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פתח דבר 

דראש  ב׳  יום  מהתוועדות  ויומן  ״הנחה״  לאור  מוציאים  הננו   – השנה  ראש  לקראת 

השנה תשל״ח (כקביעות שנה זו1) – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשל״ח״. 

בתור הוספה, באו בסוף הקונטרס ״פנינים״ מר״ד בניחום אבלים, כ״ו שבט תשמ״ח – 

תדפיס מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ח״ כרך ג׳ שמכינים כעת לדפוס. 

 *

זו, ואופן עריכת השיחות2 והיומן3 – ראה בארוכה ב״פתח  אודות המעלות שבסדרה 

דבר״ ל״דברי משיח״ ה׳תשנ״ב חלק ראשון. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשל״ח, תשמ״ז-תשמ״ח), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית 

ויחזק  שליט״א.  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  והמושלמת  המלאה  בהתגלותו  והשלימה, 

השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת 

ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, 

ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח  יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה,  ובקרוב ממש 

צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין 

כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
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תשל״ח. בנוגע למעלת לימוד השיחות שנאמרו באותה קביעות, ראה דברי משיח – שיחות תשמ״ז: ש״פ נח סכ״ט; ש״פ 

וירא סל״ח. ועוד. 

בפעם הראשונה בתרגום ללה״ק. המאמר  2) השיחה נערכה ע״פ ההנחה שבשיחות קודש תשל״ח, ונדפסת כאן 
נדפס בסה״מ ראש השנה ע׳ רסד ואילך. 
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Published and Copyrighted by 

MACHON LEHAFOTZAS TORASO SHEL MOSHIACH 

770 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. 11213 

Tel. (718) 560-3770 • Email: torasmoshiach@gmail.com • www.torasmoshiach.com 



3

בס״ד. יום ב׳ דראש השנה ה׳תשל״ח 

הנחה בלתי מוגה

מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה1, דזהו מהפסוקים שאומרים לפני תקיעת 
שופר. ולכאורה יש בזה תמיהה גדולה, שלאחר התפילות שבראש השנה, 

צריך  שעדיין  אומרים  מ״מ  זה,  שלפני  הסליחות  וימי  אלול  דחודש  והעבודה 

לבקש מן המיצר גו׳, ולכאורה מה מקום יש לבקש עוד מן המיצר, שהרי גם לפני 

ראש השנה כבר נפסק כל טוב על כל ישראל, כדאיתא במדרש2 והובא בטור3 

דלובשים לבנים ומתעטפים לבנים כו׳ לפי שיודעין שהקב״ה יעשה להם נס. ואין 

לומר דמה שבטוחים בערב ראש השנה שיזכו בדין הוא כי יודעים שביום ראש 

השנה תהי׳ הבקשה דמן המיצר גו׳ שעל ידה יהי׳ אח״כ ענני במרחב י-ה, ובמילא 

מה שזוכים בדין הוא ע״י האמירה דמן המיצר (ולפני בקשה זו עדיין נמצאים 

במיצר), הנה אי אפשר לומר כן, כי בשביל לזכות בדין הרי די ומספיק, ועוד 

אלול  בחודש  שהרי  הסליחות.  וימי  אלול  דחודש  העבודה  והותר  שדי  יותר, 

העבודה היא בשלימות, כי אז אופן העבודה הוא תחילה אני לדודי ואח״כ ודודי 

לי4, היינו שההתחלה היא בעבודת ישראל, אני לדודי, ועי״ז נמשך אח״כ מלמעלה 

למטה, ודודי לי. ובפרט ע״פ מה שמבאר בזה כ״ק אדמו״ר הזקן5 שבחודש אלול 

מאירים י״ג מדות הרחמים6, והוא משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי 

העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו, והוא 

מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה 

[שזהו ענין חודש תשרי] הרי הם הולכים אחריו, וכיון שאז יכול7 כל מי שרוצה 

מישראל,  א׳  שכל  הדבר  ברור  הנה  וכו׳,  כולם  את  מקבל  והוא  פניו  להקביל 

מראשיכם שבטיכם עד לחוטב עציך ושואב מימיך8, הוא מאלו הרוצים להקביל 

פניו. ועל זה נאמר8 אתם נצבים היום כולכם גו׳, דהתורה היא נצחית בכל זמן 

1) תהלים קיח, ה. 
2) יל״ש ואתחנן רמז תתכה. וראה גם ירושלמי 

ר״ה פ״א ה״ג. 
3) או״ח סתקפ״א. 

ו, ג. ראה אבודרהם סדר תפלת ר״ה  4) שה״ש 
פ״א. שער  ר״ה  (כד)  פע״ח שער  פ״א.  ופירושה 
הפסוקים להאריז״ל עה״פ. ועוד – נסמן בסה״מ 

דרושי חתונה ע׳ ריח הערה 67. 
5) לקו״ת פ׳ ראה לב, סע״א. 

שער  פע״ח  מ״ג.  פ״א  אלול  מס׳  מ״ח  ראה   (6
(כד) ר״ה בתחלתו. 

7) ראה סה״מ ה׳ש״ת ע׳ 167. תש״י ע׳ 285. 
8) ל׳ הכתוב – ר״פ נצבים (כט, ט-י). 
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כ״ק  שמבאר  (כמו  השנה10  ראש  קודם  לעולם  קורין  זו  ופרשה  מקום9,  ובכל 

ראש  לפני  כבר  הנה  מקום)  ובכל  שנה  ש(בכל  היות  בלקו״ת11)  הזקן  אדמו״ר 

השנה כל ישראל נצבים לפני הוי׳ אלקיכם גו׳ לעברך בברית הוי׳ אלקיך גו׳, 

למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהי׳ לך לאלקים גו׳12. ובפרט ע״פ המבואר13 

בענין הברית, שעל ידה נעשים כורתי הברית לדבר אחד. וא״כ, כיון שעוד לפני 

הוי׳  בברית  לעברך  (ע״י  הקב״ה  עם  אחד  דבר  ישראל  נעשו  כבר  השנה  ראש 

גם  משלה15,  בכל  שמלכותו  וכיון  חיים14.  מלך  פני  באור  הרי  כנ״ל),  אלקיך, 

בעולם הזה הגשמי ואפילו החומרי, הנה ברור שעוד לפני ראש השנה הי׳ כבר 

פסק דין ברור שיהי׳ לישראל בני חיי ומזוני וכולם באופן דרויחי (שזהו ענין של 

מרחב). וא״כ צריך להבין מהו ענין הבקשה דמן המיצר קראתי י-ה (שעל ידה 

יהי׳ ענני במרחב י-ה), לאחר שכבר נפסק שיהי׳ בני חיי ומזוני רויחי. 

והנה, ענינו של ראש השנה שייך במיוחד לענין ארץ ישראל. וכמו שמבאר כ״ק 
אדמו״ר הזקן בהדרושים דפרשת כי תבוא16 על הכתוב17 היום הזה הוי׳ 

אלקיך מצוך גו׳ את הוי׳ האמרת היום גו׳ והוי׳ האמירך היום גו׳, דמ״ש היום 

קאי על שעת כניסת ישראל לארץ ישראל בכיבוש הארץ בפעם הראשונה. וכמו 

שיש בחינה זו בעולם (דהיום קאי על הכניסה לארץ ישראל), כך יש בשנה, והוא 

בראש השנה, והיינו דהענין דארץ ישראל הוא אותו הענין דראש השנה. ומזה 

מובן שהבקשה דמן המיצר גו׳ היא גם בנוגע לארץ ישראל. וגם בזה צריך להבין 

כל הענינים בהרחבה  להם  לישראל, שיש  בנוגע  כמו שנת״ל  דהנה  הנ״ל,  ע״ד 

מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה18, שהרי הקב״ה זן ומפרנס גם את כל 

העולם בחן בחסד וברחמים19, וכל שכן וקל וחומר שכן הוא בנוגע לישראל שהם 

זהר21.  בתיקוני  כדאיתא  מלכים,  אם)  כי  מלכים  בני  רק  (לא  או  מלכים20  בני 

הוא  מלכים)  או  מלכים  בני  הם  (שישראל  זה  ענין  שאז  השנה,  בראש  ובפרט 

בהדגשה, שהרי הענין דראש השנה הוא כמארז״ל22 אמרו לפני כו׳ מלכיות כדי 

9) תניא רפי״ז. וראה רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ט 
הלכות  הט״ז.  פ״ב  הקרבנות  מעשה  הל׳  ה״א. 

מלכים פי״א סה״ג. 
10) תוד״ה קללות – מגילה לא, סע״ב. רמב״ם 
הל׳ תפלה פי״ג ה״ב. טושו״ע או״ח סתכ״ח ס״ד. 

ועוד. 
11) ר״פ נצבים (מד, א). 

12) נצבים שם, יא-יב. 
13) לקו״ת שם, ב. 

14) משלי טז, טו. 
15) תהלים קג, יט. 

16) לקו״ת תבוא מא, ג. 
17) תבוא כו, טז-יח. 

18) נוסח ברכה שלישית דבהמ״ז. 
19) נוסח ברכה ראשונה דבהמ״ז. 

20) שבת סז, א. וש״נ. 
21) בהקדמה (א, ב). 

22) ר״ה טז, א. 
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שתמליכוני עליכם, ומה שע״י אמירת פסוקי מלכיות ממשיכים ישראל להיות 

תמליכוני עליכם בתכלית השלימות שבזה, הוא, להיות שישראל הם בני מלכים 

(או מלכים). ולכן, להיותם בני מלכים (או מלכים) הרי ודאי הדבר שהקב״ה נותן 

הוא  עד״ז  הנה  לישראל,  בנוגע  שהוא  וכמו  כנ״ל.  בהרחבה,  עניניהם  כל  להם 

בנוגע לארץ ישראל שהיא ארץ טובה ורחבה23. ומזה מובן דכמו שבנוגע לישראל 

לא שייך ענין המיצר, כן הוא גם בנוגע לארץ ישראל, שלא שייך בה ענין המיצר. 

דהיינו שגם לפני בוא הזמן דכי ירחיב הוי׳ אלקיך את גבולך24, הנה גם אז היא 

בערך  גם  הרחבה  תהי׳  שלעתיד  אלא  דעשירות.  ובאופן  ורחבה,  טובה  ארץ 

לגבולות הארץ, ארץ ישראל לגבולותי׳25 שעד אז (שגם מצד עצמם הם בהרחבה), 

ענין  מהו  מובן  אינו  זה  בענין  גם  המיצר,  ענין  שייך  לא  ישראל  וכיון שבארץ 

הקריאה דמן המיצר גו׳. 

[ע״ד  ענינים.  ג׳  כנ״ל)  עולם,  בבחי׳  השנה  ראש  (שהו״ע  ארץ  בתיבת  והנה 
כנסת  ישראל,  ארץ  ארץ,  נקראו  דשלשה  בתחילתו26]  בתו״א  המבואר 

ישראל ותורה שבעל פה, וכולן נרמזים במקרא אחד, ארץ ארץ ארץ שמעי דבר 

ה׳27, דארץ ישראל ענינה ארץ טובה ורחבה, כנ״ל. וכנסת ישראל נקראה ארץ 

כמ״ש28 כי תהיו אתם ארץ חפץ. ונקראו ארץ חפץ להיותם דוגמת הארץ. וכידוע 

תורת הבעש״ט על הכתוב29 דכמו שבארץ נטבעו אוצרות גדולים, כמו״כ אצל כל 

הוא  ברור  בארץ  מקום  שבכל  וכמו  גדולים.  הכי  אוצרות  נטבעו  מישראל  א׳ 

שישנם שם אוצרות אלא דישנם מקומות שהאוצרות הם בגלוי וישנם מקומות 

וצריך לחפור בארץ להגיע אליהם, הנה כמו״כ הוא אצל  שאינם בגלוי כל כך 

ישראל, ארץ חפץ, שיש בהם כל הון יקר. וכמו״כ, הנה גם תורה שבע״פ נקראת 

ארץ. וע״ד הנ״ל שלא שייך מיצר אצל ארץ ישראל ואצל ישראל, הנה בתורה 

שבע״פ לא שייך מיצר, וכמ״ש30 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. שזהו ההפרש 

בין תורה שבכתב לתורה שבע״פ, דתורה שבכתב היא במדידה והגבלה, שהרי 

האותיות, הנקודות ותגין ואפילו הטעמים הם בדיוק דוקא, דלא תוסיפו גו׳ ולא 

על  גדול  ריבוי  בה  שיש  לזה  נוסף  הנה  שבע״פ,  תורה  משא״כ  ממנו31.  תגרעו 

23) שמות ג, ח. 
24) פ׳ ראה יב, כ. פ׳ שופטים יט, ח. 

25) ע״פ ל׳ הכתוב – מסעי לד, ב. 
26) בראשית א, ג.  
27) ירמי׳ כב, כט. 

28) מלאכי ג, יב. 
29) ״היום יום״ יז אייר. כש״ט (הוצאת קה״ת) 

הוספות סימן מד (פא, א). וש״נ. 
30) איוב יא, ט. 

31) ואתחנן ד, ב. 
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תורה שבכתב, כמארז״ל32 ששים המה מלכות33 אלו ששים מסכתות, ושמונים 

פלגשים33 אלו הברייתות, הנה עוד זאת דישנם עלמות אין מספר33, אלו הלכות 

ועאכו״כ  מרחב.  של  באופן  היא  ארץ)  (בחי׳  שבע״פ  שתורה  הרי  האמוראים. 

ולא  כו׳  קושיא  לא  תמן  ולית  בגלוי,  חפץ  הארץ  ישנו  ששם  התורה,  פנימיות 

מחלוקת כו׳, כדאיתא ברעיא מהימנא34 והובא ונתבאר באגה״ק35, ויש בה רחבות 

האמיתית, מובן שגם בה אין שייך ענין המיצר. וע״פ כל הנ״ל מובן שבהג׳ ענינים 

כוללים שבענין הארץ (שהו״ע ראש השנה כנ״ל) [ארץ ישראל, כנסת ישראל 

ותורה שבעל פה], הנה בכולם ישנו ענין המרחב, ומרחב ע״פ תורת אמת, דהיינו 

דמן  הבקשה  היא  שופר  לתקיעת  ההכנה  למה  מובן  אינו  וא״כ  אמיתי,  מרחב 

הוי׳  בתרועה  אלקים  עלה  כמ״ש36  הוא  שופר  דתקיעת  שהענין  דוקא.  המיצר 

בקול שופר, שע״י תקיעת שופר הנה נעשה עלי׳ בכל עניני מדידה וגבורה (עלה 

מלמעלה  ההמשכה  ענין  דזהו  שופר,  בקול  הוי׳  שיהי׳  פועלים  ואז  אלקים), 

לזה  וההכנה  הקדושה,  שבתכלית  והגבלה  מהמדידה  אפילו  והגבלה,  ממדידה 

נ״ע  הבעש״ט  והנה  הדבר.  טעם  להבין  וצריך  דוקא,  המיצר  מן  הקריאה  היא 

ועצה  כו׳  והמיצר  מהצער  ליפטר  שרוצה  דמי  המיצר,  דמן  הכתוב  מפרש37 

היעוצה ש[ידע שזה בא מלמעלה ו]יתפלל להשי״ת ויפטר מהצער, וזהו שכתוב 

מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה. וזהו שכתוב38 והנה מצרים נוסע אחריהם 

[דגם מצרים הוא מלשון מיצר וצער], אז הבינו זה לכך ויצעקו בני ישראל אל 

ה׳. ובאמת נאמר אז כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד 

עולם39. 

הכתוב  על  נשיאינו  רבותינו  בדרושי  המבואר  בהקדם  יובן  הענין  וביאור 
דמן  האריז״ל41  בכתבי  איתא  דהנה  בכלל)40,  השנה  ראש  (ובדרושי 

המיצר קאי על ב׳ פיאות הראש שהן באופן דמיצר, והן מקור ושורש לשערות 

הדיקנא, הי״ג תיקוני דיקנא, שהם הי״ג מדות הרחמים. וזהו מן המיצר קראתי 

י-ה, דע״י המיצר הנה נמשך אח״כ ענני במרחב י-ה, המשכת י״ג מדות הרחמים. 

וגם בזה צריך להבין, בהקדמת שאלה בהמשך הכתובים. דהנה הפסוקים שלפני 

32) ראה שהש״ר פ״ו, ט (ב). זח״ג רטז, סע״א. 
ועוד. 

33) שה״ש ו, ח. 
34) זח״ג קכד, ב. 

35) סכ״ו. 
36) תהלים מז, ו. 

37) כש״ט (הוצאת קה״ת) סק״ט (יד, סע״ג-ד). 

38) בשלח יד, י. 
39) שם, יג. 

(סה״מ  אעת״ר  המיצר  מן  המשך  ראה   (40
אעת״ר ע׳ ג). תרצ״ז פ״ח (סה״מ תרצ״ז ע׳ 161 

ואילך). 
סידור  פ״א.  השופר  (כו)  שער  פע״ח   (41

האריז״ל כוונת השופר. 
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מן המיצר תוכנם הוא תוקף חסד ה׳, כולל גם מ״ש42 הודו להוי׳ כי טוב כי לעולם 

חסדו, ואח״כ ממשיך עוד הכתוב יאמר נא ישראל גו׳, יאמרו נא בית אהרן גו׳, 

יאמרו נא יראי הוי׳ גו׳, דזהו ענין של חסד נעלה ביותר. וכמו שמבאר כ״ק מו״ח 

אדמו״ר43 דחסד בגימטריא ע״ב, שהוא בחי׳ חכמה וחסד, ומה שנאמר כי לעולם 

חסדו קאי על ההמשכה מע״ב שהוא המשכה שלמעלה ממדידה והגבלה. ומ״ש 

ד׳ פעמים חסדו, הוא כנגד ההמשכה בד׳ עולמות אבי״ע. דהודו להוי׳ כי טוב קאי 

על ההמשכה מא״ס לאצילות, ואח״כ ממשיך ומונה ענין ההמשכה בבי״ע. והנה 

כמו שבעולמות נמשך חסדו של הקב״ה בכל העולמות, הנה כמו״כ הוא בישראל, 

שהמשכת חסדו היא בכל המדריגות שבהם. וזהו מה שמונה יאמר נא ישראל, 

הכתוב,  על  בפירש״י  כדאיתא  לוי,  בני  דאלו  הוי׳  ויראי  (כהנים),  אהרן  בית 

לוי,  דכהן,  וכידוע  אותו.  לקבל  הכלים  והם  נמשך חסדו של הקב״ה,  שבכולם 

ישראל הוא ר״ת כל״י44, ובהם נמשך חסדו של הקב״ה, שהוא למעלה ממדידה 

נצחיות, כדאיתא  ג״כ מ״ש לעולם חסדו, דלעולם פירושו  וזהו  כנ״ל.  והגבלה, 

במפרשים. ועפ״ז צריך להבין, נוסף על שאלה הנ״ל (איזה מקום יש להקריאה מן 

פה,  שבעל  ובתורה  בישראל  ישראל,  בארץ   – הענינים  שבכל  מאחר  המיצר 

בכולם הוא באופן של מרחב), מהו המשך הפסוקים דלאחר שאומר הודו להוי׳ 

כי טוב כי לעולם חסדו, שזה קאי על חסד דאריך אנפין, כמובן מהגמרא פסחים45, 

מן  ממשיך  זה  אחרי  הנה  התחתון,  הזה  עולם  עד  למטה  נמשך  זה  חסד  ובחי׳ 

המיצר קראתי י-ה, ולכאורה איזה ענין של מיצר ישנו לאחר שישנה המשכת 

ישראל), שלאחר שמונה  (אצל  נפש  בבחי׳  והנה ע״ד שהוא  חסדו של הקב״ה. 

ההמשכה בכל המדריגות ממשיך מן המיצר קראתי גו׳, הנה כמו״כ צריך להבין 

בענין הזמן (דראש השנה) עצמו. דהנה אמרו רז״ל46 כל שנה שרשה בתחילתה 

מתעשרת בסופה שנאמר47 מראשית השנה, מרשית [חסר] כתיב, ועד אחרית, 

סופה שיש לה אחרית, ומבואר בדרושי כ״ק אדמו״ר מהר״ש48 שמארז״ל זה הוא 

כענין הפסוק דמן המיצר גו׳, שע״י המיצר באים למרחב. 

כל  חוזרים  דבראש השנה  הוא מה  בתחילתה  היא רשה  הענין שהשנה  והנה 
הדברים לקדמותם49. ואע״פ שבריאת העולם ביום הראשון היתה מצד כי 

42) תהלים קיח, א-ד. 
43) ראה סה״מ תש״ו ע׳ 84. 

44) ערכי הכינויים לבעל סדה״ד בערכו. וראה 
לקוטי  עם  הגש״פ   .260 ס״ע  תרח״ץ  סה״ש 

טעמים ומנהגים ע׳ ו (הערה ד״ה יסדר). ובכ״מ. 
45) קיח, א. 

46) ר״ה טז, ב. 
47) עקב יא, יב. 

48) סה״מ תרכ״ז ע׳ תו. 
49) ראה פע״ח ושער הכוונות שער ר״ה. סידור 

האריז״ל במקומו. לקו״ת נצבים נא, ב. ובכ״מ. 
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האור  וכן  הראשון,  ביום  בגלוי  בעולם  נמשך  כבר  זה  וענין  הוא50,  חסד  חפץ 

שנברא ביום הראשון הוא בחי׳ אוא״ס, ובאוא״ס גופא בחי׳ גנזו לעצמו51, דהיינו 

הראשון  ביום  בגלוי  בעולם  האיר  זה  אוא״ס  ובחי׳  לעולמות,  מגילוי  למעלה 

שבכל  היות  אחד,  יום  בכתוב52  נקרא  הראשון  שיום  מה  דזהו  שגנזו),  (קודם 

מקום וענין הי׳ נראה אלקות, וראש השנה ענינו הוא זכרון ליום ראשון53 (ובאופן 

נעלה יותר) ובמילא כבר יש בו עילויים הנ״ל – מ״מ, רשית חסר כתיב, שהשנה 

ודאות  נהי׳  עי״ז  ודוקא  לקדמותם),  יחזרו  הענינים  (שכל  בתחלתה  רשה  צ״ל 

ההמשכה  ישנה  כבר  השנה  בראש  שמיד  ואע״פ  בסופה.  מתעשרת  שיהי׳ 

דהכתוב  וחסידות54,  מוסר, קבלה  בספרי  כמובן מהמבואר  בסופה,  דמתעשרת 

דמן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה [שהוא הכנה לתקיעת שופר] קאי על 

תקיעת שופר, דהשופר צדו אחד קצר וצדו השני רחב. וזהו מן המיצר קראתי 

בצד הקצר, ענני במרחב בצד הרחב. ולפי זה הנה העני׳ במרחב היא תיכף ומיד, 

ומזה מובן גם בנוגע להענין דמתעשרת בסופה שגם זה נמשך מיד. מ״מ הרי לפני 

זה צריך להיות (אפילו לשעה) הענין דרשה בתחילתה, וא״כ, כיון שכבר נמשכו 

לשעה).  (גם  בתחילתה  רשה  צ״ל  מה  בשביל  הנה  הראשון,  ביום  הענינים  כל 

ושאלה זו היא ע״ד שאלה הנ״ל דאיך שייך מיצר בהג׳ ענינים כוללים שבהכתוב 

ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה׳, מאחר שבכולם הוא מצב של מרחב. ועד״ז צריך 

להבין בכתבי האריז״ל שהובא לעיל (שהי״ג תיקוני דיקנא (י״ג מדות הרחמים) 

המדות  שמצד  ההמשכות  דכל  דכיון  הראש),  פיאות  דב׳  המיצר  ע״י  נמשכים 

שלמעלה (מן המיצר) הם בשלימות, ובמילא בהרחבה, למה אינה מגיעה מעלתם 

למעלת הי״ג תיקוני דיקנא שנמשכים ע״י מיצר ב׳ פיאות הראש. והנה, המעשה 

הוא העיקר55, וצריך להבין ענין זה בעבודת האדם. 

המיצר  מן  בד״ה  נ״ע  (מוהרש״ב)  אדמו״ר  כ״ק  שמבאר  מה  ע״פ  זה  כל  ויובן 
תרע״ח56 [המאמר דויהי בששים שנה (שיצא לאור זה עתה57)], דמקשה 

המיצר  מן  לכאורה  לומר  לי׳  דהוה  י״ה,  ב״פ  הענין  ביאור  להבין  דצריך  שם, 

י-ה ענני במרחב. ומבאר שם דבשל״ה58 [הובא ברשימות כ״ק אדמו״ר  קראתי 

50) מיכה ז, יח. 
51) ראה שמו״ר פל״ה, א. 

52) בראשית א, ו. 
53) נוסח תפלת מוסף דר״ה (ברכת זכרונות) – 

מר״ה כז, א. 
54) פע״ח שבהערה 41. רד״ה זה אעת״ר (סה״מ 
ח״ב  קונטרסים  (סה״מ  תרצ״ה  א).  ע׳  אעת״ר 

שכב, א). ד״ה הנ״ל תרצ״ז פ״ד (סה״מ תרצ״ז ע׳ 
153). ועוד. 

55) אבות פ״א מי״ז. 
56) סה״מ תרע״ח בתחילתו. 

57) ג׳ דסליחות ה׳תשל״ז (תאריך הפתח דבר). 
58) קנה, רע״א. 
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י״ה, דהיינו שגם  ב״פ  הצ״צ בתהילים על הכתוב59] איתא דהכוונה היא שיהי׳ 

הו״ה יהי׳ בבחי׳ י״ה. וכמו שיהי׳ לעתיד, דכתיב60 ביום ההוא יהי׳, ב״פ י״ה כו׳ 

(כדאיתא בכתבי האריז״ל61). וזהו מן המיצר קראתי י-ה, דו״ה לגבי י״ה הו״ע של 

מיצר, והבקשה היא שו״ה יהי׳ כמו י״ה. וממשיך ענני במרחב י-ה, שנעשה כן 

לפועל. דענין זה שהו״ה יהי׳ כמו י״ה הוא כמו שהי׳ ביום הראשון דששת ימי 

הם  דיהי  אור,  יהי  וכמ״ש62  ראשון],  ליום  זכרון  הוא  השנה  [דראש  בראשית 

אותיות י״ה וגם למפרע י״ה (דהה׳ קאי על היו״ד שלפני׳ ועל היו״ד שלאחרי׳), 

סדר  לפני  גם  הי׳  וכן  י״ה.  ב״פ  הי׳  ראשון  ביום  שנברא  האור  שגילוי  והיינו 

ההשתלשלות, כמאמר63 עד שלא נברא העולם הי׳ הוא ושמו בלבד, ומבאר בזה 

בעבודת הקודש64 דמ״ש עד שלא נברא העולם היינו (ג״כ) עד שלא נאצל העולם, 

ואז הי׳ הוא ושמו בלבד, דהי״ה הוא יו״ד וב׳ ההי״ן והיינו י״ה י״ה (דהיו״ד קאי 

על ה׳ שלפני׳ ועל ה׳ שלאחרי׳). 

מה שבשם הוי׳ שקודם הבריאה אומר הי׳, בב׳ ההי״ן, ובשם הוי׳ שבאור  והנה 
דיום ראשון נאמר ב׳ יודי״ן, מבאר בהמאמר שם דיש לומר שזהו כי בכל 

מדריגה נאמר החידוש דבר שבזה. דעד שלא נברא העולם, שאז לא הי׳ מציאות 

בכמה  בזה  הדיוק  (כמבואר  בלבד  בבחי׳  הי׳  ושמו  הוא  עד שאפילו  לעולמות, 

ישנו רק  זו לכאורה  זו הוא ש(אף שבבחינה  מקומות65), הנה החידוש בבחינה 

ענין היו״ד, הנה מ״מ) גם בו יש בחי׳ ה׳ (ולכן נאמר הי׳ בב׳ ההי״ן). ובהאור דיום 

הראשון החידוש הוא, שאע״פ שכבר ישנו סדר ההשתלשלות, דבראשית ברא 

אלקים את השמים ואת הארץ66, הנה כאן החידוש הוא בחי׳ היודי״ן (ולכן נאמר 

יהי בב׳ יודי״ן). ומביא דוגמא על זה (שבכל מקום נאמר בו חידושו), שזהו ע״ד 

מ״ש67 והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה, והרי ידוע דחכמה היא בחי׳ אין 

בחכמה  נאמר  ומ״מ  והתרחבות],  [והתפשטות  יש  בחי׳  היא  ובינה  [וביטול] 

בבחי׳  היא  עצמה  היא  אבל  תמצא  שמאין  [ורק  המציאות  ענין  שהוא  תמצא, 

מציאות, תמצא], ובבינה נאמר ואי זה מקום בינה [שמתפלא איך זה מקום בינה] 

שבכל  הוא,  הענין  אך  להיפך.  צ״ל  הי׳  ולכאורה  המציאות,  העדר  על  שמורה 

מקום הוא אומר החידוש דבר שבו. דבחכמה (אף שענינה ביטול, מ״מ) ישנו גם 

59) אוה״ת לתהלים (יהל אור) ע׳ תמח. 
60) זכרי׳ יד, ט. 

61) ל״ת וספר הליקוטים עה״פ. 
62) בראשית א, ג. 

63) פדר״א פ״ג. 

64) ח״א (חלק היחוד) פ״ב. 
65) ראה ספר הערכים – חב״ד (כרך ד – השלמה 

לכרך ג) ערך אוא״ס (ה) ס״ז סק״א. וש״נ. 
66) בראשית א, א. 

67) איוב כח, יב. 
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ענין המציאות, ובבינה (אף שענינה יש, מ״מ) ישנו גם ענין האין, עד שמתפלא 

אי זה מקום בינה, שלא שייך בה ענין המקום. וחידוש זה הוא (כמו שמבאר שם) 

מצד הענין דהבן בחכמה וחכם בבינה68, כמבואר ענין זה בכמה מקומות69. ועד״ז 

הוא כאן, שבאוא״ס שלפני הצמצום נאמר ב׳ ההי״ן שזהו החידוש שבו, ובהאור 

שנברא ביום ראשון נאמר ב׳ יודי״ן שזה החידוש שבו. והנה ע״י הצמצום נעשה 

בחי׳ ו״ה כו׳. וזהו מן המיצר קראתי י-ה, היינו בחי׳ י״ה הנעלם להיות ו״ה ג״כ 

י״ה, ועל זה אומר ענני במרחב י-ה כו׳. 

יובן מה שהבקשה דמן המיצר היא לפני תקיעת שופר דוקא, אף שעתה  ועפ״ז 
(לפני תקיעת שופר) כבר עומד לאחר העבודה דאלול, שע״י עבודה זו 

ועאכו״כ  רויחי.  ומזוני  חיי  בני  והרחבה  קיבל מידו המלאה הפתוחה הקדושה 

שעומד גם לאחר העבודה דליל ראש השנה, וגם לאחר התפילות ובקשות שלפני 

תקיעת שופר, ועאכו״כ שכבר עומד לאחר ההכנה שלפני תקיעת שופר. וטעם 

הדבר הוא, כי דוקא אז מרגיש שכל הרחבות הזאת שיש לו בגשמיות ורוחניות 

כל  לו  נותנים  גם  הרי  גשמיים,  הענינים  כל  לו  שנותנים  שבודאי  כיון  [שהרי 

הענינים רוחניים, וכמה פעמים ככה], הנה הכל הו״ע של מיצר. 

ואינו  בהוי׳,  הַאלט)  (ער  מחזיק  שהוא  דאע״פ  הוא,  (בשמות)  הענין  וביאור 
צריך לאלקים, כי הוי׳ פירושו הי׳ הוה ויהי׳ כאחד70, דהיינו שבגשמיות, 

בהמקום שבו שייך הגדרים דהי׳ הוה ויהי׳, הנה כשניכר שם שם הוי׳ אז הוא הי׳ 

הוה ויהי׳ כאחד, מ״מ דוקא אז מרגיש המיצר. והענין הוא, כמו שמבאר שם56 

בארוכה דשם הוי׳ הוא בחי׳ גילוי אור. דזהו כללות החילוק בין שם הוי׳ לשם 

אלקים שהם בחי׳ אורות וכלים, דהוי׳ ענינו אורות ואלקים ענינו כלים. ומבאר 

מדות  י״ג  קודם  שאומרים  וכמו  הוי׳,  שמות  ב׳  יש  דהנה  הוי׳,  שם  ענין  שם 

הרחמים ויקרא הוי׳ הוי׳71 כו׳ ופסיק טעמא בין ב׳ השמות72, היינו בחי׳ הצמצום 

ומקבל  בזה ממשפיע  וכידוע המשל  כו׳.  הוי׳  ב׳ השמות  בין  ומפריש  המבדיל 

ד׳  צ״ל  זה  המקבל  אל  מהמשפיע  השכל  השפעת  שתהי׳  שבכדי  בערך,  שלא 

מדריגות בההשפעה, הנרמזות בד׳ אותיות שם הוי׳. והענין הוא, דהנה התחלת 

שם הוי׳ היא אות יו״ד. דקודם ישנה נקודה בלי ציור אבל לאחרי זה נמשך (למטה 

יותר) בנקודת היו״ד שיש בו איזה ציור עכ״פ. דהנה המשפיע כמו שהוא מצד 

68) ספר יצירה פ״א מ״ד. 
69) ראה סה״מ תרנ״ט ע׳ עג ואילך. וש״נ. 

ולא תשע פ״ט.  (א) עשר  70) ראה פרדס שער 
בתחילתו.  ויושר  עיגולים  דרוש  א)  (שער  ע״ח 

וראה  א).  (פב,  פ״ז  שעהיוה״א  ה.  ר״ס  טושו״ע 
זח״ג רנז, סע״ב (ברע״מ). 

71) תשא לד, ו. 
72) זח״ג קלח, א. 
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עצמו הוא שלא בערך להמקבל, ואפילו מענין ההשפעה להמקבל, ובכדי שתהי׳ 

איזה התחלה שיהי׳ שייך השפעה צריך המשפיע לצמצם שכלו ונשאר רק נקודה 

מכל הענין שלפני זה, היות שזהו הסיום והחותם. אבל מ״מ זהו נקודה בלא ציור 

כלל, כיון שנקודה זו אינה השפעה, וגם לא שורש של השפעה אלא אפשריות 

להשפעה בלבד, ונקודה זו בלי ציור ממלאה כל מקום החלל (איך ששייך שם 

ענין החלל). אמנם, לאחרי זה צ״ל גם התחלת ההשפעה, ומשום זה גם זה צ״ל 

באופן של נקודה, כמבואר בכמה מקומות73 שראשית הגילוי בא רק בבחי׳ נקודה, 

אבל כיון שנקודה זו שייכת כבר להשפעה, לכן באה בציור דאות יו״ד, דאות יו״ד 

ע״ד  שזהו  הה׳,  הוא  ואח״כ  ציור.  בבחי׳  היא  אעפ״כ  אבל  בעלמא  נקודה  היא 

ועד״ז הוא למעלה במי  ציור,  בו  שהמשפיע מצייר בעצמו פרטי הנקודה שיש 

נמלך בנשמותיהן של צדיקים74. וכמו שמבאר הרב המגיד75 המשל בזה, שזהו 

דוגמת האב המצייר בעצמו את בנו, ועד״ז הוא למעלה מה שעלה במחשבתו ית׳ 

הנחת רוח והתענוג שיהי׳ מעבודת הצדיקים, שהציור בא באורך ורוחב ושטח. 

אמנם, כל זה הוא עדיין כמו שהוא אצל המשפיע, בהשערתו, ובכדי שההשפעה 

תבוא בפרטים לפי ערך המקבל צ״ל עוד צמצום, ואח״כ הוא ההמשכה מלמעלה 

למטה אל המקבל. וזהו ענין אות ו׳, שמורה על המשכה מלמעלה למטה ובראשה 

יו״ד, ענין הצמצום. ואח״כ הוא ה׳ אחרונה, שענינה מה שלאחר צמצום היו״ד 

שבהו׳, הנה נחלקת ההשפעה לאורך ורוחב, ובפרט בענין השטח. והנה אע״פ 

בה׳  כמו  ראשונה),  (ה׳  שטח  ואח״כ  (היו״ד)  צמצום  ישנו  ראשונה  בה׳  שגם 

באדם  בזה  מהמשל  כמובן  ערוך.  אין  בבחי׳  חילוק  ביניהם  יש  מ״מ  אחרונה, 

התחתון, דענין הו׳ הו״ע המדות, והיו״ד וה׳ ראשונה הו״ע השכל. וריחוק הערך 

שבין שכל למדות הוא כל כך עד שהם הפכים זה מזה. ועוד יותר, הנה מבואר 

בהדרוש להבין ענין תקיעת שופר עפ״י כוונת הבעש״ט76 שמצד הריחוק שלא 

בערך שבין שכל למדות ההמשכה שביניהם צ״ל ע״י ממוצע דוקא. וכן הוא באדם 

התחתון, דשכל ומדות הם שלא בערך זה לזה, וכל שכן שכן הוא למעלה, מתחיל 

מכמו שהוא בשם הוי׳ שבתחילת הי״ג תיקוני דיקנא, בעתיק ואריך, שהריחוק 

שבין י״ה להו׳ שבו הוא ריחוק שבאין ערוך. דזהו בהחילוק שבין ה׳ הראשונה 

לה׳ האחרונה, ועאכו״כ בריחוק הערך שבין היו״ד שממנה נמשכת הוא״ו להיו״ד 

שהוא  האורות,  בחי׳  שהוא  הוי׳  בשם  הוא  זה  וכל  הוי׳.  שם  שבתחילת  די״ה, 

73) תו״א מקץ מ, א. סה״מ תש״י ע׳ 81. ובכ״מ. 
74) ב״ר פ״ח, ז. רות רבה פ״ב, א (ג). 

75) או״ת ב, ג (בהוצאת קה״ת, תש״מ ואילך – 

סימן ו). שם, ד (סימן ח). וראה גם לקו״א ואו״ת 
בתחלתם. 

76) סידור (עם דא״ח) רמד, ד. 
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שבשם  עליון  הכי  להעילוי  עד  והגבלה,  מדידה  שענינו  אלקים,  משם  למעלה 

אלקים, שהיא בחי׳ הכלים, כמובן מהמאמר. 

בהוי׳  הַאלט)  (ער  שאוחז  דאף  י-ה,  קראתי  המיצר  דמן  הבקשה  היא  ובזה 
חילוקי  ישנם  שבזה  היות  במיצר  הוא  מ״מ  כנ״ל,  מאלקים,  שלמעלה 

הוי׳  משם  שיומשך  הבקשה  היא  זה  ועל  ו״ה.  האותיות  כולל  הנ״ל,  מדריגות 

זה מכח הרצון  ויובן  י״ה.  ו״ה הוא בבחי׳  גם  זו  שלפני הצמצום, שמצד בחינה 

שבאדם התחתון, דהנה כח הרצון הוא למעלה מהכחות פנימיים. כי בכח הרצון, 

התוקף  שהוא  הרצון,  עיקר  מ״מ  פרטיים,  רצונות  חילוקי  שישנם  אע״פ  הנה 

שברצון, הוא בכל הפרטים בשוה. דזהו מה שאמרו רז״ל77 אל תהי יושב ושוקל 

במצוותי׳ של תורה, קלות שבקלות וחמורות שבחמורות, דטעם הדבר הוא, כי 

וכמו שבציווי  ורצון הבורא.  ציווי  הן  כולן  חילוקי פרטים, מ״מ  אף שיש בהם 

המלך וקבלת עול המלכות אין חילוק באיזה פרטים יהי׳, כי כולם הם בשוה כמו 

שנת״ל78, הנה עאכו״כ למעלה, ואילו נצטוינו לחטוב עצים הנה זהו בשוה ממש, 

ויש בזה אותו התוקף, כמו בציווי הכי גדול שבו סגולה וציווי וכו׳79. ועד״ז הוא 

ג׳  שישנם  ועד  בהרצון,  הכלולים  פרטים  ישנם  שברצון  דאף  הרצון,  בענין 

מדריגות שעל ידן היא ההמשכה מהרצון פשוט לפרטים, דבחינה א׳ היא בבחי׳ 

מ״מ  הנה  יחד,  גם  ופרט  מכלל  למעלה  היא  והג׳  פרט,  בבחי׳  היא  והב׳  כלל, 

מקומות.  בכמה  כמבואר  פרטי,  בהרצון  כמו  כללי  בהרצון  בשוה  הוא  התוקף 

והדוגמא מזה יובן למעלה בשם הוי׳ שלפני הצמצום, שמצד בחינה זו הנה גם 

בחי׳ ו״ה היא בבחי׳ י״ה. 

ועפ״ז יובן ענין הבקשה דמן המיצר קראתי י-ה, דאף שכבר נתנו לו כל הענינים 
באורות,  וגם  בכלים  הענינים  כל  גם  לו  שיש  ועד  ורוחניות,  בגשמיות 

אבל מ״מ זהו בחי׳ אורות דשם הוי׳, שמהי״ה נמשך אח״כ אות ו׳, שהתחלתה היא 

אות יו״ד שענינה צמצום, ואות ו׳ זו היא בבחי׳ אין ערוך לי״ה, כי (ע״י הצמצום) 

כל  הנה  מהצמצום)  הוי׳ שלמעלה  (דשם  י״ה  ולגבי  האור.  בעצם  שינוי  נעשה 

ולכן  י-ה.  ולזה באה הבקשה קראתי  בבחי׳ מיצר.  הוי׳) הם  (גם שם  הבחינות 

אומרים מן המיצר דוקא לפני תקיעת שופר, אף שלכאורה אז הוא במצב של 

מרחב, כנ״ל, כי דוקא כשבא לתכלית השלימות שהקב״ה נותן לו מלמעלה לאחר 

חודש אלול, וי״ב ימים האחרונים, וימי הסליחות, וערב ראש השנה וראש השנה 

ירושלמי פאה פ״א ה״א. וראה דב״ר  77) ראה 
פ״ו, ב. תנחומא עקב ב. יל״ש יתרו רמז חצר. 

78) שיחת ליל ערב ר״ה (שיחות קודש תשל״ז 

ח״ד (ברוקלין, תשע״ט) ס״ע 364-5). 
79) ראה לקו״ת שלח מ, א. המשך תרס״ו ע׳ נד. 
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עד שמגיע אל תקיעת שופר, הנה דוקא אז מרגיש שכל ענינים אלו הם ענין של 

עמו  והיו  למדינה  שנכנס  למלך  משל  במדרש80  דאיתא  למה  ובדוגמא  מיצר. 

דוכסין ואיפרכין ואיסטרטילוטין והיו גדולי מדינה יושבים באמצע המדינה, חד 

אמר אנא נסיב דוכסין לגבי, וחד אמר אנא נסיב איפרכין לגבי, וחד אמר אנא 

נסיב איסטרטילוטין לגבי, הי׳ שם פיקח אחד אמר אנא נסיב מלכא כו׳. ולכאורה 

צריך להבין דמהו גודל הענין שבזה שצריכים לפיקח דוקא, שהרי דבר פשוט 

הוא81,  שבזה  הביאורים  א׳  אך  המלך.  למעלת  מגיעים  אינם  ודוכס  ששר  הוא 

(דוגמת  הוי׳  ובשם  אלקים  בשם  גם  ַארויס)  זיך  (גיט  מתגלה  עצמו  דהמלך 

השרים, להבדיל), ולזה צריכים לפיקח שיבחר בהמלך, כיון דאף דהתחלת שם 

הוי׳ היא בי״ה, מ״מ אח״כ נמשך מהם גם בו״ה. דה׳ אחרונה היא שלא בערך מה׳ 

ראשונה, כמובן מזה שה׳ אחרונה היא השטח דאות ו׳ משא״כ ה׳ ראשונה היא 

השטח דאות יו״ד. 

מבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צ ברשימותיו על הכתוב מן המיצר82, דשופר הוא  והנה 
בבינה. ומקשה דא״כ יפלא איך בבינה שייך צד א׳ צר על שם מן המיצר 

קראתי, הלא בינה היא דרור, עלמא דחירו83 [שהיא למעלה ממדידה והגבלה] 

כו׳, ובחי׳ מיצר שייך במלכות כו׳. ועל זה מבאר שהשופר אע״פ שעיקרו בבינה 

הבינה  הנה  מעשיכם],  שפרו  כמאמר84  התענוג,  הו״ע  השופר  דענין  [וכידוע 

מרגשת בחי׳ מן המיצר שבמלכות, ע״ד מ״ש85 בכל צרתם לו צר כו׳. וזה מדרש 

מפורש במדרש תילים סימן כ׳86 עה״פ87 יענך ה׳ ביום צרה, זהו שאמר הכתוב88 

יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה, אמר ר׳ יודן לאשה שהיא עם אמה כו׳ ובשעת 

לידתה היתה מצווחת מלמטה ואמה שומעת קולה מלמעלה ומצווחת גם היא 

כנגדה כו׳, הרי כי למעלה באמא עילאה שהיא בינה כו׳ מגיע צער בתה שהיא 

תקיעת  התחלת  גם  [ולכן  צר  אחד  וצדו  רחב  א׳  צדו  שהשופר  וזהו  המלכות. 

שופר היא באמירת מן המיצר], כי בינה מצד עצמה היא בבחי׳ רוחב, אך מצד 

לבוא  לעתיד  מ״ש  הצ״צ89  אדמו״ר  כ״ק  מתרץ  ועפ״ז  צר.  בבחי׳  היא  המלכות 

(ויהי׳ כן בקרוב ממש) והי׳ ביום ההוא יתקע בשופר גדול גו׳90, דהקשו91 מאי 

80) איכ״ר פ״ג, כד. וראה גם דב״ר פ״ב, לד. 
81) ראה גם (באו״א) ד״ה יהי ה׳ אלקינו עמנו 

שנה זו (סה״מ י״ב-י״ג תמוז ס״ע רכז-ח). וש״נ. 
82) אוה״ת לתהלים (יהל אור) ע׳ תמט ואילך. 

וש״נ.  ב.  ס,  ר״ה  ג.  לו,  לקו״ת אמור  ראה   (83
מאמרי אדהאמ״צ דברים ח״א ע׳ סז. וש״נ. 

84) ויק״ר פכ״ט, ו. 

85) ישעי׳ סג, ט. 
86) עה״פ. וראה גם יל״ש שם רמז תרעט. 

87) תהלים כ, ב. 
88) שם צא, טו. 

89) אוה״ת לתהלים (יהל אור) ע׳ תנ. 
90) ישעי׳ כז, יג. 

91) ראה גם לקו״ת ר״ה נח, א. וש״נ. 
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הוא  בזה שהשופר  יש  חידוש  [דהרי מה  או קטן  גדול  מינה אם השופר  נפקא 

גדול, כי כשיש להשופר שיעורו הרי הוא כשר עם כל ההידורים]. ומבאר שם 

דיש לומר כי הנה השופר צ״ל צדו א׳ קצר וצדו א׳ רחב, שזהו המורה על מלכות 

ובינה, אך בשופר קטן המקום הצר הוא צר ממש כו׳ אבל לעתיד לבוא שיהי׳ 

התגלות שופר גדול כו׳ כיון שהשופר גדול אזי גם המקום הצר שבו הוא בודאי 

יותר  למעלה  הוא  העליונה  דמדריגה  שהמיצר  דהיינו,  כו׳.  כך  כל  צר  אינו 

צר  לו  ג״כ מהענין דבכל צרתם  מהמרחב שבהמדריגה שלמטה הימנה. כמובן 

שלמעלה  הצר  דומה  שאינו  דמלכות),  המיצר  מרגשת  שבינה  מה  ענין  (שזהו 

להצר שלמטה (צרתם). וזהו ג״כ מה שנת״ל דהגם שכבר יש מרחב בכל הענינים 

מ״מ אומרים הקריאה דמן המיצר, אלא שבכל מדריגה ענין המיצר הוא לפי ערך 

המדריגה. ועד״ז הוא ג״כ בעבודה, שלפי ערך כל מדריגה הו״ע המיצר (והמרחב). 

מחומריותו  יוצא  שעי״ז  שבחומריות,  המיצר  מן  המרחב  שיהי׳  פועל  דתחילה 

עושה  ואח״כ  לגשמיות,  מתהפכת  שהחומריות  חומריות),  אויס  (נעשה 

מהגשמיות רוחניות92, שזהו ענין המרחב שבהגשמיות, ולאחרי זה באים למעלה 

יותר, שתובעים שגם באלקות יהי׳ ענין המרחב, שיהי׳ ב״פ י״ה. דתביעה זו באה 

זה אמיתית  היות שאין  מיצר  ענין של  עדיין  הם  העילויים  ע״י שמרגיש שכל 

הענין, וע״י הקריאה מן המיצר פועל שיהי׳ תיכף ומיד העני׳ בפה הרחב, ענני 

במרחב י״ה. 

עבודה זו היא הכנה קרובה לקיום היעוד דוהי׳ ביום ההוא יתקע בשופר  והנה, 
גדול. וטעם הדבר הוא, כי בכל שופר דזמן הזה ישנו מעין דהשופר גדול 

מפסוקי  א׳  הוא  גדול)  בשופר  (יתקע  זה  פסוק  גם  הנה  דלכן,  לבוא.  דלעתיד 

שופרות, שמביאים אותו בכל שנה (בזמן הזה) כראי׳ על ענין השופרות דעתה. 

דזהו ראי׳ ע״פ תורה, ומזה מובן שבכל שופר דעתה ישנו מעין דהשופר גדול, 

דמשום זה אפשר להביא פסוק זה בנוגע להשופר דעתה. והמעשה הוא העיקר, 

שיהי׳ בפועל ממש, וכן תהי׳ לנו בקרוב ממש, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

(וועט  ישמע  שכאו״א  עד  הפרטים,  בכל  ורויחי  ומזוני  חיי  בבני  ומתוקה, 

דערהערן) את השופר גדול למטה מעשרה טפחים, ובאו האובדים בארץ אשור 

בית  בבנין  בירושלים90,  הקודש  בהר  להוי׳  והשתחוו  מצרים  בארץ  והנדחים 

המקדש, ואח״כ יקבץ נדחי ישראל93, והיתה לה׳ המלוכה94, בקרוב ממש. 

92) ראה ״היום יום״ כז טבת. כז אלול. 
93) רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד. 

94) עובדי׳ א, כא. 
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בס״ד. התוועדות יום ב׳ דראש השנה ה׳תשל״ח* 

הנחה בלתי מוגה

[כ״ק אדמו״ר שליט״א נטל ידיו הק׳ לסעודה. אח״כ סימן להכריז שאלו שעדיין לא 

נטלו ידיהם – יטלו עתה. 

ניגון  תנועות);  (ג׳  הזקן  ואדמו״ר  המגיד  הרב  הבעש״ט,  ניגון  לנגן:  הורה  אח״כ 

הצ״צ  ניגון  (ה״קַאּפעליע״);  האמצעי  אדמו״ר  ניגון  מלכנו״);  (״אבינו  הזקן  מאדמו״ר 

(מהורש״ב)  אדמו״ר  ניגון  ַאריבער״);  (״לכתחילה  מהר״ש  אדמו״ר  ניגון  ה׳״);  (״ימין 

אדמו״ר  (לכ״ק  בחרתנו״  ו״אתה  מהוריי״צ);  (לאדמו״ר  ״הבינוני״  הכנה);  (ניגון  נ״ע 

שליט״א)]. 

א. ציוה לנגן, ואמר מאמר ד״ה מן המיצר (נדפס לעיל). 

ב. דובר לעיל1 שהקביעות דראש השנה בשנה זו היא ביום השלישי שהוכפל בו כי 

טוב2, שהענין ד״הוכפל בו כי טוב״ הוא, שזהו ״טוב לשמים וטוב לבריות״3. 

דלכאורה, אי אפשר לדעת מהו החידוש שניתוסף ב״כי טוב״ דיום השלישי, 

אלא, דמכיון שביום הראשון נאמר ״כי טוב״, ויום ראשון הי׳ ״יום אחד״4, כי אז הי׳ 

לשמים״ (מכיון  אלקות בלבד5, הרי מובן שה״כי טוב״ שכתוב ביום הראשון הוא ״טוב 

שיש רק אלקות); 

ומזה מובן, שכאשר מיתוסף ביום השלישי עוד פעם ״כי טוב״ – החידוש בזה הוא 

שזהו גם ״טוב לבריות״. 

וכמדובר כמה פעמים6 שכל רגע וענין של יום השלישי הוא באופן שיש בו הן הענין 

ד״טוב לשמים״ והן הענין ד״טוב לבריות״, כי כאשר שואלים מישהו איזה רגע זה – הוא 

אומר שזהו רגע מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, הן ״טוב לשמים״ והן ״טוב לבריות״. 

דזהו בנוגע ליום הראשון של ראש השנה, שחל ביום השלישי, שענינו ״טוב לשמים 

וטוב לבריות״. 

(בשילוב שיחת שבת שובה שנה  *) תוכן מס״ג-יב 
שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  ע״י  הוגה  זו) 

ונדפס בלקו״ש חי״ד ע׳ 369 ואילך. 
ח״ד  תשל״ז  קודש  (שיחות  ער״ה  ליל  שיחת   (1

(ברוקלין, תשע״ט) ע׳ 364 ואילך). 
2) פרש״י בראשית א, ז (מב״ר פ״ד, ו). 

3) ראה קידושין מ, א. אוה״ת בראשית לג, א ואילך. 

משפטים ע׳ א׳קנז. שם ע׳ א׳קסא ואילך. ועוד. 
4) בראשית א, ה. 

5) ראה ב״ר פ״ג, ח. הובא בפרש״י עה״פ. 
6) שיחת אדר״ח אדר תשל״ה (שיחות קודש ח״א ע׳ 
ע׳  ח״ב  משיח תשמ״ט  דברי  גם  וראה  ובכ״מ.   .(412

327, ובהנסמן שם הערה 9. 
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הימים של ראש  מכיון ששני  כי   – ליום השני של ראש השנה  בנוגע  מובן  ועד״ז 

״יומא אריכתא״7, כמובא בשולחן ערוך אדמו״ר הזקן8 עם אריכות שלימה  השנה הם 

ושקלא וטריא בזה, דמזה מובן, שעד לרגע האחרון מה״יומא אריכתא״ דראש השנה, 

הענין ד״טוב לשמים וטוב לבריות״ עומד בגלוי. 

עוד  אוחזים  שכאשר  מובן  הקודש9,  על  להוסיף  בכחם  יש  ישראל  שלבני  ומכיון 

לפני תפילת מעריב, ועאכו״כ לפני הבדלה – עומד אז בגלוי הענין ד״טוב לשמים וטוב 

לבריות״. 

ג. ובהמשך לזה – כאן המקום לעורר אודות ענין שהוא (הי׳ אצלי כמה זמן) פלא 

גדול: 

הרי ישנו המנהג ישראל – ש״מנהג ישראל תורה הוא״10 – שלפני חג הפסח נותנים 

״מעות חיטים״, כמובא בשולחן ערוך11 פרטי הדינים שבזה. 

שהטעם לזה מובן בפשטות – דמכיון שמגיע יו״ט של שבעה ימים, ועאכו״כ בחוץ 

לארץ שזהו שמונה ימים, והרי לא שייך אז ענין של ״על מנת לקבל פרס״12 (ענינים של 

פרנסה וכו׳)13, 

ויו״ט, שהרי צריך להיות  ונוסף לזה – מיתוספות גם ההוצאות המיוחדות דשבת 

הענין ד״מענגו באכילה ושתי׳״14, ועאכו״כ כשישנם שבעה ימים, הרי יש ביניהם הן יו״ט 

והן שבת, ובמילא ישנן הוצאות נוספות יותר מכפי שזהו בכל השנה – 

שלכן תיקנו (וזה נעשה באופן ד״תורה היא״) שבכל עיר ועיר יקבצו ״מעות חיטים״, 

ויחלקו זאת לאלה הזקוקים לזה. 

ועד שכל אחד מחוייב (ואכן עושה כך) להשתתף בענין ד״מעות חיטים״, כפי שצריך 

לפנים משורת  אף לתת  ועד שצריך  הדין, כמובא בשולחן ערוך11,  להיות מצד שורת 

הדין. 

ובפרט כשמדובר אודות הענין דגמילות חסדים וצדקה, שאז בודאי שזה צריך להיות 

לפנים משורת הדין, מכיון שזה נוגע לשני. 

טור  הכ״ד.  פ״א  יו״ט  שביתת  הל׳  רמב״ם  ראה   (7
וראה  סק״ב.  שם  ט״ז  סת״ר.  או״ח  וכתב)  (ד״ה  וב״י 

ביצה ו, א. 
8) או״ח שם ס״ג-ד. 

9) ראה מכילתא יתרו כ, ח. 
יו״ד  רמ״א  ב.  כ,  מנחות   – נפסל  תוד״ה  ראה   (10

סתצ״ד  קפ.  סו״ס  או״ח  אדה״ז  שו״ע  ס״ד.  סשע״ו 
סט״ז. ועוד. 

11) רמ״א (ושו״ע אדה״ז) או״ח סתכ״ט ס״א (ס״ה). 
12) ל׳ חז״ל – אבות פ״א מ״ג. 

13) ראה טושו״ע או״ח סתק״ל. 
14) שו״ע אדה״ז או״ח סרמ״ב ס״א. 
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וזה צריך להינתן בסבר פנים יפות, כמודגש בנוגע לענין הצדקה שזה צריך להיות 

בסבר פנים יפות15, היינו שנוסף לזה שקיום כל מצוה צריך להיות בשמחה ובטוב לבב16, 

מיתוספת הדגשה בנוגע למצות צדקה, שזה צריך להיות בסבר פנים יפות. 

ד. ועפ״ז מתעורר דבר פלא: מדוע לא מצינו את אותו הענין בנוגע לחג הסוכות? 

ואדרבה: הרי חג הסוכות בא בהמשך ליום הקדוש וראש השנה, שבראש השנה יש 

ג״כ הוצאות נוספות, ולא יכול להיות הענין ד״לקבל פרס״ (פרנסה), ועד״ז בנוגע ליום 

הקדוש, 

ועאכו״כ בנוגע לחג הסוכות, שבחג הסוכות יש הוצאות גדולות יותר מבחג הפסח, 

מצה  ד״פסח  הענין  רק  יו״ט)  שבכל  ההוצאות  על  (נוסף  להיות  צריך  הפסח  בחג  כי 

ומרור״17, שזה הי׳ בזמן שבית המקדש הי׳ קיים, ובזמן הגלות – רק מצה ומרור; משא״כ 

בנוגע לחג הסוכות, שנוסף על ההוצאות של כל יו״ט, צריך להיות הענין דבניית סוכה, 

וד׳ מינים – הרי שההוצאות דחג הסוכות הן יותר מההוצאות של חג הפסח. 

יום – כי חג הפסח הוא רק שבעה ימים, וחג  ובפרט שבחג הסוכות מיתוסף עוד 

וחג הסוכות  ימים,  (ובחוץ לארץ – חג הפסח הוא שמונה  ימים  הסוכות הוא שמונה 

חיטים״  ״מעות  ע״ד  הענין  אותו  יהי׳  סוכות  שלפני  מצינו  לא  ואעפ״כ  ימים),  תשעה 

שישנו לפני פסח. 

וכאמור לעיל שזה מתחיל מראש השנה, שבראש השנה יש ג״כ הוצאות מיוחדות 

– וע״פ המבואר בכמה מקומות18 הענין ד״בכסה ליום חגינו״19, שהענין דראש השנה 

קשור והולך ביחד עם סוכות, מובן, שגם בראש השנה ישנן הוצאות נוספות (ע״ד כבחג 

הסוכות) – 

כדאיתא בשולחן ערוך20 שבראש השנה צריך להיות הענין ד״אכלו משמנים ושתו 

ממתקים״21, וכמובן בפשטות שנוסף על ענין השמחה והעונג שישנו בראש השנה כמו 

בכל יו״ט, מיתוסף עוד בראש השנה הענין ד״אכלו משמנים ושתו ממתקים״ – ואעפ״כ 

לא מצינו שיהי׳ ענין מיוחד ע״ד ״מעות חיטים״. 

בשולחן  מובא  (שהתחלתו  גו׳״  משמנים  ״אכלו  הפסוק  בהמשך  מזה:  ויתירה  ה. 

לשלוח  הוא, שיש  בזה  הפשוט  לו״, שהפירוש  נכון  לאין  מנות  ״ושלחו  כתיב  ערוך20) 

עניני אכילה למי שאין לו משלו22, שזהו ענין הצדקה. 

15) ראה רמב״ם הל׳ מתנות עניים פ״י ה״ד. טושו״ע 
יו״ד סרמ״ט ס״ג. 

16) ראה רמב״ם סוף הל׳ לולב. 
17) פסחים קטז, ריש ע״ב (במשנה). 

ע״ד.  ריש  נד,  ר״ה  סע״ב.  מח,  נצבים  לקו״ת   (18

סידור (עם דא״ח) רלה, ב. המשך תרס״ו ע׳ לב. ועוד. 
19) תהלים פא, ד. ראה ר״ה ח, סע״א-ב. 

20) אדה״ז – או״ח סתקפ״ג ס״ג. 
21) נחמי׳ ח, י. 

22) פרש״י עה״פ. 
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והרי בפסוק כתוב בפירוש הענין ד״ושלחו מנות גו׳״ בנוגע ליום דראש השנה. ואינו 

מובן: מדוע לא מצינו שום דין שלפני ראש השנה יש לדאוג לזה ש״אין נכון לו״, שיהי׳ 

לו עבור ההוצאות של ראש השנה (ע״ד שהדין הוא בנוגע לפסח)? 

על  מיוחדת  הדגשה  ישנה  שאז  בזהר23  מבואר  הרי   – הסוכות  לחג  בנוגע  ועד״ז 

המצוה דהכנסת אורחים יותר מאשר בשאר ימים טובים; 

דבפסוק כתיב24 ״ושמחת בחגך אתה . . והלוי והגר והיתום והאלמנה״ – ה״ארבעה 

שלי״25, שזהו בשוה בכל הימים טובים; אבל בזהר מודגש הענין ד״אושפיזין״ – הכנסת 

אורחים – במיוחד בנוגע לחג הסוכות, 

ולכאורה הי׳ צריך להיות הדין, שכמו שקודם הפסח נותנים ״מעות חיטים״ לאלה 

שאין להם משלהם, יש לתת להם גם עבור ההוצאות של ראש השנה וחג הסוכות? 

ו. וההסברה בזה (בדרך אפשר): 

הרי בראש השנה עושים את כל הענינים המראים על גדלות, ועל שנה טובה ומתוקה, 

ומתוקה״26,  טובה  שנה  עלינו  ״שתחדש  ואומרים  בדבש,  מתוק  תפוח  אוכלים  שלכן 

וריבוי ומתיקות, ועל  וכמובא בשולחן ערוך27 שאוכלים עוד ענינים המראים על רוב 

כל הענינים כולם. 

בלשון  בזה  משתמשת  אכן  שהגמרא28  (כפי  בלבד  סימן  אם  כי  זה  שאין  ואע״פ 

״סימן״), הרי לכאורה אפשר לצאת י״ח במחשבה בלבד, או עכ״פ בדיבור – וא״כ למה 

צריכים שתהי׳ גם ראי׳ בעיניים, ועאכו״כ ע״פ המובא בכמה פוסקים27 שצריך להיות 

ענין האכילה בפועל? 

אבל רואים, שבראש השנה צריך להיות ענין של פועל המראה על מתיקות וריבוי, 

עשירות וגדלות וראש, עד באופן דטוב הנראה והנגלה. 

ומובן בפשטות שבראש השנה אסור להיות ענין שהוא סימן על ענין הפכי ח״ו. 

ועפ״ז מובן שאי אפשר לעשות ״מנהג ישראל״ שבערב ראש השנה (או לפני זה) יהי׳ 

הענין ד״ושלחו מנות לאין נכון לו״ (מכיון שמגיע ראש השנה ויום הקדוש וחג הסוכות, 

שאז ישנן הוצאות מיוחדות) – כי זהו ההיפך דסימן טוב (שמראים שישנה המציאות 

ד״אין נכון לו״). 

23) ח״ג קג, ב ואילך. 
24) פ׳ ראה טז, יד. 
25) פרש״י שם, יא. 

26) סידור אדה״ז במקומו. 
27) טושו״ע (ודאדה״ז) או״ח סתקפ״ג. 

28) כריתות ו, א. 



19יום ב' דראש השנה 

בלתי מוגה

ומכיון שישנו המנהג בכמה מקומות29 שהחל מראש חודש אלול כבר יזכירו באגרת 

לחבירו את הענין ד״לשנה טובה תכתב ותחתם״, הרי מובן שאי אפשר לעשות מנהג 

(ושזה יהי׳ ענין של תורה) שהוא סימן על היפך הטוב. 

הענין  שהרי  הלואה,  של  ענין  להיות  יכול  לכאורה  הרי  מובן:  אינו  עדיין  אבל  ז. 

דגמילות חסדים ישנו גם אצל עשירים30? 

והביאור בזה: 

באותה שעה שהעשיר זקוק לענין דגמילות חסדים, הרי הוא היפך מעשיר, כדאיתא 

בגמרא31 עה״פ32 ״אשרי משכיל אל גו׳״, שבאותה שעה שהוא זקוק לגמילות חסדים, 

הוא ההיפך מעשיר. 

ולכן גם אי אפשר לתקן שזה יהי׳ באופן של הלואה – כי בראש השנה אסור לעשות 

ענין שהוא סימן על היפך הטוב, אפילו אם היפך הטוב הוא רק באותה שעה. 

ח. עפ״ז מתעוררת השאלה על הפסוק בנחמי׳ [שעליו אומר אדמו״ר הזקן בשולחן 

גו׳״ – אבל הכוונה היא לפסוק בנחמי׳, ומה  בעזרא אכלו משמנים  ״וכן כתוב  ערוך33 

שאומר שזה כתוב בעזרא, הוא מפני שנחמי׳ לא זכה שיקרא על שמו34]: כיצד נאמר 

בראש השנה ״שלחו מנות לאין נכון לו״ – הרי זה סימן של היפך הטוב? 

והביאור בזה – ע״ד הצחות: 

הגמרא35 מתעכבת על הפסוק ״אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון 

לו״, ומקשה ״מאי לאין נכון לו״, ומתרצת ״למי שלא הניח עירובי תבשילין״. 

היינו, שכאן מדובר אודות מישהו שיש לו את כל הענינים ״מידו המלאה הפתוחה 

(״בַא  חסידית  בהתוועדות  הי׳  השנה  ראש  שבערב  דמכיון  אלא  והרחבה״36,  הקדושה 

ולא  פַארשלָאפן״)  ער  (״הָאט  מהשינה  באיחור  קם  הוא  פַארבריינגען״),  חסיד׳ישן  ַא 

בערב  עסוק  הי׳  הוא  מוסר׳ניק״),  (״ַא  מוסר  בעל  הוא  אם  או  תבשילין.  עירוב  עשה 

ראש השנה בהתבוננות בשפלות האדם (אחרי ההתבוננות בגדלות הא-ל)37, ולכן שכח 

לעשות עירוב תבשילין. 

ומכיון שבפסוק לא מדובר אודות מישהו שאין לו מה לאכול, אלא אודות מישהו 

ששכח לעשות עירוב תבשילין – מובן שה״שלחו מנות לאין נכון לו״ אינו סתירה לכך 

שבראש השנה אסור לעשות ענין שהוא ההיפך מסימן טוב. 

29) ראה מטה אפרים או״ח סתקפ״א ס״ט. 
30) סוכה מט, ב. 

31) ראה ירושלמי פאה פ״ח ה״ח. שקלים פ״ה ה״ד. 
32) תהלים מא, ב. 

33) או״ח שם ס״ד. 

34) סנהדרין צג, ב. 
35) ביצה טו, ב. 

36) נוסח ברכה שלישית דבהמ״ז. 
37) ראה רמ״א או״ח סצ״ח ס״א. 
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ט. עד״ז אפשר גם לבאר (ע״ד הצחות) את השאלה מהגמרא ״מאי אין נכון לו״ – 

דלכאורה אינו מובן: מהי השאלה ״מאי אין נכון לו״, הרי כשמסתכלים בפרש״י עה״פ, 

רואים שרש״י מפרש בפשטות – ״לעני שאין מזומן לו מאכלו״? 

מבאר המהרש״א38, שקושיית הגמרא היא על הלשון ״אין נכון לו״ – מדוע כתיב 

נכון לו״, לכאורה הי׳ צריך להיות כתוב ״אין לו״? ועל זה מתרצת הגמרא ״שלא  ״אין 

הניח עירוב תבשילין״, שלכן אי אפשר לומר ״אין לו״, שהרי כן יש לו, אלא ״אין נכון לו״, 

זה אינו מוכן לאכילה, הוא אינו יכול להשתמש בזה. 

אבל ע״פ האמור לעיל (בהמאמר), אפשר לבאר את קושיית הגמרא בפשטות: 

בראש  להזכיר  אפשר  כיצד  נצחית39,  היא  שהתורה  דמכיון  היא,  הגמרא  קושיית 

השנה ענין ד״אין נכון לו״ – הרי הי׳ לו בראש השנה את הענין דכתיבה וחתימה טובה 

בנוגע לכל הענינים, ובמילא יש לו את כל הענינים שהוא צריך, 

עד שאיתא במדרש39 ומובא בטור40, שבערב ראש השנה ״לובשים לבנים ומתעטפים 

מיימוני41 שהדין  בהגהות  והרי מבואר  בדין״;  ה״זוכים  לבנים״ מכיון שבטוחים שיהי׳ 

ומשפט דראש השנה הוא על ענינים גשמיים, ומכיון שהי׳ ה״זוכים בדין״, הרי ישנם כל 

הענינים הגשמיים – 

וא״כ, כיצד אפשר לומר בראש השנה את הענין ד״אין נכון לו״, שזוהי הקושיא ״מאי 

אין נכון לו״ – כיצד יכול להיות בראש השנה ענין ד״אין נכון לו״?! 

ומתרצת הגמרא, שאכן יש לו את כל הענינים הגשמיים, ורק ששכח לעשות עירוב 

תבשילין. 

י. הביאור בפשטות על זה שבנחמי׳ כתיב ״שלחו מנות לאין נכון לו״ בנוגע לראש 

השנה, אע״פ שלכאורה זהו ההיפך מסימן טוב: 

הפסוק מדבר אודות היום דראש השנה עצמו42, היינו שאוחזים כבר אחרי קריאת 

התורה, ואחרי התפילה, ועזרא אמר ״אכלו משמנים ושתו ממתקים״ – דבנוגע לאלה 

שיש להם משמנים וכו׳, אין צורך להבהיר (״בַאווָארענען״) מאומה, אבל בנוגע לאלה 

שאין להם, אמר עזרא ״ושלחו מנות לאין נכון לו״, כי מכיון שאין לו, צריך לתת לו, וזה 

שהקב״ה לא נתן לו, הנה ״בהדי כבשי דרחמנא למה לך״43, הוא צריך לעשות את הענין 

ד״שלחו מנות לאין נכון לו״. 

38) חדא״ג לביצה שם. 
ר״ה  ירושלמי  תתכה).  (רמז  ז  ד,  ואתחנן  יל״ש   (39

פ״א ה״ג. 
40) או״ח סו״ס תקפא. 

41) הל׳ תשובה פ״ג ה״ג. 
42) ראה נחמי׳ שם, ב. 

43) ברכות י, סע״א. 
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ומכיון שהפסוק מדבר אודות היום דראש השנה גופא, הנה כשאוחזים כבר אחרי 

התפילה וכו׳, כבר אין צורך להבטיח (״בַאווָארענען״) שלא יעשו פעולה שהיא היפך 

מסימן טוב – ולכן אמר עזרא ״שלחו מנות לאין נכון לו״. 

יא. עפ״ז יובן הדבר פלא – מדוע אין לומדים שום דין מהפסוק ״שלחו מנות לאין 

נכון לו״ (בדיוק כמו שלומדים דין מתחילת הפסוק ״אכלו משמנים גו׳״) – שההסברה 

בזה היא (כנ״ל): 

כתוב  אכן  זה  ודין  תבשילין,  עירוב  לעשות  אחד ששכח  אודות  מדובר  בפסוק  א) 

בהלכות יו״ט44; 

ב) בפסוק מדובר אודות אמצע היום דראש השנה, שאז אין צורך להישמר מההיפך 

דסימן טוב – אבל בשולחן ערוך אי אפשר להכניס זאת: בהלכות ראש השנה אין לזה 

את  לו  שאין  למי  לעזור  יש  שביו״ט  והדין  טוב,  מסימן  ההיפך  יהי׳  זה  אז  כי  מקום, 

הצרכים של יו״ט – כתוב כבר בהלכות יו״ט45, ומובן בפשטות שזהו גם בנוגע לראש 

השנה, דלא גרע מכל שאר ימים טובים. 

אבל אי אפשר לעשות הדגשה בהלכות ראש השנה על הענין ד״שלחו מנות לאין 

נכון לו״, כי בפשטות יש לכל אחד מישראל את הכתיבה וחתימה טובה לאלתר, וזוכים 

בדין בזה יום הדין, שבזה נכלל גם שיש לו את כל צרכיו, ואין זקוקים ל״שלחו מנות גו׳״. 

יב. מכיון שנמצאים עכשיו בסיום ה״יומא אריכתא״ דראש השנה (דאע״פ שזהו לפני 

מעריב, זהו עדיין ה״יומא אריכתא״ דראש השנה), הנה כמו שאז (בזמן עזרא) הכריזו 

״שלחו מנות לאין נכון לו״ – כאן המקום לעורר: 

יוכל  אחד  שכל  רוצים  והרי  הכיפורים,  יום  לפני  ואפילו  סוכות,  לפני  בעמדנו 

להתעסק בעבודת ה׳ בלי בלבולים דפרנסתו ופרנסת בני ביתו – 

דבר הכי נכון הוא, שמיד אחרי הבדלה, או עכ״פ מחר בבוקר, יחשבו אודות ״שלחו 

מנות לאין נכון לו״ (לא בנוגע למי ששכח לעשות עירוב – שבקביעות שנה זו הרי אין 

זה שייך לא בנוגע לראש השנה ולא בנוגע לסוכות, אלא ״שלחו מנות לאין נכון לו״) 

בפשטות, 

היינו שאם יש מישהו ש״אין נכון לו״ להוצאות של יו״ט (מאיזו סיבה שתהי׳), יש 

להסיר ממנו את הדאגה בנוגע לחג הסוכות, בכל הפרטים הנצרכים, הן הענין ד״אשה 

במה משמחה – בבגדים כו׳״, והן בנוגע לתינוקות, כפי שמבאר אדמו״ר הזקן46 שהענין 

דשמחת יו״ט צריך להיות אצל כל אחד לפי ענינו. 

44) ראה שו״ע או״ח סתקכ״ז ס״ז, ובט״ז שם. שו״ע 
אדה״ז שם סי״ד. 

45) רמב״ם הל׳ יו״ט פ״ו הי״ח. שו״ע אדה״ז או״ח 

סתקכ״ט סי״א. 
46) שו״ע או״ח סתקכ״ט ס״ז. 
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ועד״ז בנוגע לענין ד״אין שמחה אלא ביין״47, שאדמו״ר הזקן פוסק48 שבזמן הזה זהו 

גם מדאורייתא. ועד״ז בנוגע להענין ד״אין שמחה אלא בבשר״47, אע״פ שבזמן הזה זהו 

רק מדרבנן48; ועד שישנה סברא49 שמן התורה אף צריך להיות פת ובשר יחד. 

ולעשות זאת בדרכי נועם, ובאופן ד״מתן בסתר״50. 

וכאמור, שאלה שאצלם ״אין נכון לו״ – יש לדאוג להם לכל המצטרך להם שיהי׳ 

להם די והותר, הן עבור ההוצאה הרגילה, והן עבור ההוספה המיתוספת בראש השנה, 

יום  ומוצאי  הכיפורים  יום  וערב  הסוכות,  חג  לימי  בנוגע  ועד״ז  גו׳״,  משמנים  ״אכלו 

הכיפורים, שאז (במוצאי יום הכיפורים) אומרים ״גוט יום טוב״51, כידוע שיחות רבותינו 

נשיאינו בזה52. 

הקדושה  הפתוחה  המלאה  ״מידו  שיהי׳  הצדקה״53,  ה׳  ב״לך  הקב״ה  יוסיף  ועי״ז 

והרחבה״, וכדאיתא בסידור הבעש״ט54 ״הגדושה״ – 

בכל ענינים גשמיים, ובכל ענינים רוחניים, ובגשמיות וברוחניות גם יחד. ובאופן 

של הרחבה, עד ל״ענני במרחב י-ה״55 – מרחב העצמי56, ברוחניות ובגשמיות גם יחד57. 

יג. ומענין לענין באותו ענין: 

מכיון שמדובר אודות הוספה במבצע צדקה – כאן המקום להזכיר עוד פעם ולעורר 

שיפעלו בזריזות בכל המבצעים: 

החל ממבצע אהבת ישראל, ומבצע חינוך, מבצע תורה, מבצע תפילין, מבצע מזוזה, 

מבצע צדקה, מבצע בית מלא ספרים – יבנה וחכמי׳, 

ברכת  פעמים  ארבע  מברכים  הסוכות  שבחג  ובפרט   – קודש  שבת  נרות  מבצע 

״שהחיינו״, שזהו עוד יותר מאשר בחג הפסח58, ועד״ז מבצע כשרות האכילה ושתי׳, 

ומבצע טהרת המשפחה – שלזה יש קשר מיוחד לכללות הענין דתשובה וכפרה, 

אביכם  אתכם,  מטהר  ומי  מטהרין  אתם  מי  ״לפני  הכיפורים״59  ״יום  בפרק  כדאיתא 

47) פסחים קט, א. 
48) שו״ע שם ס״ו. 

49) טואו״ח סקפ״ח, ובב״י וב״ח שם. שו״ע אדה״ז 
שם ס״י. סתקכ״ט ס״ד. 

50) ל׳ הכתוב – משלי כא, יד. ראה ב״ב ט, ב. רמב״ם 
הל׳ מתנות עניים פ״י ה״ח. טושו״ע יו״ד סרמ״ט ס״ז. 

51) ספר המנהגים – חב״ד ע׳ 59. 
52) סה״ש תרצ״ז ע׳ 155. 

53) דניאל ט, ז. 
54) בבהמ״ז לשבת. 

55) תהלים קיח, ה. 
(ס״ע  עה״פ  אור)  (יהל  לתהלים  אוה״ת  ראה   (56
אעת״ר  (סה״מ  אעת״ר  המיצר  מן  ד״ה  ואילך).  תמח 
תרצ״ה  בתחלתו).  תרע״ח  (סה״מ  תרע״ח  בתחלתו). 

(סה״מ קונטרסים ח״ב שכב, א ואילך). ועוד. 
57) בהמשך לזה – ראה דברי משיח – שיחת ש״פ 

וילך שנה זו ס״י ואילך. 
או״ח  (ודאדה״ז)  טושו״ע  א.  מז,  סוכה  ראה   (58

סת״צ ס״ז (סי״ב). 
59) יומא פה, ב. 
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בלתי מוגה

כנגד  ״מדה  שזהו  ה׳״,  ישראל  מקוה  ואומר61  גו׳,  עליכם  וזרקתי  שנאמר60  שבשמים, 

מדה״62, אבל כמה פעמים ככה – 

ענין  בהצלחת  מוסיפה  המשפחה  דטהרת  בענין  ופעולה  עשי׳  שכל  מובן,  שמזה 

התשובה, 

הן בנוגע לתשובה כפשוטה – הענין דתשובה תתאה, ועד״ז בנוגע לתשובה הקשורה 

עם עשרת ימי תשובה63 – הענין דתשובה עילאה, ובלשון הרמב״ם64 שהתשובה דעשרת 

ימי תשובה ״יפה ביותר״, שזהו הענין דתשובה עילאה, שתשובה עילאה צריכה להיות 

בשמחה רבה, כמבואר באגרת התשובה65. 

ואח״כ זה נמשך בלימוד התורה, שזהו הענין דמחשבה ודיבור, עד לענין ד״המעשה 

הוא העיקר״66 – הענין דקיום המצוות, ובפרט מצות הצדקה. 

בכל  לפעול  יש  י-ה״67,  במרחב  ה״ענני  נפעל  שופר  דתקיעת  הענין  שע״י  ומכיון 

הענינים בהרחבה אמיתית, באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, שאז נותן הקב״ה את כל 

הענינים באופן שלמעלה ממדידה והגבלה. 

ומכיון שהקב״ה רוצה שכאשר נותן ענין של ברכה, יקבלו זאת – זה נעשה באופן 

ד״השפעתי להם רוב טובה והם יכולים לקבל״68, 

משיח  דביאת  הכללית  לברכה  עד  טוב,  דרב  באופן  האמיתית,  הברכה  שנמשכת 

צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ויבנה בית המקדש במקומו, ויקבץ נדחי 

ישראל69, 

שאז יקויים מה שנאמר בהפטרה של חג הסוכות70 שאצל עמי הארץ יהי׳ ה״ועלו 

מדי שנה בשנה להשתחוות . . ולחוג את חג הסוכות״ – שזה יהי׳ לפני סוכות, ועאכו״כ 

בנוגע לסוכות עצמו. 

ושתו ממתקים״ בראש השנה,  ל״זמן שמחתנו״71 – החל מה״אכלו משמנים  ונבוא 

ונעשה ה״מתעשרת בסופה״72 – מיד אחרי תקיעת שופר73, וממשיכים זאת בעשרת ימי 

תשובה, וביום הקדוש, וב״זמן שמחתנו״, עד בשמחת תורה, ו״שמחת עולם על ראשם״74. 

60) יחזקאל לו, כה. 
61) ירמי׳ יז, יג. 

סע״א.  צ,  סנהדרין  א.  לב,  נדרים  ב.  קה,  שבת   (62
וראה סוטה ח, סע״ב (במשנה). 

סה״מ  ד.  סז,  ג.  סו,  שובה  שבת  לקו״ת  ראה   (63
תרכ״ט (קה״ת, תשנ״ב) ע׳ שלג. שם ע׳ שלח ואילך. 

תרס״ד (קה״ת, תשנ״ד) ע׳ רמא ואילך. 
64) הל׳ תשובה פ״ב ה״ו. 

65) פי״א. 
66) אבות פ״א מי״ז. 

67) ראה סה״מ תרכ״ז ע׳ תא. וראה שם ע׳ שצח. 
68) ע״פ תענית כג, א. 

69) רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד. 
70) זכרי׳ יד, טז. 

71) נוסח תפלת העמידה וקידוש לסוכות ושמע״צ. 
72) ר״ה טז, ריש ע״ב. 

קונטרסים  ואילך. סה״מ  ע׳ שצח  73) סה״מ תרכ״ז 
ח״א קיח, א ואילך. סה״מ ראש השנה ע׳ נה ואילך. 

74) ישעי׳ לה, י. נא, יא.  
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בלתי מוגה

(בבא הרביעית  ניגון אדמו״ר הזקן  ניגון הכנה,  לנגן  [כ״ק אדמו״ר שליט״א הורה 

פעם א׳), ״ניע זשוריצי כלָאּפצי״. 

אח״כ הורה להכריז אודות הסדר, ובירך ברכת המזון. 

מהנאספים  לכאו״א  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חילק   – והבדלה  ערבית  תפילת  אחרי 

שיחיו מ״כוס של ברכה״. 

טרם צאתו התחיל לנגן ״ופרצת״]. 

• יום רביעי, ב׳ תשרי – 
ב׳ דראש השנה •

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   17:00 בשעה 

הק׳  ידיו  ונטל  להתוועדות,  שליט״א 

שי׳  מרדכי  לר׳  רמז  אח״כ  לסעודה. 

ידיו  נטל  שלא  שמי  להכריז  טלישבסקי 

יכול עדיין ליטול2. 

המגיד  מהבעש״ט,  ניגון  לנגן:  ציוה 

ניגון  תנועות),  (ג׳  הזקן  ואדמו״ר 

ניגון  מלכנו״),  (״אבינו  הזקן  מאדמו״ר 

(ה״קַאּפעליע״),  האמצעי  מאדמו״ר 

ניגון מהצ״צ (״ימין ה׳״), ניגון מאדמו״ר 

ניגון  ַאריבער״),  (״לכתחילה  מהר״ש 

(ניגון הכנה),  נ״ע  מאדמו״ר (מהורש״ב) 

(״הבינוני״),  מהוריי״צ  מאדמו״ר  ניגון 

ו״אתה בחרתנו״. בעת הניגונים הי׳ נראה 

מבהילה,  בצורה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

הי׳  (ובמיוחד  אחר  בעולם  נמצא  כאילו 

זה אח״כ בעת ניגון ד׳ בבות). 

ניגון שלפני מאמר,  לנגן  ציוה  אח״כ 

אח״כ  המיצר״.  ״מן  ד״ה  מאמר  ואמר 

1) לפי א׳ היומנים נכנס בשעה 6:45. 

2) לפי א׳ היומנים הורה לו להכריז את הסדר שיהי׳ 
עד לאחר חלוקת ״כוס של ברכה״. 

אמר שיחה אחת. 

הק׳  בראשו  רמז  הניגונים  בזמן 

דוד  לר׳  אמר  השירה.  את  להגביר 

לומר  שי׳  יצחק  הת׳  ולבנו  רסקין  שי׳ 

לומר  הורה  חנזין  שי׳  י.  לר׳  ״לחיים״. 

״לחיים״. 

ויצא  בטוב  שלא  חש  פ.  שי׳  ד.  ר׳ 

הביט  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  באמצע, 

ביסטריצקי  שי׳  לייבל  וכשר׳  הזמן,  כל 

עמד ליד מקומו שאל אותו כ״ק אדמו״ר 

כ״ק  עם  דיבר  הנ״ל  קרה.  מה  שליט״א 

הרופא  ניגש  ואח״כ  שליט״א,  אדמו״ר 

ומסר  זליגסון  שי׳  אבא  אברהם  ר׳ 

בריאותו  על  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק 

לייבל  ר׳  ניגש  שוב  אח״כ  בסדר.  שהכל 

ביסטריצקי ומסר כנ״ל. 

לריל״ג  הורה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

שהי׳  המשקה  בקבוק  את  שיביא 

ר״ה,  וערב  מברכים  שבת  בהתוועדות 

משה  לר׳  וקרא  שבכוסו  היין  עם  עירב 

החלות  את  לו  ונתן  ירוסלבסקי  שי׳ 

והמים ובקבוק המשקה. 

ניגון אדמו״ר  ניגון הכנה,  ציוה לנגן: 

פעם  הרביעית  בבא  בבות,  (ד׳  הזקן 

אחת), ״ניע זשוריצי כלָאּפצי״. 

יומן 
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טלישבסקי  מרדכי  לר׳  הורה  אח״כ 
להכריז אודות הסדר, ובירך ברכת המזון.
אדמו״ר  וכ״ק  מעריב,  התפללו  אח״כ 

שליט״א עשה הבדלה. 

של  ״כוס  לחלק  שהתחיל  לפני 
אדמו״ר  וכ״ק  להידחף,  החלו  ברכה״, 
אם  ואמר:  קומתו  מלוא  עמד  שליט״א 
לא יהי׳ מאורגן ויהיו דחיפות, כדי למנוע 
אציע  ומהזולת,  ממני  ורעש  נעימות  אי 
יחלקו,  ושהם  פינה  בכל  ממונים  למנות 
או  רצויים,  בלתי  ענינים  יימנעו  ואז 
שיהי׳ סדר וארגון. יש לכם שתי ברירות, 
ותבחרו כרצונכם. כ״ק אדמו״ר שליט״א 
עשרה  תמנו  הוסיף:  ואז  לרגע,  הפסיק 

גבאים, ואתן להם על מנת לחלק3! 

מיד נהי׳ סדר והשתרר שקט מוחלט. 
הרב מרדכי שי׳ מנטליק מילא את הגביע 
התחיל  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ביין, 

לחלק ״כוס של ברכה״. 

ברכה״  של  ״כוס  חלוקת  בכל  כנהוג 
ובינתיים  אחרונים,  ניגשו  הבחורים 
עמדו על גבי פירמידות וספסלים ושרו. 
אדמו״ר  כ״ק  רמז  ולא  כמעט  בניגונים 
השירה,  את  להגביר  הק׳  בידו  שליט״א 
מלבד בניגון ״הללו את ה׳ כל גוים״ שבו 

תשל״ה  דר״ה  ב׳  יום  מוצאי  יומן  עד״ז  ראה   (3
(״תשרי בליובאוויטש – פתבג המלך״ ע׳ 177). 

עודד פעם אחת בידו הק׳. 

מן  להרבה  חייך  החלוקה  במהלך 

כ״ק  עם  דיברו  אף  והרבה  העוברים, 

אדמו״ר שליט״א. א׳ ביקש בשביל משהו, 

בקבוק  לקח  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

לו  ואמר  מגביעו,  ביין  אותו  ומילא  ריק 

שיחלק את זה לנכדים ולזקן4. הר׳ העכט 

וכ״ק  אנשים,  עמו  הביא  מקווינס  שי׳ 

אדמו״ר שליט״א חייך אליהם והם נישקו 

את ידו הק׳ של כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

מלמד  שי׳  יוסי  ר׳  כשהצלם 

(מה״ַאלגעמיינער זשורנַאל״) נעמד ליד 

יצחק שי׳ פריידין והתחיל  לוי  ר׳  הצלם 

לכ״ק  פריידין  יצחק  לוי  ר׳  אמר  לצלם, 

יוסף,  לו  שקוראים  שליט״א  אדמו״ר 

שמאחר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לו  ואמר 

שצריך  סימן  זה  הרי  ״יוסף״,  ושמו 

על  לו  שיש  והוסיף  בתמונות,  להוסיף 

מה להוסיף (בתמונות) וצריך לדעת. 

 ,11:00 בשעה  הסתיימה  החלוקה 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בירך  ובסיומה 

ברכה אחרונה, וטרם צאתו התחיל לנגן 

״ופרצת״. 

בתו,  בשביל  שזה  לו  אמר  היומנים  א׳  לפי   (4
אמר  רק)  אלא  בקבוק,  נתן  (לא  אחר  ולמישהו 
הילדים  ובשביל  בשבילו  הוא  ברכה״  של  שה״כוס 

והנכדים והזקן. 
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יום ראשון, כ"ו שבט 

פינחס  הרב  עם  הר"ד  [המשך   •

הירשפרונג:] 

שיחות1  בלקוטי  כותב  הרבי  הנ"ל: 

להם  ניתנו  האם  לגוים  בנוגע  שלם  ענין 

שיעורין. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א (בחיוך): "איר 

לערנט אויכעט די לקוטי שיחות?"2. 

מהתחלה  הכל  על  עובר  אני  הנ"ל: 

מהמראי  נהנה  הנני  בעיקר  הסוף.  ועד 

מקומות. 

איז  "דָאס  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

שותא  בהדי  'אתתא   – ַאייער  אין  דָאך 

פילכא'"3. 

הנ"ל: הגמרא דף י"ד במגילה. 

ַא  ַאייך  כ"ק אדמו"ר שליט"א: "פַאר 

מראה מקום איז דָאך דָאס ַא..."4. 

מסתכל  אני  קודם  נהנה,  אני  הנ"ל: 

להיכן מצויין. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איך קָאך זיך 

אין דערויף מצד ַאן ַאנדער טעם: בשעת 

אינעווייניק  ס'שטייט  ווָאס  ס'שטייט 

הָאב  איך  ווָאס  שטייט  דָארט  איז   –

אין  ס'שטייט  ַאז  איך  בַאווייז  געזָאגט; 

ניט  מ'איז  ַאז  אפילו  איז  מקום,  מראה 

מסכים מיט מיר – זָאל מען לערנען דָאס 

לערנט  דערוויילע  דָארטן,  שטייט  ווָאס 

ער ַא גמרא, לערנט ַא משנה, און לערנט 

1) ח"י ע' 71. 

2) = "אתה לומד ג"כ את הלקוטי שיחות?". 

שותא  בהדי  'אתתא   – שלכם  ב...  זהו  "הרי   =  (3
פילכא'". 

4) = "בשבילך מראה מקום הרי זה...". 

אין  אויכעט;  תניא  ַא  און  זהר  ַא  ַאמָאל 

תניא  פון  דָא  איז  מקומות  מראי  די 

אויכעט"5. 

הנ"ל: תמיד כשמגיע הלקוטי שיחות, 

נהנה,  אני  ראשון.  דבר  זאת  קורא  אני 

המראי מקומות עוזרים הרבה. 

דער  "וועגן  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

תרומה  פרשה  אין  זיך  מ'שטייט  סדרה, 

איז  דערמָאנט,  פריער  הָאט  איר  ווָאס 

גייט  בתוכם',  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו 

ערשטן  דעם   – ָאנהויבנדיק  דָאס  דָאך 

מעשה  בַא  געווען  דָאך  איז  קיום 

המשכן, און דער רמב"ם שרייבט בנוגע 

להקריב  'בית  איז  ענינו  איז  מקדש,  צו 

ניט  איז  ענינים  ביידע  ווָאס  קרבנות', 

ַאן  געווען  איז  משכן  משכן:  אין  געווען 

איז  פסוק  דער  ווי  בית,  קיין  ניט  אוהל, 

דערנָאך  ערשט  און  'באוהל',  מדגיש 

משכן  בַאם  בית;  דער  געקומען  איז 

ניט   – ענינו  עיקר  דער  גָאר  געווען  איז 

לי  'ועשו  פון  ענין  דער  נָאר  קרבן,  דער 

פַארווָאס  בריינגט,  רמב"ן  דער  ארון'. 

הויבט זיך ָאן דער ציווי 'ועשו לי מקדש 

זָאגט  דערנָאך  און  בתוכם',  ושכנתי 

מען די ערשטע זַאך ַאז מ'זָאל מַאכן ַאן 

איז  דָאס  ַאז  פַארענטפערט,  און  ארון? 

געווען די כוונה פון משכן – תורה, (און 

פסק'נט  משכן  (בַא  משא"כ  דערפַאר) 

דער  ָאּפ  פסק'נט  מקדש  בַאם  ער) 

רמב"ם ַאז ס'איז ַא ענין פון קרבנות, און 

5) = "אני מתעסק בזה בלהט מצד טעם אחר: כאשר 
כתוב את מה שכתוב בפנים – הנה שם כתוב את מה 
מקום,  במראה  כתוב  שזה  מראה  אני  אמרתי;  שאני 

הנה אפילו אם לא מסכימים איתי – שילמדו את מה 
שכתוב שם, בינתיים הוא לומד גמרא, לומד משנה, 
יש  מקומות  במראי  ג"כ;  ותניא  זהר  לומד  ולפעמים 

מהתניא ג"כ". 
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טַאקע  איז  תורה  און  תפילה  קרבנות, 

ָאבער  ס'איז  תורה,  זעלבער  דער  אין 

גָאר בַאזונדערע ענינים"6. 

כ"ק  לו  אמר  ללכת,  הנ"ל  כשהחל 

ניט  זָאלט  "איר  שליט"א:  אדמו"ר 

מזרז  צו  אויף   – עיקר  אויפן  פַארגעסן 

זיין פינחס'ן ער זָאל קומען"7. 

לו  ואמר  הנ"ל,  של  בנו  ניגש  אח"כ 

זיינט...  "איר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

(חסר קצת)?"8. 

הנ"ל: כן. 

ער  "ווייל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

הָאט מיר געזָאגט ַאז איר זיינט ַא למדן. 

תרומה  בפ'  נמצאים  הרי  לפרשה,  "בנוגע   =  (6
ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו  הנה  מקודם,  שהזכרת 
בתוכם', הרי זה קאי לכל לראש – הקיום הראשון הרי 
הי' במעשה המשכן, והרמב"ם כותב בנוגע למקדש, 
הענינים  ששני  קרבנות',  להקריב  'בית  הוא  שענינו 
לא היו במשכן: משכן הי' אוהל, לא בית, כפי שמדגיש 
הפסוק 'באוהל', ורק אח"כ הגיע הבית; במשכן עיקר 
ענינו הי' בכלל – לא הקרבן, אלא הענין ד'ועשו לי 
לי  'ועשו  ארון'. הרמב"ן מביא, מדוע מתחיל הציווי 
ראשון  דבר  אומרים  ואח"כ  בתוכם',  ושכנתי  מקדש 
 – במשכן  הכוונה  היתה  שזו  ומתרץ,  ארון?  שיעשו 
במקדש  פוסק)  הוא  (במשכן  משא"כ  (ולכן)  תורה, 
וקרבנות,  קרבנות,  של  ענין  שזהו  הרמב"ם  פוסק 

ענינים  ותורה הם אמנם באותה תורה, אבל  תפילה 

שונים לגמרי". 

פינחס  את  לזרז   – העיקר  על  תשכח  "שלא   =  (7

שיבוא". 

8) = "אתה... (חסר קצת)?". 

איך וויל ער זָאל זיין ַאן איש אמת..."9. 

אדמו"ר  כ"ק  ואמר  שמע,  לא  הנ"ל 

שליט"א: "וויבַאלד ַאז ער הָאט געזָאגט 

 – למדן  ַא  זיינט  איר  ַאז  אידן  צווייטן  ַא 

איש  ַא  זיין  זָאל  ער  ַאז  זען  איר  וועט 

אמת"10. 

הנ"ל: שהוא יהי'...? 

זָאל  ער  "ַאז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

זיין ַא איש אמת"11. 

שאיתא  אומר,  אבי  (בצחות):  הנ"ל 

אין  חכמים  שלתלמידי  נדרים  בגמרא 

יחשבו  שלא  כדי  חכמים  תלמידי  בנים 

ידע  לא  שהוא  אמר,  ואבי  ירושה.  שזהו 

שהוא תלמיד חכם עד שראה שבניו הם 

מפני  זהו  ומסתמא  הארץ,  עמי  כאלה 

שהוא תלמיד חכם! 

דָאס  "ָאבער  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

אין  מ'דַארף  וועלכע  אין  'מצוה'  די  איז 

ניט  מ'קָאן  אויב  זיין...  מהדר  ניט  איר 

גָאר ניט מקיים זיין – וועט אויך קיינער 

קיין פַאראיבל ניט הָאבן..."12. 

9) = "כי הוא אמר לי שאתה למדן. אני רוצה שהוא 

יהי' איש אמת...". 

10) = "מכיון שהוא אמר ליהודי שני שאתה למדן – 

תדאג שהוא יהי' איש אמת". 

11) = "שהוא יהי' איש אמת". 

להדר...  צורך  אין  שבה  ה'מצוה'  זוהי  "אבל   =  (12
אם אפשר לא לקיימה כלל – ג"כ לא תהי' לאף אחד 

תרעומת...". 
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חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

תניא מינה בת שירן 

ומשולם זושא בן שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
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כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 
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