז בלימודים אחרים(, אלא שישנם שני הענינים יחד, היינו שהכתיב נשאר 
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בשלימותו, אלא שקריאתו )"תיקרי"( צריכה להיות כפי האופן שהתושבע"פ מגלה, שזה 
נעשה הפירוש הפשוט והגלוי של הפסוק. 

ומזה מובן לעניננו, שלאחרי שישנה מציאות של עולם עם כל הנהגותיו )"ַא פַארטיקע 
בריאתו  שתכלית  לדעת  יהודי  צריך  עולם",  "הליכות   – השלימות  בתכלית  וועלט"( 
ומציאותו בעולם זה היא בכדי "לעשות – לתקן", שיפעול ויחדש במציאות העולם, שענין 
זה נעשה בגלוי )"תיקרי"( ע"י "הלכות", שעל-ידם דוקא מתתקן העולם, שהליכות העולם 

יתנהגו ע"פ הלכות התורה. 

ו"הלכות" דייקא – משום שתיקון העולם ע"י חלק הרמז שבתורה בלבד אינו אפשרי 
)כ"כ(, משום שהעולם הוא דבר ממשי; וכמו"כ ע"י שקו"ט שבתורה לא ניתן לתקן את 
ו( העולם, משום שאדרבה – מאז מתן תורה נעשה העולם במעמד ומצב ד")ארץ יראה 

שקטה", שזהו מעמד ומצב דמנוחה דוקא, היפך הענין דשקו"ט. 

ואע"פ שהבריאה נמצאת תמיד בב' תנועות הפוכות – "רצוא ושוב", הרי ידוע שכבר 
ב"רצוא" נכלל ה"שוב", וכמו"כ ב"שוב" נכלל ה"רצוא" ]וכפי שנגלה במתן תורה )שאז 
נעשה "ארץ . . שקטה" כנ"ל(, שאז נתגלה מעשה מרכבה – "החיות רצוא ושוב"[, וממילא 

אין זה שולל את המעמד ומצב ד"שקטה". 

וממילא מובן, שדוקא ע"י הלכות התורה פועלים ב"הליכות עולם" – "לעשות – לתקן". 

ה. בכל זה מתווסף גם מצד יום השבת עצמו, לאחרי שאמרו כבר אתמול בקידוש "ויכולו 
. . אשר ברא אלקים לעשות". ולהעיר ש"ויכולו" הוא גם מלשון "כל", שענין זה נפעל בכל 
מציאות הבריאה, בכל פרטי', ובזה נכללים כל האופנים שבזה, ובלשון הידוע – "בכל מכל 
כל", ששלשתם יחד הם בגימטריא "קבץ", הקשור לגאולה האמיתית והשלימה )כמדובר 

בהתוועדות שלפני זה(. 

וממילא נעשה תיכף ומיד הענין ד"קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ" – שקשור גם למתן 
תורה שאז הי' הגילוי דמעשה מרכבה )כנ"ל ס"ד(, ד' רגלי המרכבה )ועד שעד"ז נמשך 
בבני ישראל למטה בחלוקתם לד' דגלים( – קיבוץ גליות בתכלית השלימות "בכל מכל 

כל", שכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום ומקום מתקבצים יחד 

– משום שהאופן שרוצים לפעול את הגאולה הוא – לא להסתפק ברוב בלבד, אלא כל 
בני ישראל, וכל פרטי הבריאה כולה נכללים בקיבוץ גליות, כולל גם אלו שהם במעמד 
במצרים  אובדים   – להיפך  או  מצרים",  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  ד"האובדים  ומצב 

ונדחים בארץ אשור, רחמנא ליצלן, עד שלא נשאר אף יהודי אחד בגלות ח"ו. 

ולהעיר שענין זה מודגש גם בפרשתנו – "אתם נצבים היום כולכם". 

ו. ובשבת גופא – הרי זה שבת סליחות, שמורה במיוחד על תשובה עילאה הכי נעלית 
שלמעלה מן העולם; שהרי כל שבת ענינה תשובה עילאה, ועאכו"כ שבת סליחות, כפי 
שנקראת בלשון בני אדם – מלשון "אדמה לעליון" – וע"פ מנהג ישראל, וכמו"כ נקראת 
זה  על  נוסף  השנה,  בלוחות  וכמו"כ  טף,  וגם  נשים  אנשים,  נפש,  לכל  השוה  בסידור 
שבאמירת הסליחות בפעם הראשונה מדגישים שאמירתם היא "במוצאי מנוחה", שבזה 

מודגשת שייכותם ליום השבת, שאז נעשית אמיתית ושלימות ענין התשובה. 
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ועאכו"כ בעמדנו בשבת השני' דסליחות כבקביעות שנה זו – "כפליים לתושי'" בענין 
הסליחות )הכוללים ג' ענינים ד"סלח לנו כו'", אף שבשבת אין אומרים סליחות, הרי זה 
מפני שאז נפעלים כל הענינים מצד עצם השבת ללא צורך באמירה בפה(, ו"מיני' מתברכין 
כולי יומי", החל מיום ראשון בשבוע הנקרא בכתוב בשם "יום אחד" וכפירוש המדרש 
בזה "שבו הי' הקב"ה יחיד בעולמו" )ודוגמתו בכל יום ראשון בשבוע – שהוא בדוגמת 
יום ראשון לששת ימי בראשית בפעם הראשונה(, ואח"כ יום השני, יום ראש השנה, שבו 
מיתוסף העילוי שנפעל בעולם ע"י עבודת האדם )שנברא בראש השנה( בהמשכת וגילוי 
מלכות הקב"ה בכל הבריאה כולה )"ה' מלך גאות לבש"( – לגבי ה"יום אחד" שלפני זה, 

וכנ"ל בארוכה. 

ומזה ממשיכים אח"כ עד ל"שבת שובה", שאז נעשית שלימות התשובה שלאחרי ראש 
כל  חזרת  נתנה",  אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  הוא  שובה  שבת  של  וענינה  השנה; 
הבריאה למעמדה ומצבה כפי שהי' לפני הבריאה – למעלה מעולם, ובמכ"ש וק"ו מזה 

שכל שבת שייכת ל"והרוח תשוב גו'" – עאכו"כ שבת שובה. 

ובפרט ע"פ דברי האריז"ל שהשבעה ימים שבין ר"ה ליוה"כ כוללים את כל ימי השבוע 
בכל משך השנה, שעפ"ז שבת שובה כוללת את כל שבתות השנה, וממילא מובן שכל עניני 
השבת, כולל ובמיוחד זה שכל שבת קשורה עם "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" 
– הם ביתר שאת ויתר עוז בשבת שובה; וע"פ הידוע ש"מיני' מתברכין כולי יומי" כולל 
גם את יום השבת שלאחרי זה – הרי משבת זו מתברכת גם שבת שובה שלאחרי', עם כל 

הענינים )הנ"ל( שבה. 

ובעמדנו בשבת השני' דסליחות, לאחרי שכבר עברה כל השבת הראשונה דסליחות – 
כהלכתה, והרוב )רובו ככולו( דשבת השני' – הרי כמאחז"ל "אלמלי משמרין ישראל שתי 

שבתות כהלכתן מיד נגאלין", "מיד" דייקא – תיכף ומיד ממש! 

ולהוסיף, ש)כמדובר כמה פעמים( "מיד" הוא ר"ת משה ישראל דוד, החל ממשה  ז. 
ודוד  מסיני"(,  תורה  קבל  "משה  אבות  פרקי  התחלת  עם  במיוחד  )שקשור  ראשון  גואל 
קאי על דוד מלכא משיחא, ובאמצע ישראל בעש"ט, ששייך במיוחד לכל הנ"ל )הביטול 
והשתחוואה דכל הבריאה( כתורת הבעש"ט שההתהוות היא בכל רגע ורגע מחדש מאין 

ואפס ממש ליש דוקא, וליש הנעשה דוקא. 

מדרש  זה  הרי  דלכאורה  הבעש"ט",  "ופירש  הזקן  אדמו"ר  במש"כ  הפירוש  וכידוע 
מפורש על הפסוק "לעולם הוי' דברך נצב בשמים", אלא שהבעש"ט פירש והפיץ ופרסם 
)"פַאנַאנדערגעשּפרייט"( ענין זה בכל העולם ובכל מציאות הבריאה כולה, עד שניכר בה 
והאמונה  היחוד  בשער  בארוכה  זה  כל  וכמבואר  שבה.  הוי'  הדבר  היא  מציאותה  שכל 
לאדמו"ר הזקן, ועד"ז בשער היחוד לאדמו"ר האמצעי, וכמו"כ בביאורים וכו' של הצמח 

צדק על זה – שמחר בערב ראש השנה הוא יום הולדתו שאז מזלו גובר. 

והרי הצמח צדק שייך במיוחד לגאולה, שהרי ב' השמות "צמח" ו"צדק" קאי על משיח 
צדקנו, דכשאומרים רק "צדק" עדיין לא ברור למי הכוונה, אבל כשה"צדק" הוא לאחרי 
גופא )שיכול להיות בכמה דרגות( הוא באופן  יותר שגם ה"צדק"  "צמח" הרי אז ברור 
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דגידול, צמיחה ופריחה, ודוגמתו בכל בני ישראל – "ועמך כולם צדיקים", ועד ל"צדק 
ושלימות  סתם,  מריצה  למעלה  היא  שרדיפה   – לגאולה  במיוחד  ששייך  תרדוף"  צדק 

הרדיפה היא שרודף את כל עניני ההעלם דעולם הזה. 

וזה קשור במיוחד עם העבודה דהפצת המעיינות של הצמח צדק, וכידוע הסיפור בזה 
עם הצמח צדק ואדמו"ר מהר"ש )"אח"ד באח"ד יגשו"(. 

ח. ובמיוחד, שלאחרי השתי שבתות האמורות ממשיכים מיד ביום הראשון, יום אחד, 
"להוי' הארץ  זה הוא  יום  )והעלי'( של  ס"ו(, שהשיר  )כנ"ל  יחיד בעולמו  שהי' הקב"ה 
שמיד  מזה  וכדמוכח  השנה,  לראש  במיוחד  שייך  זה  שענין  בה",  ויושבי  תבל  ומלואה 
בתחילת היום, בתפילת ליל ראש השנה – עוד לפני המלכיות זכרונות ושופרות ואפילו 

תפילת שחרית דר"ה – אומרים מזמור זה. 

זו,  וכידוע שיחת נשיא דורנו בנוגע לתפילת ליל ר"ה שעיקר העבודה היתה בתפילה 
אע"פ שתפילת ערבית רשות )כפי שהביא הרמב"ם וכמה פעמים בהלכות תפילה(, ומצינו 
כו"כ ענינים שישנם בשאר תפילות משא"כ בתפילת ערבית, הרי ביחד עם זה ישנם ענינים 
מיוחדים לתפילת ערבית )יותר מתפילת המנחה וכ"ש ממוסף(, כפי שראו זאת אצל נשיא 
דורנו )מצד עצמו, נוסף להיותו ההמשך – ובפרט בנו יחידו – של הנשיא שקדמו(, אשר 

מזה גם לימוד והוראה, ועוד ביתר שאת ויתר עוז מבשנים שלפני זה. 

ומסיימים את המזמור בתיבת "סלה", שמורה על נצחיות; וזהו גם אחד הלימודים שיש 
ללמוד משבת זו, שעבודתו של כל יהודי בכל ענין צריכה להיות באופן נצחי וקיים לעד 
ולעולמי עולמים, וכמ"ש אדמו"ר הזקן בתניא שברוחניות הענינים "יחוד זה למעלה הוא 

נצחי לעולם ועד", אלא שלאחר מכן מתגלה נצחיות זו גם למטה. 

דאע"פ שביום  זו,  שנה  בקביעות  ראש השנה   – השני  ביום  ומזה ממשיכים אח"כ  ט. 
השני לא נאמר "כי טוב", הרי זה מפני שה"טוב" דיום שני הוא למעלה מגילוי בתושב"כ, 

ואפילו בתושבע"פ ג"כ. 

וכמו"כ זה שביום השני נבראת מחלוקת, הרי זו מחלוקת לשם שמים דוקא, ש"סופה 
הענינים  שני  וישנם  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  שאלו  והלל,  שמאי  כמחלוקת  להתקיים", 
בעבודת השם, ובכללות – ב' הקוין דקיום מצוות עשה )הלל( ושמירת מצוות ל"ת )שמאי(, 
השלימות  בתכלית  כבר  שישנם  נרו"  ו"בהלו  אורחותיו",  ד"השם  העבודות  ב'  וכמו"כ 

בעבודתם של ישראל. 

ויהי רצון – והוא העיקר – שעוד ביום הש"ק זה, קודם תפילת המנחה וקריאת התורה 
שבה – תבוא הגאולה האמיתית והשלימה, וכל בני ישראל הולכים לארץ הקודש ולירושלים 

עיה"ק ולהר הקודש ולביהמ"ק השלישי והמקודש. 

ומכיון שמקווים ובטוחים שזה יהי' עוד לפני ר"ה, הרי ר"ה בשנה הבאה יהי' יום אחד 
הרי   – ימים  ב'  ר"ה  לפעמים  הי'  הראי'  ע"פ  מקדשין  שהיו  בזמן  שגם  זה  שהרי  בלבד, 
זה מצד חסרון בעדות העדים שלא ע"ד הרגיל; משא"כ עתה, שהמעמד ומצב דכאו"א 
מישראל הוא ש"יעיד עליו יודע תעלומות כו'" שתשובתו היא תשובה שלימה בתכלית, 

הרי אין שום חסרון בענין העדות... 
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ובפרט שלאחרי בוא הגאולה יוכלו העדים לבוא להעיד על הלבנה בזמנו באופן ד"ארו 
ההכנה  הרי  דוקא,  הטבע  בדרכי  להיות  צריך  המצוות  שקיום  דאע"פ  שמיא",  ענני  עם 
למצוה יכול להיות גם באופן נסי – כידוע הסיפור בזה בנוגע לקידוש הלבנה דאדמו"ר 

הזקן )שישראל דומין ולכן מונין ללבנה( – וממילא לא יהי' שום חסרון בזמן העדות. 

ואפילו באם, ח"ו, יתעכב משיח צדקנו עד ר"ה, או שיבוא לפני ר"ה אבל יהי' חסרון 
בהגעת העדים וממילא ר"ה יהי' ב' ימים )אף שזהו ענין בלתי רגיל( – הרי אדרבה, ישנה 
מעלה גם בזה, המעלה דיומא אריכתא במשך ארבעים ושמונה שעות, בגימטריא "חיל", 
אל  "יראה  בזה  השלימות  לתכלית  עד  חיל",  אל  "מחיל  בהליכה  אח"כ  ממשיכים  ובזה 

אלקים בציון". 

י. וכאמור, בעמדנו בשבת סליחות השני' הרי תיכף ומיד צריך להיות ה"מיד נגאלין" 
מכיון ששמרו ב' שבתות כהלכתן. 

ובמיוחד לאחרי שקראו בתורה את כל פרשת נצבים, שסיומה וחותמה אודות הברית 
דוקא  הוא  שהסיום  וליעקב",  ליצחק  לאברהם  לאבותיך  הוי'  נשבע  "אשר  והשבועה 
והסיום  ה"עקב"  נעשה  ומיד  שתיכף  הוא  בזה  שהעיקר   – שבאבות  בחיר  אבינו  ביעקב 
דכל עניני הגלות, ובמיוחד לאחרי שישנו כבר הקיום ד"עקב אשר תשמעון" במחשבה, 
דיבור ומעשה. וזה קשור במיוחד עם פרשתנו שבה נאמר "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך 

ובלבבך לעשותו" – מחשבה, דיבור ומעשה. 

וזוהי גם אחת ההוראות שיש ללמוד משבת זו – שעבודת כל אחד ואחד צריכה להיות 
חדורה בתוכן האמור של ג' ימים אלו – יום השבת, יום ראשון ויום ראש השנה, ומתוך 
ידיעה והרגש ש"קרוב אליך הדבר", ולא סתם קרוב אלא "מאוד"! הן בפיך והן בלבבך 
והן לעשותו – מחשבה, דיבור ומעשה )וכמדובר בהתוועדות שלפני זה, שכל פעולה של 
יהודי הוא ענין של "ביכורים" בביהמ"ק, אשר ההוספה בהתוועדות זו היא – שזה נמשך 
וחודר בכל הענינים דמחשבה, דיבור ומעשה(, ובאופן של בריאות – פה בריא וגוף בריא, 

וכמו"כ "לבבך" בריא, וממילא כל גופו בריא ד"לבא פליג לכל שייפין". 

בדף  בעצמו  הזקן  אדמו"ר  כפי שכתב  התניא  ספר  כל  מיוסד  זה  פסוק  ובמיוחד שעל 
השער, ואח"כ מוסיף "בעזה"י", וכידוע הביאורים בזה )על הפסוק, ובפרט בביאורים על 
ולא הגיעו  אינם עדיין בדפוס,  ובחלקם  התניא( מהצמח צדק שחלקם באו כבר בדפוס, 

עדיין להישג יד של כל אחד. 

יא. בכל זה מיתוסף כאמור בעמדנו בתוך ג' ימים לר"ה דשנה הבאה לאחרי כל העבודה 
נסים, שלאחרי  זו, שיהודים קראו לה בשם "נפלאות אראנו" )הבאה לאחרי שנת  דשנה 
שנת "תשמ"ט ידך" הבאה לאחרי שנת הקהל שלפני' – ולהעיר שמיד בפרשה שמתחילה 
הראה  בעצמו  שהקב"ה  והיינו  הקהל(,  מצות  אודות  מדובר  זו  דשבת  מנוחה  במוצאי 
ענינים  בפועל  שראו  וכפי  משמיעה,  יותר  ההתאמתות  תכלית  פועלת  שראי'  נפלאות, 
מופלאים במשך השנה, כולל גם הענין דקיבוץ ריבוי גדול מבני ישראל לארצנו הקדושה, 
בלית  הרי  זאת  הראה  שהקב"ה  שמכיון   – והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכנה  בתור  גם 

ברירה ראו זאת גם אומות העולם. 
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'לחטוף'  עוד  נספיק  זו  בשנה  עדיין  שנשארו  האחרונות  השעות  שבמשך  רצון  ויהי 
)"ַאריינכַאּפן"( נפלאות ממש בנוגע ל"ישראל עם קרובו". 

ומזה ממשיכים בשנת תשנ"ב – שיהי' זה הר"ת – "נפלאות בכל", והיינו מפני שרוצים 
שלא יהי' אף רגע אחד משנה זו בגלות, וממילא כל השנה כולה )"בכל"( וכל עניני העולם 
כולו וכל פרט שבו )לא רק בחלקו או ברובו( – כולל אומות העולם – הם במעמד ומצב 

דנפלאות, נפלאות הגאולה האמיתית והשלימה. 

ונוסף לזה – הב' הוא גם ר"ת "בינה", והיינו שלאחרי הראי' ד"אראנו נפלאות" )שהו"ע 
ו"כל"  יצחק לי",  )ענין הבינה(, ועד ש"כל השומע  החכמה( צריכה להיות גם השמיעה 
דייקא – כל העולם כולו, "בכל מכל כל", כי הכוונה העיקרית היא שכל העולם )לא רק 
חלקו( יהי' כדרוש ובשלימותו. ולהעיר מהקשר ד"יצחק לי" עם סיום פרשתנו – "אברהם 
יצחק ויעקב", ויצחק באמצע דוקא, שזה קשור גם עם ר"ה – הענין דתקיעת שופר הקשור 

ליצחק דוקא, וכפי שהוא בין אברהם ויעקב )כמ"ש בקבלה(. 

וזה קשור במיוחד עם המדובר לאחרונה שהעבודה עתה צריכה להיות באופן דצחוק 
היא  עילאה  מפני שתשובה  התוועדויות(,  התקיימו שלש  )שלכן במשך השבוע  ושמחה 
והמדידות  הגדרים  כל  את  פורצת  ששמחה  ביותר,  גדולה  ושמחה  דוקא,  שמחה  מתוך 
פריצה  פרץ",  עליך  "פרצת   – גופא  )ובזה  פרץ"  תולדות  "אלה  שנעשה  ועד  והגבלות, 
השמים  )מלא(  תולדות  ב"אלה  ונמשך  חודר  זה  הרי  זה  עם  וביחד  מפריצה(,  למעלה 

והארץ" – חיבור ב' ה"תולדות" יחד, אף שמצד עצמם הם באין ערוך זה לזה. 

יב. וכאמור לעיל, זוכים תיכף ומיד ל"מי"ד נגאלין". "והקיצו ורננו שוכני עפר", החל 
בכל  וגילה  ופרסם  והפיץ  שפרש  זה  הי'  שהוא  והבעש"ט,  ודוד  משה   – אלו  משלשה 
הבריאה כולה שבכל רגע ורגע היא מתהווה מאין ואפס המוחלט ליש הנעשה )כנ"ל ס"ז(, 
ועד כדי כך שזה שייך לכאו"א גם לקטנים, שמצד "ושננתם לבניך" מסבירים גם להם שגם 

על הצעצוע שלו חלה תורת הבעש"ט הנ"ל. 

ומובן, שענין זה נעשה ענין יסודי בכל תורת הבעש"ט, ובפנימיות התורה בכלל, ובכל 
התורה כולה, ועד שזה נעשה ענין יסודי בכל העולם כולו – שמתגלה בו שיסודו האמיתי 

הוא האבן שתי' שממנה הושתת כל העולם כולו. 

– שענינה המיוחד מתבטא גם בזה שלא היו בה שינויים מעולם, והיא קיימת בנצחיות 
גם בזמן הזה, לא כמו כו"כ ענינים שנתבטלו לאחרי חורבן בית ראשון, ועאכו"כ לאחרי 
חורבן בית שני, ומהם כמה שנלקחו בגלות וכו' – משא"כ אבן השתי' ישנה גם עתה והיא 

קיימת במקומה, עד שאפשר לראותה בעינים גשמיות. 

יג. ועוד ועיקר – שע"י שמירת הב' שבתות האמורות כהלכתן זוכים תיכף ומיד להחזרת 
הב' משכונות דבית ראשון ובית שני, ששניהם יוחזרו בבנין ביהמ"ק השלישי, שיהי' גם 

ובעיקר בית המשולש – להיותו כולל ג' בתי מקדשות. 

וכל זה נעשה תיכף ומיד עוד ביום השבת. ובמיוחד שכבר אתמול אמרו את ה"ויכולו" 
כהקדמה לקידוש )שמתחיל בברכת "בורא פרי הגפן", ולאחרי זה מברכים על הפת, וכידוע 
השקו"ט בזה שיש סברא שהפת תפטור גם את היין שבאמצע הסעודה, ולמסקנא נשאר 
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שהם ב' ענינים שונים וכו' – ומזה באים תיכף ומיד לסעודת לוויתן ושור הבר עם היין 
המשומר(, עד לסיום ב"אשר ברא אלקים לעשות – לתקן", שזוהי עבודת היהודי בעולם, 

החל מיום בריאתו בר"ה כנ"ל בארוכה. 

גם  נעשה  שהתיקון  צפרני'",  את  "ועשתה  ע"ד  השלימות  בתכלית  ועשי'  לתיקון  ועד 
מזה  גם  כמובן  השלימות,  בתכלית  זה  הרי  שאז  ושערות,  צפרנים  ע"ד  שהם  בענינים 
ששלימות הצפרנים והשערות מורים על שלימות הוולד, ועל כך שהוא בר קיימא, ועד"ז 

בעניננו – שאזי התיקון הוא בתכלית הקיום בכל הבריאה כולה. 

יד. ובזה מיתוסף עוד יותר לאחרי שקראנו בתורה את כל פרשת נצבים, שתורת החסידות 
מקשרת זאת עם "נצב מלך", והיינו שנוסף על הענין ד"מאן מלכא רבנן" ע"י לימוד התורה 
החל מבן חמש למקרא וכו' עד לבן מאה ]הקשור גם לתכלית השלימות ד"מאה ברכות" 
. בכל   . ולמעלה מזה, "לתתך עליון על כל הגוים"( לברך  ש"חייב אדם )אדמה לעליון 
ענינם בהמשך "חייב אדם לברך"  )כמבואר  יותר ממאה ברכות  גם  נכללים  יום", שבזה 
לאדמו"ר מהר"ש( כמובן ממש"כ אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך[ – הרי בכל יהודי, איזה 
שיהי', לא נרגשת מציאותו בפני עצמו, אלא כל מציאותו הוא בבחי' מלך, להיותו ניצב 

לפני המלך – מלך מלכי המלכים הקב"ה! 

וממילא מובן, ש"אמר מלכא עקר טורא" – שכל ההעלם )"טורא"( דעולם הזה התחתון 
מתבטל, ויתירה מזו – גם המדידה והגבלה ד"הרים גבנונים" )כולל גם הר סיני שבו ניתנה 
התורה(, וכל יהודי הוא המלך והוא האומר, וממילא אין לו להתחשב כלל מה יאמר הצד 

השני... 

הוא  זה  שענין  לומר  )ויש  המלכות  ספירת  עם  אחת  מציאות  נעשה  יהודי  שכל  ועד 
דרגא נעלית יותר גם מ"הוי' מלך גאות לבש" – שזהו רק לבוש, משא"כ בנדו"ד הרי זה 
אמיתית ענין המלכות(, לא רק כפי שהיא עולה באצילות, אלא יתירה מזו – כפי שמלכות 
עולה בכתר, ובפנימיות הכתר, ועד לתכלית הרוממות. ]ולהעיר שספירת המלכות קשורה 
במיוחד עם ר"ה ועם תקיעת שופר כידוע, שעי"ז נמשך ומתגלה בפנימיות המלכות; וזהו 
גם הטעם על אכילת התפוח מיד בתחילת הסעודה הראשונה דר"ה )שענינה "תמליכוני 

עליכם"(, מפני שתפוח מורה על ספירת המלכות[. 

לאב,  מנחם  להקדים  ישראל  שכמנהג  אב,  מנחם  דחודש  העבודה  כל  לאחרי  זה  וכל 
ולאחמ"כ נכנסנו כבר לאלול – העבודה ד"אני לדודי ודודי לי", ובזה גופא נמצאים בימי 

הסליחות, ובשבת השני' – "כפליים לתושי'" – דסליחות. 

ומזה ממשיכים מיד ב"יום אחד" ששירו קשור במיוחד עם ר"ה כנ"ל, נוסף לכך שזהו 
יום הולדתו של הצ"צ שאז "מזלו גובר", ובאופן דגובר והולך ואור, שקשור גם ובמיוחד 
עם ה"ויהי אור" שבתחילת הבריאה שיתגלה לעתיד לבא, וקשור עם "ורוח אלקים מרחפת 
על פני המים" – רוחו של משיח, שתתגלה תיכף ומיד במעמד ומצב ד"כמים לים מכסים" 

)כסיום ספר הרמב"ם(. 

ובמיוחד לאחרי המאורעות שהיו לאחרונה בארץ הקודש, שריבוי גדול של בני ישראל 
א"י  העולם, שעתידה  בכל  פועל  ה"ז  ועבודתם שם  תורתם  לימוד  כו', שע"י  לשם  עלה 
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שתתפשט בכל הארצות. 

וממילא זוכים תיכף ומיד ל"ארו עם ענני שמיא" כל בני ישראל, ותיכף ומי"ד – "והקיצו 
ורננו שוכני עפר" – והולכים כולנו לארצנו הקדושה, ושם גופא נמצאים בירושלים עיה"ק, 
וב"מקדש אדנ-י כוננו ידיך", ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש. ]אחרי שיחה זו ניגנו 

"שובה ה'"[. 

– שיחה ב׳ –

ור"ה  אחד,  יום  שבת,   – הימים  שלשת  של  ענינם  אודות  לעיל  להאמור  בהמשך  טו. 
שהיא  ועבודה,  פעולה  לכל  בנוגע  השם,  בעבודת  הוראה  מכך  ללמוד  יש  זה,  שלאחרי 

צריכה להיות חדורה בכל שלשת הענינים הנ"ל.

החל מענינו של יום השבת, שבו נפעלת עלי' בכל העולם לדרגא שלמעלה מן העולם 
)בחי' מחשבה(, ואעפ"כ הרי זה שייך עדיין לעולם, כמובן גם מזה, שאע"פ שביום השבת 
דשבעת ימי בראשית לא הי' ענין המעשה דששת ימי בראשית, הרי עכ"פ הי' אז הקיום של 
כל הבריאה כולה )שזהו שלימות ענינו של ראש השנה ביום ששי – ה"ויכולו גו'" בפועל 

בפעם הראשונה(, כל הדומם צומח וחי שנעשו בימים שלפני זה. 

ופרט צריכה להיות חדורה הן בענינו  וזוהי ההוראה האמורה, שכל עבודה בכל פרט 
של יום השבת והן בענינו ותוכנו של ה"יום אחד" )שבו הי' הקב"ה יחיד בעולמו, כנ"ל( 
והן בענינו של ר"ה )שבו המליך אדם הראשון את הקב"ה על כל הבריאה, כנ"ל(, ובאופן 
שכל שלשת הענינים מתאחדים יחדיו למציאות ועבודה אחת, שכ"א מהם מסייע בענינם 

ותוכנם של שאר השניים. 

והנה, נוסף לזה, ענינו של יום השבת הוא שאז נעשית שלימות התשובה, כנ"ל. ועפ"ז 
צריך ישוב בין כו"כ מאחז"ל בנוגע לזמן עשיית התשובה של אדם הראשון: 

מחד גיסא מצינו בגמרא ובמדרשים שחטא אדם הראשון הי' עוד ביום השישי, וכמו"כ 
הגירוש מגן עדן הי' כבר אז, ואילו התשובה )– תשובה עילאה, משא"כ תשובה סתם היתה 
כמובן מיד לאחרי החטא( היתה רק ביציאת השבת. שעפ"ז נמצא דבר הכי תמוה, ששבת 

שלימה – ולא עוד אלא השבת הראשונה בעוה"ז – היתה במעמד ומצב הפכי מתשובה! 

ומאידך – מפשטני המקרא משמע, שכל החטא והגירוש מג"ע הי' לאחרי השבת, משום 
בזה  ואח"כ הפיתוי דחוה שהיו  ערום",  הי'  ענינים, החל מ"והנחש  כו"כ  היו  שבינתיים 
כו"כ פרטים כדאיתא במדרש, ולאחמ"כ עוד כמה ענינים, שכל אחד מהם ארך משך זמן, 
יום שנברא האדם, וממילא ע"פ פשט  ודוחק לומר שכל כך הרבה דברים אירעו באותו 
הי' החטא )וממילא – התשובה( לאחרי יום השבת, ובשבת הראשונה הי' אדם הראשון 

בשלימות בגן עדן, שעפ"ז סרה התמיהה האמורה. 

ואף שבנוגע לפועל בגשמיות מובן שאי אפשר לתווך בין שני הענינים, דממה נפשך: או 
שבשבת הי' אדם הראשון בגן עדן )כדמשמע בפשט(, או שלא הי' בגן עדן )כבמדרש(, אך 
בודאי שלא בשניהם יחד – הרי בנוגע לרוחניות הענינים ועבודת האדם, יש לומר ש"אלו 

ואלו דברי אלקים חיים", וישנם שני הענינים בעבודת האדם. 
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ומעלה בכל אחד מהם: דלכאורה יש לומר שהפשט )הפירוש בפשטות הכתובים( הוא 
העיקר, משום שאפילו כשע"פ סוד, דרוש )הפירוש בגמרא( ורמז שבתורה צריך להיות 
באופן מסוים – הרי הר"ת דכל הפרד"ס הוא דוקא פ"א – פשט, והיינו שהוא עיקר והתחלת 

הלימוד בכל חלקי הפרד"ס שבתורה. 

ומאידך – תוכנו של פרדס הוא )כמ"ש הרמב"ם( מקום גידול פירות טובות ומקום טיול, 
שזה מורה על שלימות המנוחה, שענין זה שייך דוקא בלימוד פנימיות התורה שאין בה 
תלמוד  זה  הושיבני  ד"במחשכים  שקו"ט  עם  שקשור  הפשט  בלימוד  משא"כ  מחלוקת, 

בבלי" – שזהו היפך ענין המנוחה. 

ישנו  ולא בפשט, שעפ"ז  דוקא,  הוא ספר בתורת הקבלה  )להרמ"ק(  "פרדס"  וכמו"כ 
מעלה ותוקף לכאורה בשאר חלקי הפרדס ע"ג חלק הפשט )אלא שמכל מקום – כל חלקי 
וכמדובר  ד"פרדס"(,  בענין  נכללים   – שבתורה  הדרוש  חלק  בבלי,  תלמוד  גם  התורה, 

במקום אחר. 

טז. ובעמדנו עתה בסמיכות ממש לר"ה יש לעורר שוב אודות ההשתדלות לספק צרכי 
"ושלחו  שם  שממשיך  וכפי  ממתקים",  ושתו  משמנים  ד"אכלו  ובאופן  נצרך,  לכל  החג 
מנות לאין נכון לו", וכפי שרואה כל אחד בעצמו שלר"ה מכינים עוד מערב יו"ט את כל 
ה"משמנים" ו"ממתקים", אכילה ושתי' בתכלית השלימות, כולל התפוח המתוק בדבש 

שבתחילת הסעודה, שאת כל זה מכינה הבעה"ב'סטע עוד בערב ר"ה. 

שם  שאינו  "אומה"  בשם  )אפילו  זו  אומה  של  שאופי'  בתורה(,  )פוסק  הטור  וכמ"ש 
המעלה דבני ישראל – אלא דוקא השם "גוי", שרומז על ג' ספירות, ו' ספירות וי' ספירות, 
כדאיתא בתו"א(, היינו, שטבעם ואופיים )"זייער כַארַאקטער"( הוא, שעוד לפני ר"ה יום 
הדין, הם בטוחים כבר שייכתבו וייחתמו לטובה, וממילא כבר בערב ר"ה "לובשים לבנים 

ומתעטפים לבנים" ומכינים משמנים וממתקים וכו'. 

וממילא מובן שכמו"כ צריכים להזדרז במיוחד לספק ענינים אלו בשלימות "לאין נכון 
לו", ע"י שיזדרז לברר ולחפש – בשעות הנותרות לר"ה – אולי יש בין שכיניו או שכנותיו 
את האומץ  לו  אין  הרוח שלו  נפילת  אלו, אלא שלפעמים מצד  בענינים  לו  אחד שחסר 
לגשת ולומר שחסר לו בצרכי החג, ואפילו כשיש לו את האומץ לזה, אין לו אומץ לבקש 
זאת, אלא הוא טוען "אל תצטרך לבריות"! ויתירה מזו – הוא בא בטענה שלא צריכים 

לדאוג לו ל"משמנים וממתקים", משום ש"אי אתה מחויב לעשרו"! 

כתיב "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", שהפירוש הפשוט בזה, שהקב"ה נותן לכל 
חי את רצונו של החי; אבל יש לומר יתירה מזו – שאפילו כשהחי הוא אחד כזה שאין לו 
רצון, הקב"ה משביע לו גם את הרצון! וזהו "פותח את ידיך", שהקב"ה עושה את פתיחת 
הענין – "טרם יקראו ואני אענה", והקב"ה פותח לו את הצנור )אותיות "רצון"( להשפיע 
לו – "לכל חי", גם כשהוא אחד שחסר לו בהבנה והשגה וכיו"ב – רצון לפרנסה בהרחבה, 
ומילוי רצונו בזה בשלימות, וכמאחז"ל עה"פ "די מחסורו אשר יחסר לו" – "אפילו סוס 

לרכוב עליו ועבר לרוץ לפניו", ועד לעשירות ד"חמישים איש רצים לפניו"! 

יז. ואף שבזמן הגלות אין מציאות כזו, ואפילו אלה שפרנסתם ברווח אינם צריכים ואינם 
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מאמין  אינני  ואמר:[  חייך  שליט"א  אדמו"ר  ]כ"ק  לפניהם  ירוצו  איש  שחמישים  רוצים 
שיימצא אפילו אחד בין כל הציבור כאן, שנפלה במוחו המצאה שכזו, שלפני שהוא ייצא 
לרחוב ירוצו חמישים איש ויכריזו "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו", ורק לאחר 

מכן יצא הוא עצמו, ו"מראה באצבעו ואומר זה" – הכוונה היא אלי... 

ואף שכל יהודי הוא מאמין בן מאמין, הרי אין זה חסרון באמונה, אלא פשוט מעמד 
ומצב העולם בזמן הגלות הוא כזה שאין מציאות כזו אצל אף יהודי. 

ואפילו בכל המדינה כולה אין אף אחד שרצים לפניו "חמישים איש", אפילו לא עשרה 
אנשים, ואדרבה – כשאחד מתנהג באופן כזה, מיד מתרעמים עליו, הייתכן שהוא מבזבז 

את כספי הציבור לעניני מותרות שאין לציבור תועלת כלשהי מזה?! 

אעפ"כ, הרי זה ג"כ ענין בתורה, ועד שכשיהודי רוצה ללמוד ענין זה בתורה הוא מחויב 
בברכת התורה, "נותן התורה" לשון הוה )ועד"ז במגילת אסתר – "ומרדכי יצא . . בלבוש 
מלכות"(, וממילא ברור שיש ללמוד הוראה גם מענין זה, אף שבמציאות זה מופרך לגמרי 

לכאורה. 

נזקק להשכיר את  וכו' הוא  ויתירה מזו – אפילו בנוגע ליהודי שמצד שחסר לו ממון 
בשעתו"!  שלמה  ל"סעודת  ראוי  הוא  אז  שגם  התורה  אומרת  עבד,  או  לפועל  עצמו 
"שעה"  וביניהם  תקופות,  כו"כ  היו  גופא  המלך  שבשלמה  משום  "בשעתו",  ובהדגשה 
שהיתה "שעתו" – מיוחדת לו, שאז היתה השלימות דכל עניני שלמה ע"ש ש"שלום יהי' 
וכו'( עם כל הפרטים שבזה.  )כביאור אדמו"ר האמצעי שזה מעין דלעתיד לבא  בימיו" 

דלכאורה תמוה, כאמור, מה שייכותו של יהודי לכל זה בזמן הגלות?! 

עליו  שומע  או  רואה  שיהודי  ופרט  פרט  שכל  הידועה  הבעש"ט  תורת  ע"פ  ובמיוחד 
ללמוד מזה הוראה בעבודתו לקונו. ומכיון שנמצאים אנו במדינה שרוב בני אדם קוראים 
בעיתונים ע"ד החדשות האחרונות – ואע"פ שעדיין לא קראו שם אודות ביאת משיח )כי 
עדיין לא בא בפועל(, הרי עכ"פ קראו ש"הנה הנה משיח בא" )"ָאט ָאט קומט משיח"(, 
כפי שכתבו אודות זה בעיתונים לאחרונה, וכו"כ פעמים, אע"פ שע"פ ידיעותיי עדיין לא 
הגיעו הדברים לאומות העולם כדבעי – קראו גם לאחרונה ע"ד הטענה ד"חמישים איש 

רצים לפניו"; וכאמור, ע"פ תורת הבעש"ט צריך יהודי ללמוד הוראה מזה. 

ולכאורה ענין זה מופרך לגמרי בזמננו, אפילו באנשים בעלי משרה גבוהה )כגון עסקנים 
וכו', ואפילו  וכו"כ עוזרים  וכיו"ב(, שבגינה יש להם כו"כ חדרים  ציבוריים מהממשלה 
שרים נכבדים, ואפילו הנשיא בעצמו – לא מצינו מציאות כזו שיהיו "חמישים איש רצים 
לפניו  לרוץ  שצריכים  זה   – ואדרבה  וכיו"ב.  בלבד,  שלו  והנהג  מזכירו  אם  כי  לפניו", 
חמישים איש )ואפילו ארבעים ותשע איש(, לא זו בלבד שאין לו בזה תועלת, אלא עוד 
זאת – הרי זה גופא מבלבלו מעבודתו ופרנסתו, כולל גם עבודה זו גופא שבגללה ישנה 

הקס"ד שירוצו לפניו חמישים איש! 

ואעפ"כ, למרות כל זאת – הרי זה ענין וחלק בתורה, שמחויבים לברך ברכת התורה על 
לימודו, נוסף לזה שיש ללמוד מכל דבר שנעשה בעולם כתורת הבעש"ט הנ"ל. 

יח. ויש לומר שההוראה מזה היא – בסגנון המדובר בהתוועדות שלפני זה – שמכיון 
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שכל יהודי לאמיתתו של דבר הוא בן הסמוך על שולחן אביו המלך, מלך מלכי המלכים 
הקב"ה, הרי כפי שרואים שבמעמד ומצב כזה לבושים בלבושי מלכות, באבנים טובות 
ומרגליות, ע"ד "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות גו'", כולל כל הו' ענינים הנמנים 
בתכלית  אלו  ענינים  כל  מגיע  המלך,  בן  להיותו  יהודי,  שלכל  מובן  וממילא  בכתוב; 

השלימות – "בכל מכל כל"! 

יהודי,  היינו שכל  העולם",  נברא  לומר בשבילי  "חייב  כאו"א מישראל   – מזו  ויתירה 
אנשים, נשים וטף – הוא מלך, וכל העולם נברא בשבילו! וממילא מובן שלאמיתתו של 
דבר )וכן יתגלה בפועל בביאת המשיח(, צריכים לרוץ לפני כאו"א מישראל, כולל גם לפני 
ילד קטן )"ַא פיצל קינד"( – לא ארבעים ותשע איש, אלא דוקא "חמישים איש", שלימות 

המספר! 

ועד כדי כך, שישנם כו"כ ענינים בעבודת השם שיתווספו דוקא ע"י ידיעה זו )במעלת 
הזקן(,  אדמו"ר  )מחסידי  ליעפלער  מרדכי  ר'  אודות  דורנו  נשיא  שיחת  וכידוע  ישראל(, 
שנפגש כו"כ פעמים עם שרים גדולים בהיותו בפטרבורג לרגל עסקיו, ועד שישנה סברא 
שהי' צריך להיפגש גם עם המלך בעצמו – שהנהגה זו הוסיפה בעבודתו, מפני שלפעמים 
הי' טוען לעצמו: הייתכן שיהודי חשוב כמוך, חסיד של אדמו"ר הזקן, ישפיל את עצמו 
בהתבונן  יהודי,  שאצל  משום  הבריאות...  והיפך  השכל  היפך  שהוא  פלוני  ענין  ויעשה 
במעלתו של בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקב"ה – הנה כל ענין שאינו קשור לקיום 

התורה ומצוותי' הרי זה טפשות, היפך השכל, והיפך בריאותו! 

אלא שאע"פ שלאמיתתו של דבר ראוי כל יהודי ל"חמישים איש רצים לפניו" ולסעודת 
שלמה בשעתו, ולבגדי מלכות וכו' – הרי לא בכל הזמנים זה מתבטא גם בפועל בעולם 

הזה הגשמי. 

ש"עיני  )משום  בה"  כל  תחסר  "לא  נאמר  שעלי'  הקודש  לארץ  בנוגע  שמצינו  וע"ד 
הוי' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה"(, ומבואר על זה במדרש, שכל הענינים 
שבעולם – בדומם, צומח, חי ומדבר – מקורם בארץ ישראל, וממנה נתפשטו חלקם בחלק 
מסוים של עולם הזה, וחלקם בחלקים אחרים, אבל בארץ ישראל ישנם כל הענינים שבכל 
העולם כולו, ואדרבה היא המקור להם; ואעפ"כ, בזמננו אנו לא מוצאים בארץ ישראל את 

כל המינים והענינים דדצח"מ שנמצאים בכל העולם. 

והביאור בזה: אע"פ שלאמיתתו של דבר "לא תחסר כל בה" – הרי לא בכל הזמנים זה 
חטאינו  ש"מפני  בגלות  עתה  שנמצאים  דמכיון  הגשמי,  הזה  בעולם  בפועל  גם  מתבטא 
גלינו מארצנו", הרי אין זו אותה "ארצנו" אפילו בנוגע לבני ישראל שנמצאים גם עתה 
תרומות  שגם  לדעה  ובפרט  בזמננו,  אינם  כהונה  שמתנות  מזה  וכדמוכח  הקודש,  בארץ 
ומעשרות אינם שייכים עתה מן התורה, ועאכו"כ בנוגע למצוות התלויות ביובל, שענין 
זה הי' רק כש"כל יושבי' עלי'" – בזמן יהושע בן נון, ובזמן דוד ושלמה, משא"כ בשאר 
מעמדו  הגשמי  הזה  בעולם  גם  מתבטא  הזמנים  בכל  שלא  לעניננו,  מובן  ומזה  הזמנים. 

ומצבו של כל יהודי כפי שצ"ל לאמיתתו של דבר. 

וזוהי ההוראה שיש ללמוד ממאחז"ל זה וכיו"ב, ועד ששייך להסביר זאת גם לקטנים, 
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יודע  אינו  שהוא  אע"פ  לפניו"!  רצים  איש  ל"חמישים  ראויים  הם  דבר  של  שלאמיתתו 
ממציאות כזו, ויתירה מזו – גם המלמד שלו אינו יודע מזה, שהרי כך נגזר על המלמדים 
וכפי שרואים  דעניות,  ומצב  כלל הם במעמד  יעקב אבינו( שבדרך  )כמובן מברכתו של 
שאשתו  כך  דחוק,  הי'  הפרנסה  שמצב  מפני  זה  הרי  מלמד,  נעשה  שהוא  שזה  במוחש, 

וילדיו הכריחוהו להיעשות מלמד – היפך המעמד ומצב ד"חמישים איש רצים לפניו". 

ובאם ישנם מלמדים שנופלים ברוחם בגלל זה, עליהם לדעת שדוקא תשב"ר נקראים 
"משיחי" של הקב"ה, וממילא ע"י התעסקותו בחינוכם, הרי בזכות תשב"ר תבוא הרווחה 

והגאולה – לא רק למלמד ותלמידיו, אלא גם לכל העולם כולו, בביאת משיח צדקנו. 

דלכאורה  התורה:  לימוד  אופן  לכללות  בנוגע  נוספת  הוראה  ללמוד  יש  ומזה  יט. 
יהודי יכול לטעון, בנוגע ללימוד ענין בפנימיות התורה הוא מבין מה התכלית והתועלת 
שבדבר, מכיון שע"י לימוד זה הוא עובד את קונו כדבעי – שהרי עי"ז ש"דע את אלקי 
אביך" מתאפשר הענין ד"עבדהו בלבב שלם", אבל בנוגע לענינים בתורה כמו המאחז"ל 
ד"חמישים איש רצים לפניו", וכיו"ב – טוען הוא – איני מבין מהי התועלת בלימוד זה?!

ויתירה מזו – אומרים לו שע"י שהוא לומד ש"חמישים איש רצים לפניו", שזהו חלק 
קורא  זה ש"הקב"ה  כנגדו"! בשלמא  ושונה  קורא  נצחית, "הקב"ה  ותורה  מתורת אמת 
ושונה" מובן, מפני שענין זה הוא תורת הקב"ה, אבל היתכן שכל זה שהקב"ה קורא ושונה 
הוא "כנגדו" בגלל שהיהודי למטה יושב ושונה – בה בשעה שהוא אינו מבין זאת ואינו 

מרגיש בזה קדושה, לא בעצמו, ולא בתורה שלומד, להבדיל, כביכול?! 

ועל זה עונים לו – שבענין זה לא נוגעת כלל הבנתך והשגתך, דמכיון שהקב"ה ציוה 
ללמוד ענין זה, והראי' שאתה מחויב לברך על זה "אשר קדשנו במצוותיו וצונו", ברכת 
התורה – אין חילוק בין כל עניני התורה, ועליך ללמוד ענין זה בדיוק כמו שאר ענינים, 
וכמ"ש הרמב"ם שקדושת התורה שוה בכל הפסוקים, ועד שאין חילוק בין עשרת הדברות 
לבין ענין הפכי שעוסק בגויים, וכפי שהם עוברים על חיובם בקיום ז' מצוות דידהו! וזה 
זו קושיא כלל, בדיוק כפי שאינך מבין איך הקב"ה ברא אותך,  – אין  זאת  שאינך מבין 
ובורא אותך בכל רגע ורגע מחדש, כתורת הבעש"ט )וכשיבוא משיח, יתגלה כן גם בעולם 

בפשטות(. 

כ. וע"פ האמור שקדושת התורה שוה בכל פרטי', מובן גם בנוגע ללימוד התורה בכלל 
– היחס שצריך להיות לכל עניני התורה, כולל גם לענינים שנראים כאילו שאינם נוגעים 
לפועל – שנוסף לזה שצריך להיות הלימוד בזה בכל התוקף )להיותה תורת הקב"ה(, יש 
בכל ענין התורה גם לימוד והוראה בנוגע לפועל ובכל הזמנים ובכל המקומות, גם בזמן 

)הגלות וכיו"ב( שהדבר אינו בגלוי בעולם או אינו נוגע לפועל לכאורה. 

וכמו  שבתורה,  מהסימנים  גם  השם  בעבודת  הוראה  ללמוד  שיש   – להוסיף  יש  ובזה 
שבנוגע לקביעות שנה זו, שר"ה חל בימי ב' וג' ישנו הסימן על כך בספרים – "פת ב"ג 
המלך" )שכשר"ה – המלך – חל בימי ב"ג, פותתים )מלשון "פתות אותה פתים"( ומחלקים 
לשניים את פרשיות נצבים-וילך(, ומכיון שגם זה חלק מתורת הוי' )אף שזהו רק סימן(, 
ועד שמחוייבים לברך על זה ברכת התורה, ותורה מלשון הוראה – הרי מסתבר לומר – 
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וסברא חזקה ביותר – שגם מזה יש ללמוד הוראה. 

וכמו"כ בנוגע לשאר הסימנים שבתורה, שלא כפי שנוהגים רוב ראשי הישיבות בזמננו 
)וזהו דבר הצריך תיקון(, שמתעסקים מתוך תענוג )"געשמַאק"( וכו' דוקא בעניני הבנה 
שבתורה,  הסימנים  על  זמן"  "מבזבזים  לא  וממילא  וכיו"ב,  ושקו"ט  פלפולים  והשגה, 
ומדלגים עליהם... וזהו הלימוד מהנ"ל, שמכיון שזהו חלק מתורת הוי' יש ללמוד גם מזה 
הוראה בעבודה )וכפי שמצינו בש"ס בריבוי מקומות כו"כ סימנים ואפילו בכמה תיבות, 
ע"ד "יע"ל קג"ם" שמורה על עניני הוויות דאביי ורבא, שמשווים זאת עם עניני מעשה 

מרכבה – "מעשה גדול מעשה קטן"(. 

ולהעיר משקו"ט בזה, בנוגע למה שמצינו בש"ס סימן שמורכב מהאותיות "עמל"ק", 
– שמטרתו  סימן  זכר עמלק", היתכן לעשות  ציווי ד"תמחה את  דלכאורה מכיון שישנו 
שיזכרו אותו ועל ידו את הענינים הנכללים בו – משם זה שמצוה למחותו?! ואף שיש 
לומר שמכיון שבתושבע"פ אין נקודות, אפשר לקרותו בנקודות אחרות מהשם "עמלק", 
הרי מצינו שכל הענינים שנקראים באופן מסויים בתושב"כ, כשהם מופיעים בתושבע"פ 
ר"ת  בטנא",  "ושמת  )בבחי'  בתושב"כ  שזה  כפי  הנקודות  באותן  בפשטות  אותם  קורין 

טעמים, נקודות אותיות(. 

וגם ענין זה נוגע לפועל גם עתה, דאף שאין מציאות עמלק בעולם – הרי ידועים דברי 
מצוות  רק  שם  )שמונים  המצוות  במנין  שנמנית  עמלק  מחיית  למצות  בנוגע  הרמב"ם 
הנוהגות לדורות(, שגם לאחרי ש"יאבד ה' את זרע עמלק בכללותו וישמידנו עד סופו כמו 
שיהי' במהרה בימינו כו'", מכל מקום היא מצוה הנוהגת לדורות, ד"כל עוד ימצא זרע 

עמלק ישמד", דאילו הי' בנמצא הי' אפשר בו הציווי ההוא. 

בנוגע  לעשות  שיש  ל"שטורעם"  בנוגע  זה,  מענין  ללמוד  שיש  ההוראה  וזוהי  כא. 
לקביעות עתים לתורה בכל יום ויום, ובזמן הזה – בהלכות שהזמן גרמא: החל מהלכות 
ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ולאחר מכן הלכות סוכות ויו"ט וכו' שבכל 
נוגע כל הפרטים, כולל הסימנים ג"כ, מכיון שכל זה הוא חלקים מתורת הוי', כנ"ל  זה 

בארוכה. 

וכן בלימוד עניני משיח וגאולה, כולל ובמיוחד – גם לימוד ההלכות ד"הלכות משיח 
ומלחמותיהם" שבסוף ספר הרמב"ם, ועד למעמד ומצב ד"וינצח" בכל המלחמות, וכמו"כ 
היצה"ר  את  מנצח  שהוא  שבו,  ויצה"ר  היצה"ט  בין  דכאו"א  הפרטית  למלחמה  בנוגע 
לגמרי ומגרשו מתוכו, אלא שלאחר מכן הוא מחזירו בכדי לבררו ולהעלותו – "בכל לבבך 

– בשני יצריך". 

והעיקר, כאמור, בנוגע לפועל להזדרז בהגשת צרכי החג לכל נצרך, ובאופן ד"משמנים" 
ו"ממתקים" כנ"ל, החל מתפוח בדבש, דתפוח קאי על ספירת המלכות )כנ"ל סי"ד( ועל 
כאו"א מישראל, ודבש קאי על פנימיות התורה, וטבילת התפוח בדבש מורה על טבילתו 
של היהודי בפנימיות התורה – כולל הפצת המעיינות חוצה, ועד שהיא נחקקת בו לגמרי, 

שעיקר כוונתו בזה היא בכדי שעי"ז קאתי מר דא מלכא משיחא. 

כב. ועוד ועיקר – שכל יהודי וכל העולם עולה עתה מלמטה למעלה – מגלות לגאולה, 
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ואפילו אלה שהם במעמד ומצב ד"מעלה" הרי הם עולים ל"מעלה" נעלה יותר – שבערכו 
המעלה הקודם הוא מטה, ויתגלה "אלופו של עולם" בכל העולם כולו, שגם טבע העולם 
הוא אלקות, כידוע תורת הבעש"ט שהחילוק בין טבע ונס הוא רק בחידוש הדבר )ואילו 
טבע הוא נס שנעשה כמה פעמים(; ויומתק ע"פ תורתו בענין ההתהוות בכל רגע, שטבע 

נתחדש בכל רגע, כמו נס. 

ועאכו"כ אלו שהכינו משקה המשמח אלקים ואנשים, בקשר עם עניני התוועדויות של 
שמחה, והחלטות טובות בנוגע לכל הענינים הנ"ל, ובאופן ד"בפיך ובלבבך לעשותו" – 
שלימות המחשבה, דיבור ומעשה )כולל בהתאם לג' ימים אלו, הכוללים גם את יום הולדת 
הצמח צדק(, ועד לאופן של חקיקה בזה – יעלו עתה מלמטה למעלה ויכריזו פרטי הדברים 
וכו'. ועוד והוא העיקר – שתיכף ומיד ממש זוכים שכל בני ישראל עולים מלמטה – מעמד 
ומצב הגלות, למעלה – מעמד ומצב דגאולה, מחו"ל לארצנו הקדושה, וזוכים מיד ל"תורה 
חדשה מאתי תצא" )אף שהיא נקראת באותו השם – "תורה", ויתירה מזו – ידוע הפתגם 
שמתן תורה הי' פעם אחת בלבד, וכבר אז ניתנו כל הענינים(, יחד עם "שמים חדשים וארץ 

חדשה". 

ובירושלים גופא עולים עד ל"מקדש אדנ-י כוננו  ושם גופא עולים לירושלים עיה"ק, 
ידיך", ושם גופא – עולים עד לקדש הקדשים, עד לאבן השתי' אשר בקדש הקדשים עצמו! 

]אחרי חלוקת המשקה התחיל לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. אח"כ הורה 
לש"ץ שי' לנגן "יה"ר . . שיבנה ביהמ"ק". אח"כ התחיל לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". אח"כ 

הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:45 )!( לערך[. 
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ל' הכ' – איוב מא, ח.   )1
ראה ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש )כפ"ח תשל"ו(   )2

ס"ע 35 ואילך. וש"נ. 

בראשית ג, יט.   )3
רמב"ם הל' מלכים ספ"א.   )4

בס"ד. התוועדות יום ב' דראש השנה ה'תשנ"ב 

–עשרח,ער'ע–ע

]כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה. הורה להכריז שמי שעדיין לא נטל 
יכול ליטול עד השקיעה. הקהל ניגן "זָאל שוין זיין די גאולה"[. 

א. הסדר הרגיל בהתוועדויות כגון אלו – להזכיר את שמותם של כל רבותינו נשיאינו 
)וכולל גם נשיאי החסידות הכללית(, החל מלמטה למעלה )שזה קרוב ונוגע יותר אלינו( 
– כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שכולל גם את כל הנשיאים שלפניו, ולפניו אדמו"ר נ"ע 
שנשיא דורנו הי' בנו יחידו ממלא מקומו )וכולל גם ממלא מקומם של הרביים שלפניו(, 
ולפניו – "מלכחתילה ַאריבער", אדמו"ר מהר"ש, ששייך במיוחד לחודש תשרי שהרי יום 

ההילולא שלו הוא בי"ג תשרי )בגימטריא "אחד"(. 

הצ"צ  ואדמו"ר  מהר"ש  אדמו"ר   – יגשו"1  באחד  "אחד  בזה  הידוע  וכפתגם   –
)שהסתלקותו בי"ג ניסן(, וכידוע2 שבין כל שאר בני הצ"צ היתה לאדמו"ר מהר"ש שייכות 
מיוחדת לאביו, ועד כדי כך, שהצ"צ דאג בחייו שהוא יהי' ממלא מקומו )מפני שבאם ח"ו 
תתעכב ביאת משיח צדקנו, וממילא יהי' בו הענין ד"ואל עפר תשוב"3 – הי' עליו לדאוג 

כבר בעת נשיאותו לממלא-מקום לנשיאותו(. 

ולפני זה – אדמו"ר האמצעי, ולפניו – אביו אדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות 
חב"ד. ולפני זה גם אבות )נשיאי( החסידות הכללית – המגיד, ולפניו – הבעש"ט, ששייכים 
במיוחד לחסידות חב"ד, ובב' האופנים שבזה: שבחסידות הכללית נכללת חסידות חב"ד, 

ושחסידות חב"ד כוללת את החסידות הכללית. 

וע"ד מה שמצינו בנוגע לאדמו"ר מהר"ש והצ"צ – שכל אחד מהם הוא גם כולל 
הגישה  על  הן  דקאי   – יגשו"  "אחד באחד   – וכמובן מהפתגם האמור  בשני,  נכלל  וגם 
דאדמו"ר המהר"ש להצ"צ והן על הגישה דאדמו"ר הצ"צ להמהר"ש, שלכן לא מפרשים 
 – באותו השם  נקראים  שניהם   – ואדרבה  האופנים,  ב'  את  לכלול  בכדי  ה"אחד"  מיהו 

"אחד". 

בזה  הביאור  לומר  ויש  הצ"צ.  בחיי  עוד  מיוחדת  שייכות  ביניהם  היתה  וכאמור, 
ע"פ מאחז"ל4 "אין מושחין מלך בן מלך אלא אם כן היתה שם מחלוקת", ומכיון שבנוגע 

רובעם'עתכרשע,ש ,
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11רובעם'עתכרשע,ש ,

אבות פ"ה מי"ז.   )5
ברכות לו, רע"ב. וש"נ.   )6

עירובין יג, ב. וש"נ.   )7
סנהדרין צג, ב.   )8

מק"מ לזח"א יז, ב. הובא בלקו"ת קרח נד, רע"ג.   )9
תושבע"פ  של  "הלכות  בענין  קונטרס  ראה   – בכ"ז   )10

שאינן בטלים לעולם" )קה"ת תשנ"ב( ס"ב ואילך. 
ברכות כח, א. וש"נ.   )11

ראה לקו"ש חכ"ז ע' 198 ואילך. וש"נ.   )12
מו"ק ה, סע"א. וראה לקו"ת שה"ש מח, רע"ג.   )13

בס'  ונתק  הובא  סתי"ח.  ח"א  הרשב"א  שו"ת  ראה   )14
החקירה להצ"צ לד, ב ואילך. ובכ"מ. 

לנשיאותו של אדמו"ר מהר"ש "היתה שם מחלוקת", הי' צורך בקשר מיוחד מעין ענין 
המשיחה! 

ב. והנה, אף ש"היתה שם מחלוקת", הרי מובן בפשטות שאין זה ענין של "מחלוקת" 
שהיא  "מחלוקת  שזוהי  בלבד,  והתחלקות  חלוקה  מלשון  מחלוקת  אלא  ח"ו,  כפשוטה 
לשם שמים )זו מחלוקת הלל ושמאי(", שלכן "סופה להתקיים"5, דמכיון ששתי החלוקות 
הן "לשם שמים" לכן סופן להתקיים, שתיהן יחד; משא"כ "מחלוקת" כפשוטה אין שייך 
שתהא "סופה להתקיים", משום שקיום ומחלוקת הם סתירה מיניה וביה! דממה נפשך: 
אם זוהי מחלוקת, היינו שרק א' מהדעות תתכן ולא שתיהן יחד, איך יתכן שיהי' לשתיהן 

קיום?! 

ועד"ז הוא בנוגע למחלוקת בית הלל ובית שמאי – "מחלוקת שהיא לשם שמים". 
דאע"פ שבזמן הזה הלכה כבית הלל דוקא6, משא"כ דברי בית שמאי הם אך ורק בגדר 
ד"אלו ואלו דברי אלקים חיים"7, שם אלקים בלבד, ואילו בנוגע לשם הוי' )שלמעלה משם 
אלקים( – "והוי' עמו שהלכה כמותו"8, שענין זה שייך בזמן הזה לבית הלל דוקא – הרי 
איתא בכתבי האריז"ל9 שלעתיד לבוא תהי' ההלכה בפועל – "והוי' עמו שהלכה כמותו" 
– כבית שמאי, סופן להתקיים, ואילו דברי בית הלל יהיו בגדר ד"אלו ואלו דברי אלקים 

חיים". 

אלא10 שעפ"ז צריך ביאור בנוגע לטענה אלימתא שיכולים בית הלל לטעון – היתכן 
שהלכה  עמו  "והוי'  בבחי'  כדבריהם,  נפסקה  שהלכה  שנים  ריבוי  שלאחרי  הזה,  כדבר 
בה  חיים",  אלקים  דברי  ואלו  "אלו  בגדר  ורק  אך  יהיו  דבריהם  שאז  זמן  יגיע  כמותו", 

בשעה שהכלל בכל עניני קדושה הוא ש"מעלין11 בקודש ואין מורידין"! 

ויש לומר בזה, עכ"פ בדרך אפשר )ומסתבר לומר שזהו ודאי ג"כ( – ע"פ הידוע12 
שלעת"ל תהיינה כמה וכמה תקופות, ובמיוחד ובכללות – ב' תקופות, ועפ"ז יש לומר 
בנוגע  רק  הוא  שמאי  כבית  ההלכה  תפסק  שלעת"ל  האריז"ל  בכתבי  שכתוב  שמה 
לתקופה הראשונה )משום שאז יהי' העולם במעמד ומצב ד"השם אורחותיו"13, וממילא 
"נוחין  זו שבבית הלל שהיו  דינו התורה מבלי שיצטרכו להגיע למעלה  כל  בו  יתקיימו 
ועלובין"(, משא"כ בתקופה השני' שלאחר מכן )שהיא תקופה נעלית יותר( תהי' ההלכה 
בפועל כשניהם יחדיו, בית הלל ובית שמאי; והיינו דכמו שמצינו שהקב"ה הוא "נמנע 
הנמנעות"14 בעצמותו ומהותו ית', ולכן למעלה ישנם ב' הקוין דמיימינים ומשמאילים גם 

יחד – עד"ז יהי' בנוגע לבית הלל ובית שמאי. 
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ראה ר"ה טז, ב.   )15
מסעי לה, כד-כה. וראה ר"ה כו, רע"א.   )16

סנהדרין יז, סע"א. וראה לקו"ש חכ"ט ע' 113 ואילך.   )17
וש"נ. 

פע"ח שער ר"ה פ"א. פ"ד. ועוד.   )18

ב.  צב,  שמע"צ  דרושי  לקו"ת  ב.  קנג,  זח"ג  ראה   )19
ובכ"מ. 

ראה לקו"ת דרושי ר"ה נו, ג. מאמרי אדה"ז תקס"ד   )20
ע' ריז. 

ר"ה טז, סע"א. וש"נ.   )21

ג. ומזה מובן גם בנוגע לר"ה – יום הדין והמשפט, שבו ישנם מיימינים ומשמאילים 
יחדיו  שניהם  ומאחדת  הכוללת  העצמות  בחי'  מצד  ע"ז,  ביחד  אבל  וב"ה(,  ב"ש  )ע"ד 
דקו  דין כפשוטו, אלא תכלית השלימות  ענין של  זה  וקובעים פה אחד שאין  מסכימים 
של  בספרן  לאלתר  מישראל  כאו"א  ונחתם  נכתב  כבר  שעתה  ברור  וממילא  השמאל, 

צדיקים גמורין15. 

דין, הרי ה"ושפטו העדה"  וע"ד מה שמצינו בית דין של מטה, דאע"פ שהם בית 
צריך להיות דוקא באופן ד"והצילו העדה"16, היינו שעליהם להשתדל ככל היותר )אפילו 
אם בנוגע לעצמם הם מהדרים ומחמירים כו'( לפטור את הנדון ולזכותו בדין. ועד כדי כך, 
ש"סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו"17, היינו שהתוצאה מזה "שראו כולן לחובה" 
)תוקף קו השמאל( היא, שהוא נעשה אדם חפשי לגמרי, וממילא מובן שהוא חוזר לביתו 
וכו'. ]משא"כ כשיצא זכאי מצד שרבו המזכין על המחייבין, הרי מצד )מיעוט(  הפרטי 

המחייבין לא הי' בזה הענין ד"והצילו העדה"[. 

ועפ"ז ברור, שבעמדנו עתה ב)סיום( יום הב' דר"ה שאז הוא "דינא רפיא"18, כלומר, 
שגם הדין גופא הוא בבחי' "רפיא" – בטח כבר נכתבו ונחתמו כל ישראל לאלתר בספרן 
של צדיקים גמורין, כיון שע"ד עשיית תשובה נעשה כל יהודי צדיק גמור )ו"משיח אתא 

לאתבא צדיקיא בתיובתא"19(. 

ואף שהדין דיום הא' דר"ה הוא "דינא קשיא"18, הרי ודאי שע"י כל התפילות, וע"י 
העבודה בכל התקיעות במשך ר"ה – נתהפכו כל ענינים אלו לטובה ול"רפיא", וכל ישראל 

נכתבים ונחתמים תיכף ומיד ממש לשנה טובה ומתוקה בכל הענינים – 

תש"ת  דתשר"ת  האופנים  ג'  ובכל  מיושב",  "תקיעות  הנקראות  מהתקיעות  החל 
ותר"ת, ובזה גופא – כל א' מהם ג' פעמים כנהוג, ואח"כ ממשיכים ב"תקיעות מעומד" 
בתפילת מוסף, שגם בהן תוקעין בכל פעם )פ"א( בכל שלשת האופנים הנ"ל – תשר"ת 
)ואמירת תהילים( בסיום  ושופרות  זכרונות  ולאחר מכן, לאחרי מלכיות,  ותר"ת,  תש"ת 

התפילה, מוסיפים עוד ל' קולות, ע"ד ומעין ה"תקיעות מיושב" האמורות. 

זכרונות  דמלכיות,  הענינים  שלשת  ובמיוחד  דר"ה,  התפילות  על  נוסף   – זה  וכל 
מן התורה  ראי'  ריבוי פסוקים מתושב"כ שהם מהוים  ישנם  ושופרות, שבכל אחת מהן 
לפני  שיבוא  כדי  זכרונות  כו'  מלכיות  בר"ה  לפני  "אמרו  כמאחז"ל21  אלו20,  ענינים  על 
זכרוניכם לטובה". כולל גם בנוגע לברכת שופרות, כסיום המאחז"ל "ובמה בשופר", שא' 
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ראה לקו"ש ו' תשרי תש"נ. וש"נ.   )22
ר"ה פ"א, יא.   )23

ראה מגילה ג, א. וש"נ.   )24
ראה פרש"י ר"פ נח. ועוד.   )25

ראה גיטין סב, סע"א. זח"ג רנג, ב.   )26
קדושים יט, יח.   )27
יחזקאל לג, כד.   )28

ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.   )29

הפירושים בזה דקאי על פסוקי שופרות22, שהם ראי' מן התורה על ענין השופר. ובפרט 
להגירסא שבתוספתא23 – "שופרות כדי כו'" )ולא "במה בשופר" כגירסת הגמרא(. 

ועד לסיום ברכת שופרות – "תקע בשופר גדול לחרותנו", דקאי על השופר גדול 
דלעת"ל. וכנהוג שאז הש"ץ מגביה את קולו במיוחד, עוד יותר מהגבהת הקול בברכות 
מלכיות וזכרונות, ואפילו יותר מבברכת שופרות גופא עד לבקשה זו. ובמיוחד שהלשון 
"תקע" כולל לא רק לשון בקשה ולשון ציווי אלא גם לשון הבטחה, ויתירה מזו – לשון 
סיפור דברים, שאין שואלים אצל השני דעתו בזה, אלא הש"ץ מספר לו סיפור דבר שהי' 
כבר בעבר – שכבר היתה הגאולה האמיתית והשלימה והתקיעה בשופר גדול לחרותנו! 

הרי  זו,  שבברכה  הענינים  כל  את  מכוין(  אינו  )ובמילא  יודע  אינו  כשהש"ץ  ]וגם 
וכוללם  שלוחם,  )שהוא  כולו  והציבור  הקהל  דכל  שה"מזלי'"  ועאכו"כ  חזי"24,  "מזלי' 
העליונים  והמלאכים  המזלות  כל  ועאכו"כ  "חזי",  אותם(  לכלול  שבכוחו  כיון   –  יחד 

כו'[. 

ובודאי "אילו זכינו" היינו נגאלים כבר אתמול מיד באמירת ברכות אלו, אלא שמפני 
איזושהי סיבה שאינה ברורה וידועה ומובנת כלל וכלל – גם לאחרי אמירתן היום נמצאים 

אנו עדיין בגלות!... 

עינינו  "ותחזינה  בברכת  ממשיכים  ושופרות  זכרונות  מלכיות,  שלאחרי  ובמיוחד 
בשובך לציון ברחמים", שהוא"ו ד"ותחזינה" – )נוסף להיותו וא"ו המוסיף( הוא גם וא"ו 
המהפך את העתיד לעבר25, וממילא זוכים תיכף ומיד לגאולה, כך שכבר בעבר ישנו הענין 

ד"ותחזינה עינינו כו'". 

"ַא  הקהל  כל  מאמירת  מתחיל   – זה  שלאחרי  לההמשך  בנוגע  גם  מובן  וממילא 
בתכלית  הוא  זה  שענין  גדול"(,  ב"מודים  הש"ץ  )וכן  דרבנן"  "מודים  שטורעמדיקן" 

השלימות – מפני שכאו"א מהם הוא בבחי' "מאן מלכי רבנן"26. 

ומיד לאחר מכן ממשיכים באמירת כל הציבור יחדיו "וכתוב לחיים טובים כל בני 
בריתך", ד"כל בני" לשון רבים דוקא קאי על כל ישראל יחד שנמצאים כולם במעמד ומצד 
ד"ואהבת לרעך כמוך"27, ובזה מוסיפים "בריתך", דקאי גם ובמיוחד על ברית בין הבתרים 
שהקב"ה כרת עם "אחד הי' אברהם"28, וממנו יורש כל יהודי את כל הענינים דברית בין 
ויתירה מזו – שהיא נעשית תיכף ומיד ברית חדשה ע"ד "תורה חדשה מאתי  הבתרים, 

תצא"29. 
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שבת קיז, ב. וש"נ.   )30
ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, סע"א ואילך. ובכ"מ.   )31

ראה ב"ב טז, סע"ב ואילך.   )32

עג  ס"ע  תרנ"ט  סה"מ  וראה  מ"ד.  פ"א  יצירה  ספר   )33
ואילך. וש"נ. 

תהלים קיט, קסב.   )34
שם מז, ו.   )35

הגאולה  בביאת  ומיד  תיכף  מתמלא  טובים"  לחיים  שה"וכתוב  מובן  וממילא 
האמיתית והשלימה, כך שכשממשיכים אח"כ באמירת "וכל החיים יודוך סלה" – ההודאה 
היא על החיים טובים דהגאולה האמיתית והשלימה בם נכתבין "כל בני בריתך", ויתירה 
בני בריתך"  "כל  נכתבו  וא"ו המתהפך לעבר – שכבר  גם  הוא  ד"וכתוב"  הוא"ו  מזו – 

לחיים טובים! 

ועפ"ז מובן בפשטות, שתוכנה וענינה של התקיעת-שופר שתוקעים בסוף התפילה 
אף שנמצאים לאחרי כל הענינים האמורים הוא – הענין ד"תקע בשופר גדול לחרותינו" 
בגאולה השלימה, אשר, תקיעה זו צריכה להיות במעשה בפועל! ]אע"פ שתקיעת שופר 

"חכמה היא ואינה מלאכה"30[. 

ד. ובכל זה מיתוסף גם מצד הר"ת דשנה זו כפי שיהודים קוראים לה – "הי' תהי' 
שנת נפלאות", שזהו הר"ת דארבעת האותיות הראשונות, שתוכנו שהנפלאות הם באופן 
ד'הי' תהי'' שזה מורה על תוקף, חוזק ונצחיות; ובזה גופא באופן ד"שנת", היינו שהם 
חודרים בכל השינויים האפשריים הנכללים בשנה )ע"ד ענינו של ראש השנה שכולל את 

כל פרטי השנה, כמו שהראש כולל את כל פרטי האברים31(. 

ולאחרי זה מוסיפים את האות החמישית – הגאולה החמישית – ב', ר"ת "בכל", 
שרומז במיוחד על יצחק אבינו שנקרא כן בכתוב, והרי הגאולה העתידה קשורה במיוחד 
ג'  זה  הרי  יחדיו  ויעקב, ששלשתם  אברהם  עם  גם  קשור  יצחק   – לזה  ונוסף  יצחק.  עם 

הענינים ד"בכל מכל כל"32 )כמדובר לפני זה(. 

נוסף לזה – ב' הוא ג"כ הר"ת ד"בינה", היינו שלאחרי שישנה השלימות בכל עניני 
חכמה – "חכם בחכמה", צ"ל גם השלימות בכל עניני בינה )שבכמה דברים היא נעלית 
מחכמה( – "הבן בבינה"33, עם כל האופנים והענינים ד"בינה", ועד לאופן ד"בכל" – הן 

בחכמה והן בבינה. 

יותר בוודאות שכאו"א מישראל נחתם כבר ביום א' דר"ה  זה מוסיף עוד  וכל  ה. 
בספרן של צדיקים, ועאכו"כ ביום ב' דר"ה. 

והמקומות  הזמנים  חלוקות  כל  את  ומאחדים  לוקחים  הגאולה  עם  שביחד  ועד 
למציאות אחת, ועל אחת כמה וכמה – את כל בני ישראל עם כל עניניהם, שזהו "שלל" 
גדול, "כמוצא שלל רב"34, כפי שאומרים זאת בפסוקי ההכנה לתקיעות, ובפרט שלאחרי 
אמירת הש"ץ חוזרים כל הקהל יחד על כל הפסוקים, עד לפסוק האחרון והעיקרי "עלה 
בב'  כבר  עלי' שמתחילה  אלקים,  עניני שם  בכל  עלי'  גו'"35, שפועלים  בתרועה  אלקים 
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הושע ו, ב.   )36
ראה לקו"ת דרושי ר"ה סג, סע"ב.   )37

ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' שמט. ועוד.   )38
ספר השיחות תש"ה ריש ע' 83.   )39

ראה פרש"י עה"פ.   )40
ראה זח"ג רכא, א.   )41

ישעי' ס, כא. וראה סנהדרין ר"פ חלק.   )42

תהלים קמ, יד.   )43
ראה פס"ר פ' שבת ור"ח. יל"ש ישעי' רמז תקג. ועוד.   )44

דניאל ז, יג. וראה סנהדרין צח, א.   )45
בא יו"ד, ט.   )46
ישעי' ס, ט.   )47

שו"ע אדה"ז או"ח סת"ר ס"ג ואילך.   )48

הימים דר"ה, עד לשלימות בזה "ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו"36 )וידוע הפירוש בזה 
דלאחרי ב' ימי ר"ה בא "יום השלישי"( – יום הכפורים37, כאשר בסיומו אומרים כל הקהל 
יחד ז' פעמים )לאחרי אמירת "שמע ישראל" פעם א' ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

ועד" ג' פעמים( "הוי' הוא האלקים" )וכמבואר במק"א38(. 

ועוד ועיקר – שאח"כ מכריזים "לשנה הבאה בירושלים", וכידוע39 פתגם וביאור 
נשיא דורנו בזה בנוגע לאמירה זו בפסח, ומזה מובן גם בנוגע ליוה"כ שלפניו, שהמקור 
על שניהם הוא ראש השנה שלפניהם, שבו נחתמין תיכף ומיד לשנה טובה ומתוקה, החל 
מביאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד )ובדרך ממילא "לשנה הבאה בירושלים"(. 

וממילא מובן, שלאחרי סיום תפילת מוסף עם כל התקיעות שבה באופן משולש 
)כנ"ל( – זוכים תיכף ומיד ל"ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו", בבית המקדש השלישי40 
מובן,  ובמילא  שלפניו41.  מקדשות  הבתי  ב'  את  כולל  להיותו  המשולש  בית  גם  שהוא 
"קוה  באמירת  הסיום  ]לאחרי  מוסף  שלאחרי  לשלום"  לבתיהם  ב"ונפטרים  שהפירוש 
כו'", "עלינו כו'", ולאח"ז – "אך צדיקים )"ועמך כולם צדיקים"42 ללא שום התחלקות 
ביניהם כי כולם הם מציאות אחת( יודו לשמך ישבו את פניך"43, דקאי על ההתיישבות 
בפנימיות ב"את פניך"[ הוא – שתיכף ומיד נפטרים כל בני ישראל מארבע כנפות הארץ – 
לביתם האמיתי שזהו בארץ ישראל, בירושלים עיה"ק, בהר הקודש, בבית המקדש ובקדש 

הקדשים. 

הנשים  האנשים,  מישראל,  כאו"א  נמצאים  שאז   – לשלום"  לבתיהם  ו"נפטרים 
והטף, מכל ארבע כנפות הארץ – תחת גפנו ותחת תאנתו, וכ"א מהם מכין א"ע לעלי' 
לרגל שתהי' לע"ל מדי שבת בשבתו ומדי חדש בחדשו – שזוכים לעלות לרגל ע"י העננים 
בכל ג' התפילות )כדאיתא במדרש44(, ובאופן שמיד לאחר מכן העננים מחזירים אותם אל 
תחת גפנם ותחת תאנתם. ומאליו מובן, שחזרתם לביתם וכל שכן עלייתם לרגל שלאחרי 

זה היא באופן חדש לגמרי. 

והעיקר – שתיכף ומיד ממש, עוד בהמשך התוועדות זו נזכה כולנו ל"ארו עם  ו. 
הן  אתם"47,  וזהבם  ו"כספם  ובבנותינו"46,  בבנינו   .  . ובזקנינו  "בנערינו  שמיא"45,  ענני 

בגשמיות והן ברוחניות. 

ובעמדנו בסיום ב' ימי ר"ה – שהם כחד "יומא אריכתא"48, הרי זו הוראה ג"כ בנוגע 
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זכרי' ח, יט. רמב"ם הל' תעניות בסופן.   )49
ראה ספר השיחות תנש"א ח"א ע' 23. וש"נ.   )50

ל' חז"ל – ב"מ רפ"ז.   )51

שאין  באופן  היא  הגלות  לדעת שאע"פ שאריכות  צריך  יהודי  כלומר:  הגלות.  לאריכות 
למטה הימנו – הרי כל זה אינו אלא כיומא אריכתא, יום אחד בלבד; וביחד עם זה ברור, 

שהגאולה לא מתעכבת, ח"ו, אפילו לרגע אחד, אלא היא באה תיכף ומיד! 

וממילא מתקיים ביום השלישי בתשרי – "ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו", מפני 
אהבו"49,  והשלום  והאמת  גו'  ולשמחה  "לששון  יהפכו  אלו  שימים  ומיד  תיכף  שזוכים 
שזהו ההיפך הגמור מהמאורע דג' תשרי עם גדלי' בן אחיקם שהי' – היפך האמת והיפך 

השלום!... 

רצוי שכזה – אעפ"כ  ענין בלתי  להזכיר  הזמן המתאים  לא  הוא  ר"ה  ואף שודאי 
מזכירים זאת עתה, משום שבעמדנו לאחרי כל התפילות והתקיעות כו' דר"ה הרי בודאי 
ובודאי שכל ענינים אלו נתהפכו כבר, והינם עתה לא רק "כזכיות", אלא "זכיות" ממש! 

ובמילא, תמורת צום גדלי' – נעשה יום ששון ושמחה. 

]ויש להוסיף בזה ע"פ הדיעות שגדלי' נהרג בר"ה, ודחו את הצום לג' תשרי, כיון 
שגם בזמן ההוא הי' ר"ה לפעמים ב' ימים )אע"פ שכפי הנראה בשנה ההיא הי' ר"ה רק 

יום א'([. 

והעיקר, כאמור, שנזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה, וממילא  ז. 
מתכוננים ל"יום השלישי – בתשרי – יקימנו ונחי' לפניו" ]ובפרט שהמאורע דגדלי' בן 
אחיקם שייך לשלימותה של מלכות בית דוד50[, לא באופן של תענית, אלא בהכנת סעודה 
הכי גדולה – "כסעודת שלמה בשעתו"51, בה הקב"ה משתף את כל בני ישראל, ומגיש 
)וכהפס"ד  בגשמיות  בפשטות  הבר,  ושור  הלוויתן  המשומר,  היין  את  ומיד  תיכף  להם 

בחסידות שסעודה זו תהי' גם ובעיקר – סעודה גשמית(. 

שלמה  ש"וישב  דכשם  "בשעתו",  בודאי  ה"ז  מהקב"ה  היא  שהסעודה  ומכיון 
 על כסא ה'", כך גם נמצא הקב"ה כנגד כאו"א מישראל, גם כנגד אלו שעדיין לא עשו 

הבדלה, 

ולבוא  הבדלה,  ולעשות  אחרונה  ברכה  לברך  שמיהרו  יהודים  שישנם  ובמיוחד 
להשתתף בהתוועדות זו בהיתר – 

ואדרבה: הרי הם באים לכאן עם הבשורה טובה דביאת משיח צדקנו, שהם פגשו 
למשיח  עליכם"  "שלום  לתת  כדי  סעודתם  באמצע  להפסיק  שהוצרכו  ועד  כבר,  אותו 
צדקנו, ]ומובן, שבנוגע ל"שלום עליכם" זה, אין מקום לשקלא וטריא ופקפוק האם מותר 

למי שנטל ידיו לתת "שלום עליכם" למי שלא נטל עדיין...[, 
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ערכין לב, סע"ב. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ח.   )52
ראה לקו"ת ר"פ נצבים.   )53

ברכות כ, ב.   )54

ראה לקו"ש ח"ו ע' 80 הערה 70. ועוד.   )55
ראה פע"ח שער השופר פ"א. ועוד.   )56

ומכיון שהם אוחזים כבר לאחרי הבדלה, הרי הם מכינים את הסעודה גדולה האמורה 
גם בשביל אלו שנמצאים עדיין לפני הבדלה וכו' )כי בהיותם לאחרי יו"ט, מותרים להכין 

סעודה עבור כולם(. 

ובמילא מברכים ברכת המזון באופן ד"ואכלת ושבעת וברכת את הוי' אלקיך על 
הארץ הטובה אשר נתן לך" – בארץ ישראל כפי שהיא בתכלית השלימות באופן ד"כל 
מצות  כולל  התורה,  מן  בארץ  התלויות  המצוות  כל  את  מקיימים  שאז  עליה",  יושביה 
יובל52. ]ולהעיר מהשקלא וטריא אודות אופן מנין שנות השמיטין והיובלות – באם תבוא 

הגאולה באמצע שנות היובל, וכמדובר בארוכה בשנים שעברו[. 

"אתם  )רק( בפרשת  בתורה  קראו  ר"ה  זו, שלפני  בקביעות שנה  יתירה  ובהדגשה 
כל עשרת הסוגים שישנם בבני  נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם", והולך ומפרט את 
ישראל53, כנגד עשר ספירות דלמע', כיון שע"י בני ישראל נעשה הגילוי דעשר ספירות. 
ויתירה מזו – שבני ישראל הם למעלה מהעשר ספירות, ולכן בכחם לגלות עניני אלקות 
 – בכבודך"  כולו  העולם  על  "מלוך  דר"ה  בהתפילות  שאומרים  כפי  מהע"ס,  שלמע' 
הכבוד  המשכת  היינו,  בר"ה,  שנעשית  כולו"  העולם  "על  הקב"ה  והכתרת  שהמלכות 
ע"י  נעשית   – הכתר  לפנימיות  ועד  בכתר,  מתעלה  שהיא  כפי  המלכות  ספירת  העליון, 

עבודתם ותפילתם של ישראל דוקא. 

ח. ועוד והוא העיקר – שמכיון שמתכוננים לעריכת "סעודת שלמה בשעתו" כאמור, 
ולברכת המזון "עד כזית ועד כביצה"54 – נזכה תיכף ומיד לה"תקע בשופר גדול לחרותנו" 
בביאת הגאולה, ובאופן שביחד עם זה שהגאולה היא למעלה מכל מדידה והגבלה, הרי 
היא נמשכת דוקא בהמדידה והגבלה )בדוגמת המדידה והגבלה דכזית וכביצה(, למטה 
דוקא. וכידוע55 הסיפור בזה מהצ"צ שנמסר ע"י נשיא דורנו, שהגאולה צריכה להיות דוקא 

בפשטות בגשמיות למטה מעשרה טפחים, בעולם העשי' הגשמי, נשמות בגופים. 

ובמיוחד כשאוחזים כבר לאחרי כל העבודה דר"ה באמירת "אשרת שפתינו וכו'", 
וכל הפיוטים שלפנ"ז ושלאח"ז, עד לתקיעות בסיום התפילה )לאחרי אמירת תהילים(, 
וכמנהג התוקע לסיים בתקיעה גדולה, שהיא רמז וכנגד )ומעורר עוה"פ שתיכף ומיד יהי'( 
ה"תקע בשופר גדול לחרותינו" – תקיעה גדולה דהקב"ה, שאז יהי' הבעל-תוקע עצמותו 

ומהותו ית'. 

וכפי שהדין הוא שצריך להאריך בתקיעה "עד שיאדימו פני התוקע"56, שתוכן הענין 
בפשטות הוא, שזה מורה על המאמץ והיגיעה בתקיעה זו, שלכן עיקר הדם עולה לראשו 
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ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סל"ו. ועוד.   )57
ישעי' ל, כ. וראה תניא פל"ו.   )58

סנהדרין צז, ב.   )59
ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט.   )60

רעט.  ע'  ריש  ח"ד  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  ראה   )61

"היום יום" ט"ו טבת. 
ראה תו"א ר"פ וישב. ובכ"מ.   )62

ראה תניא פ"ד. ובכ"מ.   )63
ישעי' יא, ט. רמב"ם הל' מלכים בסופן.   )64

ראה לקו"ש חי"א ע' 8 ואילך. וש"נ.   )65

– למקום הפנים, אלא שאין זה ענין של היפך הבריאות ח"ו, ואדרבה עי"ז שיאדימו פני 
התוקע – מיתוסף בו חוזק ובריאות. 

צריך  שהוא  )כמו  התוקע  בפני  להסתכל  שצריכים  הוא  בפשטות  שהדין  וכשם 
להסתכל בפני הציבור(, אשר, הלשון "הסתכלות" מורה על ראי' פנימית )"ַאריינקוקן"( 
שלמעלה מסתם ראי'57, אפילו ראי' דחכמה – ראי' נעלית ביותר, "מען קוקט זיך ַאיין" 

בפני התוקע – 

כך נזכה תיכף ומיד להסתכלות ב"פני התוקע" ד"תקע בשופר גדול", "והיו עיניך 
את  ניט"(  שַאט  )"עס  מזיק  זה  אין  הגילוי  גודל  שלמרות  ובאופן,  מוריך"58.  את  רואות 
ר' מאיר  ואדרבה – ע"ד דברי רבינו הקדוש מסדר הש"ס על שזכה לראות את  הרואה, 
מאחוריו, ואילו הי' זוכה לראותו מלפניו הי' על אחת כמה וכמה – עד"ז זוכים לענינים 

הכי נעלים דהראי' והסתכלות האמורה. 

חמשה  על  )נוסף  משנה  סדרי  דששה  הענינים  כל  לאחרי  כבר  שנמצאים  ]ובפרט 
דור האחרון  זה,  בדורנו  כולל  לחדש,  עתיד  ותיק  לכל מה שתלמיד  ועד  תורה(,  חומשי 
לגלות וראשון לגאולה – שעיקר החידוש בהלכה של תלמידים אלו בדורנו הוא שכבר 
"כלו כל הקיצין"59, וכבר ישנו גם ענין התשובה בשלימותו, וגם הכפתורים צוחצחו כבר60, 
להושיט  כביכול,  צריך,  וממילא הקב"ה  מזמן,  כולכם"61  הכן  ד"עמדו  הענין  ג"כ  וישנו 
תיכף ומיד ממש לכאו"א מישראל את היין המשומר והלוויתן ושור הבר, ביחד עם כל 
שהם  ויראה62,  )אהבה  ברוחניות  הן  אתם",  וזהבם  "כספם  )"געשיר"(,  וזהב  כסף  הכלי 
ועד  בענין ספירת הדעת,   – ומקורן  ומצוות לא תעשה63,  לכל מצוות עשה  ומקור  שרש 
לתכלית שלימות הדעת בקיום היעוד64 "כי מלאה הארץ דעה את הוי'"( והן בגשמיות, 

ואדרבה – בעיקר בגשמיות[. 

ונשיא  דוקא,  בגופים  נשמות  הקדושה,  לארצנו  לילך  כולנו  שנזכה  רצון,  ויהי  ט. 
דורנו בראשנו, 

ובמיוחד ע"י שכ"א מאיתנו, ביחד עם "מאן מלכי רבנן", ונשיא דורנו בראשם – 
פוסקים בכח התורה שמשיח צדקנו – דוד מלכא משיחא – צריך לבוא תיכף ומיד, 

וכמדובר שהר"ת דמי"ד הוא: גואל ראשון הוא גואל אחרון וגואל אחרון הוא גואל 
ראשון65 – משה רבינו ודוד מלכא משיחא, ובפרט ע"י הפצת המעיינות דהבעש"ט, ישראל 

בעש"ט, 
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ומשיב  שואל  שו"ת  סק"ג.  או"ח  חת"ס  שו"ת  ראה   )66
מהדורא חמישאה סי"ח. ועוד. 

מיכה ז, טו.   )67

אמור כג, מג. שו"ע אדה"ז או"ח סתרכ"ה.   )68
ראה ב"ב עה, א.   )69

ועוד ועיקר – תיכף ומיד ממש למטה מעשרה טפחים, נשמות בגופים. 

ומיד  תיכף  להמשיך  כולכם  הכן  שעומדים  באופן   – זו  בסעודה  בעמדנו  ובפרט 
הבר,  ושור  והלוויתן  המשומר  יין  עם  ביחד  בראשנו,  דורנו  ונשיא  האמורה,  בסעודה 

ובאופן דשולחן ערוך. 

ובפרט שמקיימים ג"כ קביעות עתים בלימוד השו"ע, מתחיל משו"ע ה"בית יוסף" 
)שקשור גם עם ספרו "מגיד מישרים" )ענין הנבואה(, וכמו כן עם פי' ה"בית יוסף" על 
זו הלכה" שהוציא משם –  ורק לאחר מכן הוציא לאור את ספרו – ה"דבר הוי'  הטור, 
)"ובני  הרמ"א  מפי'  על השו"ע, מתחיל  והפירושים  האחרונים  ספרי  כל  כולל  השו"ע(, 
ישראל יוצאים ביד רמה"66(, ועאכו"כ שו"ע אדמו"ר הזקן שהוא גם מעין הוספת טעמים 
ופירושים )שבטור( על שו"ע הב"י, כפי שניתן לראות בריבוי הסימנים שהגיעו לידינו, 
ויוה"כ, ואח"כ הלכות סוכות, הקשורות עם  וכמו כן בהלכות ר"ה  בעיקר בחלק או"ח, 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"67 בגאולה האמיתית והשלימה, כמ"ש "בסוכות 

הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"68 – 

וזו נעשית הכנה קרובה לישיבה בסוכת עורו של לוויתן69, ותיכף ומיד ממש. 

 *

מיט  רביים  די  פון  ניגונים  ַאלע  די  "זָאגן  י.כ.  לר'  הורה  שליט"א  אדמו"ר  ]כ"ק 
זייערע נעמען". לאחרי שהנ"ל הכריז, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א )בחיוך(: "קיינער הָאט 
גָארניט געהערט", והוסיף: שיכריז גם שכך הנהיג כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ואח"כ התחיל 
ואמר בעצמו – "דער שווער הָאט איינגעפירט ַאז מ'זָאל זָאגן די ניגונים פון ַאלע רביים 
ַא  דָאך  זייט  איר  "נו,  )בחיוך(:  ואמר  להנ"ל  פנה  ואז  נעמען",  זייערע  דערביי  זָאגן   און 

חוזר...". 

לאחרי ההכרזה – ניגנו: "ג' תנועות" – להבעש"ט, הה"מ ואדה"ז; "א-לי אתה" 
– לאדה"ז; ניגון ה"קַאּפעליע" – לאדהאמ"צ; "ימין ה'" – לאדמו"ר הצ"צ; "לכתחילה 
אריבער" – לאדמו"ר מהר"ש; ניגון ההכנה – לאדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע; ניגון "הבינוני" 

– לאדמו"ר מהוריי"צ; ו"אתה בחרתנו" – לכ"ק אדמו"ר שליט"א[. 

 * * *
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ל' חז"ל – פרש"י צו ח, ג. ועוד.   )70
או"ח סתכ"ז-תכח.   )71

טושו"ע שם ר"ס תכח.   )72

–עשרח,עם'ע–ע

יו"ד. כפי שראינו אצל נשיא דורנו )וכפי שהוזכר כמה פעמים( – ההתוועדות של 
ר"ה היתה ללא אריכות כלל, והדיבור הי' באופן ד"מועט המחזיק את המרובה"70, היינו, 

שההתוועדות כללה את כל עניני השנה הבאה. וכמו"כ בנוגע להתוועדות זו. 

המזון  ברכת  זה,  ביום  להספיק  שצריכים  ענינים  וכמה  כמה  עוד  שישנם  ובפרט 
ותפילת מעריב )בח"י ברכות, כבתפילות ימי החול(, עם כל השינויים וההוספות שבה כפי 
שצריך להיות בעשי"ת )כמובא בשולחן ערוך(, כולל הענינים השייכים לכתיבה וחתימה 

טובה, חיים טובים וארוכים ולשנה טובה ומתוקה. 

בקיאים  ולהיות  ולברר  ללמוד   – ע"ד עשיית ההכנות המתאימות  לעורר  יש  ולכן 
בכל ההלכות הצריכות לימים אלו, שבהם ישנם כמה וכמה שינויים בתפילה וכמה מנהגים 

וכו' – שילמדו הלכות אלו בשו"ע. 

או כפי שמצינו לאחרונה שהדבר נקל ביותר, כי מדפיסים בלוחות השנה כמה וכמה 
הלכות השייכות לאותו הזמן, הלכות הצריכות, שתועלת מיוחדת בזה בפרט לאלו שאין 
להם ספרים מאיזו סיבה שתהי', או שיש להם ואין להם זמן או שאינם יודעים איך והיכן 
לחפש וכיו"ב, שע"י העיון בלוחות אלו – ע"ד "לוח כולל חב"ד" )ובב' האופנים – או כפי 
שהוא תלוי על הקיר, או בתור ספר קטן( שמלוקטים בו ריבוי מנהגים יום-יומיים והלכות 

הצריכות – מוצאים בנקל את ההלכות האמורות, ובאופן שנקל לזוכרם. 

ההלכות  שכל  באופן  הנ"ל,  בלוחות  יעיין  שכאו"א  הוא  ביותר  נכון  דבר   – ולכן 
במעמד  נמצאים  בזה  שאלה  כשמתעוררת  שלפעמים  מפני  בזכרונו,  יחקקו  אלו  דימים 
ומצב שאסור להפסיק ולשאול את חברו או שכנו, או שאין את מי לשאול משום שחברו 
אינו עומד בסמיכות אליו )כי הביהכ"נ הוא גדול(, או מפני כבודו של חברו וכיו"ב, ויתירה 

מזו – לפעמים אינו יודע כלל שצריך לשאול. 

יא. והנה, בלוחות הנ"ל הדפיסו ג"כ – ומגיע למתעסקים בכך יישר כח על זה – את 
סימנה של השנה ]כידוע שגדולי ישראל – החל מהטור )אך שם לא שקו"ט המפרשים( 
והבית יוסף71 )שיש שם הרבה שקו"ט של הנושאי-כלים( קבעו סימנים לשנים[ שהוא: ב' 

ש' ז'. 

ויש בזה )בשנה זו( שלימות מיוחדת. והענין בזה: 

ב' – מורה על כך שיום א' דר"ה חל ביום ב' בשבוע, והעילוי בזה – שזהו בסמיכות 
הכי אפשרית ליום הראשון בשבוע, על פי הכלל דלא אד"ו ראש72 )ולדעת הרס"ג ה"ז מן 



        157נושאים נבחרים במהותו של חג

21רובעם'עתכרשע,ש ,

ריש מס' ר"ה. שם ד, א.   )73
ראה רמב"ם הל' קידוה"ח פ"ח ה"ה-ו.   )74

ראה ספר העבור שער שמיני. יסוד עולם מאמר רביעי   )75

פ"ט. ועוד. 
פסיקתא דר"כ פי' ח. פס"ר פי"ח. ועוד.   )76

אמור כג, טו.   )77

התורה(. ]ע"ד הכלל דלא בד"ו פסח. ולהעיר, שיש שפירשו שהכלל "לא בד"ו" קאי על 
ר"ח ניסן, ולכאורה לא מסתבר לומר כן, כיון שלא מצינו שעשו סימנים עד"ז בנוגע לשאר 
ראשי חדשים; משא"כ בנוגע לחג הפסח שהוא "ראשון לרגלים"73 )ר"ה לרגלים( הרי הוא 

בדוגמת ר"ה, שגם בו מצינו סימנים – לא אד"ו ראש[. 

בלימוד כמה מאמרי  צורך  )ללא  יותר  מובן בפשטות  הענין שבזה – שאזי  ותוכן 
)למרות  ליום ראשון"  זכרון  "זה היום תחלת מעשיך  נאמר  וכו'( מה שעל ר"ה  חסידות 
שא' תשרי הוא יום השישי למעשה בראשית, יום ברוא אדם הראשון, והתחלת הבריאה 
היתה בכ"ה אלול(, כיון שהוא בא בהמשך ובסמיכות ממש ליום הראשון שלפניו, שהוא 

בדוגמת יום הראשון למעשה בראשית בפשטות. 

ש' – מורה על כך שהשנה היא מיוחדת בהיותה שלימה, וכידוע74 שבכל שנה ישנם 
ב' חדשים, חשון וכסלו, שפעמים שניהם חסרים – כ"ט יום, ופעמים א' מלא וא' חסר, 

ופעמים שניהם מלאים – ל' יום, כבשנה זו. 

דוקא.  וכסלו  חשון  החדשים  לכך  נבחרו  מדוע  בזה75,  וטריא  מהשקלא  ]ולהעיר 
דהנה, ענין זה מובא ברמב"ם ללא נתינת טעם על כך, ויש שהקשו דלכאורה הי' עדיף 
לקבוע לזה את שני החדשים שבסוף השנה, משום שאז מי שלא ידע מכך יידע את קביעות 
רוב השנה )ויטעה רק בסוף השנה(, ואילו עתה – הרי חשון וכסלו הם מיד בתחילת השנה, 

וממילא באם טועים בזה יטעו בקביעות כל ימות השנה כו'. וכבר שקו"ט בכ"מ עד"ז[. 

והחידוש שבדבר הוא שבחדשי חשון וכסלו ישנם שינויים משנה לשנה, ובמילא רק 
בקביעות כזו ייתכנו ג' חדשים מלאים רצופים – תשרי )שתמיד מלא( ולאחריו חשון מלא 

)אף שע"ד הרגיל לאחרי חדש מלא בא חדש חסר(, ולאחריהם – חדש כסלו ג"כ מלא. 

ז' – מורה על כך שיו"ט הראשון דחג הפסח – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
נפלאות" – חל בשבת. 

במוצש"ק,  מתחלת  העומר  ספירת  שאז  הוא,  זו  בקביעות  והעילוי  והחידוש 
סיום  עד  וכן הלאה  ביום הראשון בשבוע, הגבורה – בשני,  היא  והיינו שספירת החסד 
בא'  מתחילות  העומר  דספירת  השבועות  שבעת  כל  כן  וכמו  הבאה,  בשבת  הספירה 
שבתות  "שבע  הכתוב77  על  במדרש76  נאמר  זה  שעל  השבת,  ביום  ומסתיימות  בשבוע 
תמימות תהיינה – אימתי הן תמימות כשבא ר"ח ניסן בשבת יבא פסח בשבת . . ואז הן 
השבתות תמימות כששת ימי בראשית", היינו, שאז ספירת העומר היא באופן ד"תמימות 
שבתמימות". וכמו כן הפירוש ב"וספרתם לכם ממחרת השבת"77 בקביעות זו הוא, לא רק 
כפירוש התורה ובני ישראל )ממחרת יו"ט א' דפסח(, אלא גם כפירוש העולם, כולל אפילו 
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השיחות  )ספר  תמימות"  הן  "אימתי  קונטרס  ראה   )78
תנש"א ח"א ע' 447 ואילך(. 

ר"ה רפ"ד.   )79
דרושי ר"ה נז, ג. ובכ"מ.   )80

ד,  בראשית  אוה"ת  ג.  פ"ו,  ב"ר  א.  כט,  סוכה  ראה   )81
סע"ב ואילך. ועוד. 

ישעי' ל, כו.   )82

פירוש הצדוקים )רחמנא ליצלן( בזה, שמפרשים "ממחרת השבת" גם כפשוטה, שבכך 
ישנה מעלה מיוחדת, כמבואר במק"א78. 

נזכה לגאולה האמיתית והשלימה, וממילא  ועוד והוא העיקר – שתיכף ומיד  יב. 
ה"שבע שבתות" יהיו בבית המקדש השלישי והמשולש. 

)אף  בשבת  להיות  ר"ה  של  יו"ט  כשחל  גם  בשופר  )ויתקעו(  תוקעין  היו  ששם 
שבשנה זו אין צורך להגיע לזה(, וכמו כן אפילו בבית דין שביבנה תקעו בשופר בשבת79. 
ויש לומר, שלעת"ל יתקעו בשופר בשבת בכל המדינה, שהרי כל עניני גזירות דרבנן החלו 
בבית שני כמבואר בלקוטי תורה80, ואם כן לעת"ל יתבטלו כל החששות לגזירות אלו וכל 
הענינים הבלתי רצויים, וממילא יתקעו בכל מקום, כשיהי' רק "יום שכולו שבת ומנוחה 

לחיי העולמים". 

אודות  מהשאלה  ]ולהעיר  לגאולה(  שייכים  )שכולם  בש"ז  שהסימנים  רצון,  ויהי 
הענינים שהתחילו לעשות קודם הגאולה – מה יהי' הסדר בנוגע להמשכם לאחרי הגאולה[ 
יתפרשו לטובה ולברכה בכל הענינים, הן הב' – תקיעת שופר דר"ה השייך ל"תקע בשופר 
גדול לחרותנו", והן הש' – שלימים, שזה מורה על שלימותן של ישראל שדומין ללבנה 
ומונין ללבנה81, ועד לתכלית השלימות דהלבנה לעת"ל בקיום היעוד ד"והי' אור הלבנה 
כאור החמה גו'"82. וכמו כן הז' דחג הפסח – ד"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" 

בגאולה האמיתית והשלימה. 

וממילא נזכה עתה, ובפרט בשנה זו – שנת "נפלאות בכל" – לנפלאות ושלימות 
בכל ג' הענינים, ובעיקר בהז' שבתות תמימות, כאשר יקריבו את מנחת העומר ואת שתי 
בגאולה  בבית המקדש השלישי,  תורתנו"  ד"זמן מתן  קרבנות המוספין  הלחם עם שאר 

השלישית – "ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו". 

ובהקדם הכי אפשרי מתחילים בהכנות לסעודה גדולה ביותר, מיד בהמשך לסעודה, 
או באם משיח יתעכב ח"ו – מיד לאחרי עשיית הבדלה, הבדלה בין הגלות לגאולה. 

ועוד לפני כן נמצאים בהקדם הכי אפשרי, קודם יום השלישי בתשרי )כאשר יתבטל 
ו"יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו"( –  הצום 

בבית המקדש השלישי, עם כל הענינים דשלשה, חזקה, 

בגאולה האמיתית והשלימה והנצחית, ותיכף ומיד ממש. 

 *
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בהנחה אחרת: "מ'זָאל ניט פַארגעסן אין בענטשן דערמָאנען די ענינים פון ר"ה".  )83

ברכת  יו"ט'דיקן  "ַא  לברך  ישכחו  שלא  להכריז  הורה  שליט"א  אדמו"ר  ]כ"ק 
המזון"83, ולאחרי ההכרזה הוסיף )ובחיוך(: "ניט די ווָאס הָאבן זיך איצטער געווַאשן", 

ושוב הוסיף: "די ווָאס הָאבן זיך געווַאשן איצטער, דַארפן ניט זָאגן". 

לאחרי ברכת המזון, תפלת ערבית והבדלה – חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א 
מהנאספים שי' מ"כוס של ברכה". 

טרם צאתו )בשעה 12:40 לערך( התחיל לנגן ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל[. 
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לזכות

הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

יהי רצון שיראה הרבה נחת מבניו 

התמימים בפרט, משלוחיו, חסידיו, 

וכלל ישראל - בכלל ויגאלנו ויוליכנו 

קוממיות לארצנו וישמיענו תורה 

חדשה מפיו בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש!




