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פתח דבר
ב"ה

"אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' 
ולבקר בהיכלו" )תהלים כז, ד(

אשר  ואנ"ש,  התמימים  תלמידי  ואלפי  במאות  חיינו  בית  מתמלא  אלו,  בימים 
הגיעו מכל קצוות תבל להסתופף בצילו של אבינו מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
בן  של  גבולות  פורצת  באהבה  הבעל"ט.  'הקהל'  דשנת  החגים  בחודש  שליט"א, 
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 הרבי. 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 שניה בסדרה, מושקעת וערוכה היטב, הנסובה כולה סביב עניינם 
של המועדים, הפרשיות והיומא-דפגרא של מרכז חודש השביעי, מלוקטת בטוב 
– על מנת להגביר את  והעמוקה של כ"ק אד"ש  טעם מתורתו הארוכה, הרחבה 
ה'קאך' והחיות בלימוד תורתו, אשר " . . ההתקשרות אלי - כשהוא לומד את המאמרי 
חסידות שלי, קורא את השיחות . . ", ולהגיע לכל אחד מהחגים והמועדים 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. 
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כמובן ופשוט, מקום של כבוד ניתן לשיחות ומאמרים העוסקים בנושאים שהזמן 
ותמים שהגיע לחוג את החודש השביעי  וגאולה. כל תמים  – עניני משיח  גרמא 
במחיצת מלכנו משיחנו, ומשתוקק "לחיות עם הזמן דימות המשיח" כפי דרישת 
כ"ק אד"ש – יוכל להביט אחרת לגמרי על המועדים שבחודש השביעי, על ידי לימוד 

ענינם כפי שהם קשורים לענינו העיקרי של נשיא הדור - משיח צדקנו.

•

למאמרים  ההדפסה  רשות  על  משיח  של  תורתו  להפצת  למכון  נתונה  תודתנו 
הליקוטי  בשיחות  להשתמש  הרשות  על  שיחות  להפצת  לועד  בחוברת;  הנמצאים 
שיחות; למכון לוי יצחק, על הרשות להשתמש בתרגום השיחות מלקוטי שיחות; 

ולתלמידי התמימים היקרים שסייעו בעריכת החומר.

ישר כח!

•

חודש החגים  כי עצם ההחלטה של התמימים שיחיו, להעביר את  אנו בטוחים 
הבעל"ט כשהם שקועים ראשם ורובם בתורתו של אבינו, מלכנו משיחנו – 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! 
ולחוות את כל  ולחזות באור פני מלך חיים בפועל ממש, לראות  רצוננו לשמוע 

מאורעות חודש המשובע בעיננו הבשריות והחומריות;

וכן יקום בחודש תשרי זה, תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 המחלקה הרוחנית
אש"ל – הכנסת אורחים
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בוודאי כולם שאלו את השאלה המתבקשת:

עשרת ימי תשובה - עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? והרי יש 
רק שבעה?!

בליקוט שלפנינו מתרץ כ"ק אד"ש תירוץ נפלא על שאלה זו,

ובערב יום הכיפורים ה'תשנ"ב )אותיות א-ה( נגע שוב הרבי בנושא, 
והוסיף לכך נופך מיוחד. בהמשך השיחה מדבר הרבי באריכות אודות ערב 

יוה"כ, והשייכות המיוחדת שלו לגאולה.
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9 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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anxd zrclc"`l dnle ,(opaxcn `ed 'iwp zeqka ecakl m
dgec

"
daeyz zngn wy"?'iwp zeqkc aeigd z` *

kdeic (ixwird) epipry oeikny `l`"envry dn `ed t
kdeic daeyzd ,okl ,xtkn mei ly"jezn daeyz `id t

a `le) dgny
"

wy"hxzq miciqg 'qn xirdle .("deia :f"k
weqtd iyxtna d`xe ± .micbad `le ald rexwl jixv ..

.bi ,a l`ei
iyr (15".z

*t daeyzd 'y dnkg ziy`x d`x ("c) b"(daeyzl cer d

c minrhde zexewnd
"

wy jixv daeyz"ly ."x 'qn d"d

.(` ,alx) `nei 'qn my .dzlgza

ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ

2

יום הכפורים
לקו"ש חכ"ט
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  רי י י י ורה 10
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"
mei

`ed mixetkddaeyz onfuw `ede ...lkl
...dlignjkitldaeyz zeyrl lkd miaiig

mixetkd meia zeceezdle"zaegy ,oaen ±
jkn d`vez wx dpi` mixetkd meia daeyzd

y
"

xtkn mixetkd mei ly envr"`id `l` ,
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11 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

v oke (20*"pyntr l"na z"ewl) `"kg y"127 'r f
nc ,(jli`e"anxd y"m

"
xtkn mei ly envrmiayl"epiid

c zillk drepz wx
"

ay"r .ynn daeyz ziiyr `le ,".y
ny xnel wgece (21"anxd y"m

"
.. miaiig jkitl

daeyz zeyrl"l jynda `a
"

dgilqe dlign uw `ede"*
kdei ly envry dn epiidc)"zehyty hxtae .(xtkn t

anxd oeyl"m
"
e'ek uw `ed"`le)

"
y'ek uw `ed"ernyn (

edy"rsqepiptn yxtl wgece .(eiptl` mrh `le)
ligzny

"
meimixetkddaeyz onf `ed (dxtk onf epiid)

'ek".
nn rnyn oke (22"ena y"g p"ntx b"xetk mev oipr :b

.dxenb dceare daeyz mei .. daeyzd zrc ozep `edy ..
r".y

cre .eteqa ci ze` 'a xry (23".fi ze` 'c xrya 'k f
rvy `l` ±"anxdy w"mkiz`hg lknc weqtd `iad `l m

aezkd mini dxyrl rbepa `iady enk) 'eb
"

'eb eyxc".(
ezlgzy (l ,fh) ixg` (24

"
dfd meia"kdei ±".t

*ne ("anxd y"o`k m
"

'ek dlign uw `ede"±,xnel yi

`ed (daeyze) iecie aeig ikmbkdei zxtk zngn"wtpe .t"n

vy iecie onfl rbepa"kdei zxtk zra l"ey oiir) t"dc` r"f

.(18 dxrd lirlc

iptn dlg20*y
"

`ed mixetkd meionf

daeyz"21xefgl daeg zniiw mixetkd meia .
edf ik daeyza

"
daeyz onf"22meyn wx `le ,

.dxtk mei ezeid

epiax ly minqxetnd eixacl m`zda z`fe
a dpei
"

daeyz ixry"23y ,
"

on dyr zevn
daeyza xefgl egex z` mc` xirdl dxezd

xn`py mixetkd meia24iptl mkiz`hg lkn
exdhz 'd".

mixetkd mei mpn`y ,xnel `et` igxkd
oiprl mb cgein mei `eddaeyzdzexnl j` ,

zcgeind daeyzd oia izedn lcad miiw z`f
oial ,mixetkd meil dpyd y`x oiay minil
zcgeind daegd ,mixetkd mei ly daeyzd

mixetkd meia zniiwd
"

daeyz zeyrl
zeceezdle"dpi`zcgeind dlrnl dxeyw

xy` ,daeyz ini zxyr ly daeyza
"

dti
cin `id zlawzne xzeia",

zwelg ote`a mb xacd ybceny itke
anxd ixaca zekldd"daeyzd zaeg z` :m

dkld dze`a `ian `ed oi` mixetkd meia
,daeyz ini zxyr ly dlrna wqer `ed day

`l`zcxtp dklda±

minid zxyr lr mixacn xy`k ,jkitle

anxa `qxibdn xirdle (25"± rcnd 'q d`x) o`k m
kyz ,milyexi"(c

"
zxyradaeyz ini'ek oiay".

ewl dkex`a d`x (26"miyecig) ..........'r gl wlg y
ya mixe`iae"g q"(gi 'iq `ye)"(pmbc gxken dfny

.(iecied wx `le) devn `id dnvr daeyzd

ini zxyrk mixetkd meil dpyd y`x oiay
z` micixtn :daxc` ixd ,daeyzzray

minidoiay,mixetkd meie dpyd y`x
micgeindmeyn ,lirlck ,daeyzd oiprl

ipta oipr `id mixetkd meia daeyzd zaegy
.envr

milcap daeyz ini zxyr :xg` oepbqa
meyn daeyza dxfg ly minik micgiizne

awd f`y"d
"

aexw ezeida .. e`vnda"avn ,
didz daeyzdy jk lr ritynd

"
`id dti

xzeia"meie dpyd y`xae ,'c sirq oldlck ,
d `hazn mixetkd
"

aexiw"`edÎjexaÎyecwl
mipipramilrpy`xa ± daeyzd on xzei
dpyd

"
mkilr ipekilnz"± mixetkd meiae ,

"
xtkn mei ly envr"mixetkd meia eli`e .

oipr sqepcgeindaeyz aeig lydheytk.

.cmeie ,daeyz ini zxyr
mixetkd±daeyz onf

anxd oeyl xaqd xg`l epaei mixacd"m
lirly

"
`ed mixetkd meionfdaeyz

...lkl":denz ,dxe`kl ,ixdy ,

xn` ,zncewd dklda ,dzr df ixd
anxd"y m

"
dti dwrvde daeyzdy itÎlrÎs`
...xzeia dti ...minid dxyra ± mlerl",

jkne ,cigi iabl mb jky ,x`an `edy itke
md elld minid zxyr lky oaen

"
onf

daeyz"mnyk ,
"

zxyrdaeyz ini"25cvike ,
`wecy okn xg`l cin xne` `ed

"
mixetkd mei

`eddaeyz onf"dxyry wiqdl ozip jkny ,
minidmpi`

"
daeyz onf"!?

:`ed jkl xaqddy ,xnel yie

,`nxb onfd oi`y dyr zevn `id daeyz
daegd `hegd lr dlg dxiar mixaeryk cin

anxd ixack) ,daeyza xefgl"a m
"

zxzek"

:daeyz zekld ly
"

aeyiy .. dyr zevn
e`hgn `hegd"26;(daegd`hgd on aeyl
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  רי י י י ורה 12

anxa (27"t my m"d b"zeyrl jixv mc`dy cÎb
zngn el` minia daeyzoicdxc"i` la` .'ek d"aeig f

daeyz ly sqepdnvr cvn.
anx .2 dxrday zenewn .e ,dp 'iryi (28".o`k m

v devn lk meiwa m` :daxc`e (29"ek`r ,dgny l"k
owzl dgeka okly) zevnd lkn dlrnl `idy daeyza

ry minbtd"nezd meiw xcrd i"sirq onwl mb d`x ± v
nk xaecnk ,(g"db`n xirdle .t"cdn z"± dkwz 'r) w

dw z`veda"nyz ,z".(a
lt `ipzd 'l (30"rq ,n) `".10 dxrd lirl d`xe .(`

onf lka dlg `l` ,cgein onfl dxeyw dpi`
.e`hg m`

dpyd y`x oiay minid zxyr ly mcegiie
ezernyn oi` ,daeyzd oipra mixetkd meil

mdaysqepmvrl edynzaegdaeyzd27,
oeyl weick ,`id el` minia daeyzdy `l`

anxd",m
"

dticin `id zlawzne xzeia":
ly avn yi minid zxyray oeik

"
.. e`vnda

aexw ezeida"28`id jkn ze`vezd zg` ixd ,
el` minia daeyzdy

"
xzeia dti `id

cin `id zlawzne".

milinay ,xnel yie
"

dtixzeia"fnex
anxd"ini zxyra daeyzdy ,jkl mb m

xne` jke .dgny jezn xzei `id daeyz
anxd"m

"
dti .. daeyzdy itÎlrÎs`mlerl"

daeyzd zcear dleki dpyd lkay ±
dgny jezn zeyridl29zexnl ixdy ,

zexixn jezn dhxga dkexk daeyzdy
jk lr genyl yi z`f lka ixd ,dnecke

ytpdy
"

dixerpk dia` zia l` day"30,

daeyzd minid zxyra j`
"

dtixzeia".
`edÎjexaÎyecwd ,ixdy

"
ezeida .. e`vnda

aexw"Îyecwl zeaxwzdd lr migny okle ,
.fer xziae z`y xzia `edÎjexa

y `ed mixetkd mei ly yecigd la`
"

mei
`ed mixetkdonf.. daeyzjkitl.. miaiig

mixetkd meia zeceezdle daeyz zeyrl":
onfdmixetkd mei lyaiignef `l .daeyz

,zelw xzia daeyz xyt`n df creny cala
df onfy `l` ,dnecke xzei ddeab dbxcae

xveidaeg.daeyz ly

oipredf`wec xeyw epi` mixetkd mei ly
ÎjexaÎyecwd mday minid zxyra ezeida

`ed
"

aexw ezeida .. e`vnda":daxc`e .

r (31"anx) dlin zevna (zxk aeig) c"dlin 'ld m
t"d `".(a

.18 dxrd lirl wzrp ± jepig d`x (32
kdei ixg`le (33"kdei cr t"epic dxe`kl ± `ad t

x inlyexi) lbxl lbx oia ± eizepaxw melyz xg`nk"d
t"d `"x .my miyxtn d`xe .`".(a ,gi dxenz .aÎ` ,e d

ly avnd
"

aexw ezeida .. e`vnda"`hazn
xaca mixetkd meiadlrpdjka ± daeyzd on

y
"

xtkn mixetkd mei ly envr"lirlck ,
.'` sirq

.ddaeyz±meia e` cinz
mixetkd

daegd zernyn z` xiaqdl ozip df itl

"
mixetkd meia .. daeyz zeyrl",ixdy .

:oaen oi` ,dxe`kl

,dxiar exar m`miaiigonf lka daeyza
`l m`e ,mixetkd meia `wec e`le ,`edy
xefgl daeg zlheny okzii m`d ± e`hg

?mixetkd mei cvn daeyza

yi
"

mipexg`":`ed lcaddy ,mix`and
dpi` illk ote`a daeyza xefgl daegd
,mc`d iig lk jkitle ,miieqn onfl zlaben

ezlekiayklhia `l oiicr ,daeyza xefgl
`la zn m` wxe ,daeyz ly dyrd zevn z`

dyr zevn lehia df ixd daeyz31eli`e .
aeyl dyr zevn zniiw mixetkd meiameia

dfixd ,mixetkd meia miay oi` m`e ,elha32

ef dyr zevn z`33.

anxd oeyln j`"m
"

onf `ed mixetkd mei
daeyzmiaxle cigil lklmiaiig jkitl ...

lkdmixetkd meia ...daeyz zeyrl",
anxd `ian ef dybcdy"zaeg iabl `wec m

ztqez yiy ,oaen ,mixetkd mei ly daeyzd
on dpey daeg `idy ,daeyzd zaeg mvra

jkitl xy` ,dpyd zeni lk ly daeyzd
"

mei
daeyz onf `ed mixetkdlklmiaiig ..lkd

daeyz zeyrl".

.ee` mc`d :daeyzl mxebd
onfd

:`ed jkl xaqddy ,xnel yi
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13 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

`ed daeyzd zaegl mxebd ,dpyd lka
.`xabd ± `hg xy` ,envr mc`d ly ecvn

jk lr xnel okzii `l okl
"

miaiiglkd

daeyz zeyrl"ly eavna ielz xacd ixdy ,
.mc`d

zaegl mxebd ,mixetkd meia ,z`f znerl
`ed daeyzdonfdmlek lr ef daeg dlg okle ,

edf ±
"

daeyz onflklmiaiig .. miaxle cigil
lkddaeyz zeyrl"iptn dlg daegdyk .
onfdlr dlg `id ,

"
lkd".dlabd ila

z` aiigl ozip cvik :le`yl oi`e
"

lkd"

aiig `hgy in wx `lde ,daeyza xefgl
!daeyza

anxd xidan z`f z`"cin eixaca m
d`ad dkldd zlgza34:

"
dceezdy zexiar
odilr dceezne xfeg ,df mixetkd meia mdilr
cner `edy itÎlrÎs` ,xg` mixetkd meia

xn`py ,ezaeyza35rc` ip` iryt ik
icbp iz`hgecinz"y oeike .

"
oi`36wicv

`hgi `le aeh dyri xy` ux`a"cinz yi ,
ixdy ,cg` lkl daeyzl mewn

"
icbp iz`hge

cinz"oiprl dneca) xtkzp xaky zexnl ,
ly

"
odilr dceezne xfeg"(37.

d (34".g
.d ,`p mildz (35
.k ,f zldw (36

iandl) miwl` ziaa (37"t daeyzd xry (h"c) e"d
c (xyt` cer
"

iecied m` ik o`k xikfd `l ik xnel xyt`
`hgy dn lr aeyle xefgl jixv epi` ik daeyzd `le
ieciea eizty lr ezelrdl la` mcewn ayy oeik mcewn

cer aeyi `ly xkfp ezeidl (± mrhde) jixv `ed".
r la`"pyn t"nk z"ewl d`x) t"miyecige) y

ewl .26 dxrday (mixe`iae"ig [mbxeznd] y"(207 'r f
dhxgd eiztya `han mc`dy dn `ed iecied xcby

anx d`xe) ealay"t daeyz 'ld m"d a",dxe`kl oaen ,(a
v dta miceezn xy`kc"dhxgd ybxd dyrn zrya l

nn xirdle) alay"iand y"'ld yix) xtq zixwa envr h
(daeyz

"
`id cg` devn ieciede daeyzdoi`yiecieila

daeyz".(*±dc` ixde"icbp iz`hgec oiprd yxtn f

*i la` ("dn edfe) xara eala xnb xaky dn witqny l

ntr hxtae .(eiztya xne`y"tx my miwl` ziaa y"rbepa b

ry ,ieciel"i
"

eita el` mixac xne`e 'ek eala xneby

`hgy dnl cer aeyln mlkie yeai f` eiztyae"dxe`kly ,

xxerziy ilan mb xyt` df oiprdzr.'ek daeyz ly ybxa

ewl d`xe"kg y"k`e .213 'r f".n

oiprl cinzdaeyzdaeyz ixry d`xe .f sirq onwlck ,
xl".eteqa i

anxd xikfd `ly dne"m
"

daeyz"i ±"dna llkp ik l
my jiynny

"
ezaeyza cner `edy"k`e .".n

db` (38"t z"rx ,`v) `"ewl d`xe .(`"[mbxeznd] y
ig".210 'r f

prtlp dfn dxzi (39"wtpde) c"ycwnd (` :(dkldl n
zevna eaeig zlgzdl skiz dy`ze`ivne)ar(eiiga zexi

r"*daeyz lra `edy n±tr` (a ,zycewn dpi`"jiiy k
elv`

"
daeyz onf"r"elv` yiy c

"
xivwe rxf onf"s`

r xcp m` (b ,dcy el oi`y"n
"

onfa ipelt xac dyr`y
daeyz"kdeia dyre"t±.excp miiwl aiiegn

kt (40".(a ,el) h

*nxa ("eye) `"dc` r"e` (f"eq g"xar m`c ,bny q

ezephwa zexiar
"

r lawiy el aeh"daeyzl xac dfi` r

dxtkle"ry o`k la` ."oic t
"

jixv oi`daeyzl"nx)"`

dc`e"xcba epi` ,(my f
"

daeyz lra".

dxfg ly el` zeaeg izy oia lcadde
daeyzd zaegl mxebd xy`k :`ed daeyza
,`hg `l mc`d m` ixd ,mc`d ly eavn `ed
idefy ,`hgd z` afr ,e`hg lr ay xaky e`

"
dxezd on daeyzd zevn"38eilr dlg oi` ,

aeydaegd,df `hg lr daeyza xxerzdl
y itÎlrÎs`
"

cinz icbp iz`hge".

f`y ,mixetkd meia j`onfdzaegl mxeb
lr daegd dlge ,daeyzd

"
zeyrl lkd

daeyz"eiiga mrtÎi` el did m` ,f` ixd ±
daeyza dxfg oerhd edyn39aiig `ed ixd ,

meyn jka
"

icbp iz`hgecinz"okle ,

"
miaiiglkddaeyz zeyrl".lirlck ,

.fzaiign mixetkd mei zlrn

"
xzei d`lir daeyz"

`ipza x`eand itl ewznei mixacd40

oipra
"

cinz icbp iz`hge"y zexnly ,
"

xak
daeyz dyrdpekp"dlrzn icedi xy`k ixd ,

epnn zyxcp ,'d zceara xzei ddeab dbxcl

"
xzei d`lir daeyz".

icedi lk mixetkd meia :eppipra jke
mipipr mb ,okle ,'eke meid zlrn awr dlrzn

a ay xak mdilry
"

dpekp daeyz"miperh ,
.xzei zilrp daeyz mixetkd meia

meia icedid zelrzd xg`l :xnelk
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  רי י י י ורה 14

cn xirdl (41"pxz evlgd d"dq) h"pxz n",(cq 'r h
iyrc miecied xne` xenb wicv mby mrha ± cere",z

"
dceard mb ezennexe ezlecb zezin` itly iptn

'ek aygi `hgl zizin`d".
ez d`x (42"bn .c ,dp `x`e `"rq ,dv `"`yz .b

rq ,`iw zetqeda".cere .jli`e b
ezd 'l (43".my `x`e `

gf (43*"rq ,hkw `".`
`l` .(aiw 'iq rexf xe`d zqxibk) a ,hn oiyecw (44

iptnywtqcd xdxd m`"x 'qez) oiyeciw wtq f"owfd i
`xe"eyeh .my y"d` r"lq r"lq g".(a

t zekn inlyexi (45"d a"xc `zwiqt .e".daey 't k
li".dk xenfn mildz y

anx d`x (46"tq oiyexib 'ld m"ktq `ipz ,a".c
kae".n

e`h (47"xzq g"xctn) e"nt `"ixzq my .(e"dc`e) h"f
q my"acn ± (h"t x"nx .el ,a"eye `"dc` r"eq my f"q
.ixz

q (48".l ,fh ixg` .devz t
c (49"ez d`xe .` ,gi zegpn ± zg` cr d"dxrday `
.d`ad

rq ,hw ± exzi zetqeda (50".jli`e c
rtvn xirdl (51"cdn p"mevl rbepa (c ,`r) z

kdeic"`edy t
"

meid mvr .. xtqn xcba `l"r .".y

dnly cinz `idy ,eznyp mvrl46ozip okle ,
zehytzde zx`da mbt lk owzl myn gkd

.dnypd

xen`d lk :jk lr sqep mixetkd meiae
ielba jynp lirlenvr cvn± onfd jez l`

"
onfdaeyz"jk icil `ian mixetkd mei .

mik`lnk md l`xyiy47lrn ,`a dfe .mlerl
`xwpd ,mixetkd mei ly onfa iehia icil

dxeza48

"
zg`dpya"zernynd (`) :xy` ,

ly
"

zg`"`id
"

dcigi"zetqeza x`eank ,49.
(a)

"
cg` mei"riavnd ,envr onfa byen `ed

itk .zewlgzde dlabnl lrny dbxc lr
a x`eany
"

xe` dxez"50jkl mrhdy ,
zereayy meyn `ed ,cg` mei lg zereayy

`ed
"

dcigi zpigaa `edy .. dxezd zlaw onf
zewlgzdn dlrnly",

`ed mixetkd mei ly onfd mvr
"

ilk"oiprl
onfl lrny daeyzd51±

"
`ed mixetkd mei

daeyz onf".

y zegiyn)"epif`d t,kyz ixyz 'e"(f

xy` mipipr lr mb daeyz zyxcp ,mixetkd
xzei dkenp dbxca ezeida ,mixetkd mei iptl
dbxcl qgia ,mi`hgk eaygp `l ,'d zceara

`idd41recik .42mixne`y jk lr xaqdd
epl glq zkxaa

"
zltza43.. dxyr dpeny

dltzd mcew `le".

.gonfd lrny mixacl onf

`wecy jkl mipiprd zeinipt itl xaqdd
`ed mixetkd mei

"
daeyz onf":`ed

xdxd ,onfd zelabnn zilrp daeyz
`rbxa daeyz`cg43*xenb wicv dyrp ±44,

lk z` dqkn `cg `rbxa daeyz okle
daeyzd gk .ax onf jyna enbtpy minbtd
`edÎjexaÎyecwd l` xeyw ezeidn raep

fg ixack ,envra"l45ÎjexaÎyecwd `wecy ,
xn` `ed

"
el xtkzie daeyz dyri".

daeyzd zexxerzd dxeyw mc`d lv` oke
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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
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15 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

ררכי כ"ק אד ו"ר  ליט"א,  רר יום הכפורים ה"י נ"ר
— בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה —

]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להכריז אודות זמן תפילת ערבית[,

א. אם על כל מעמד ומצב אמרה תורה ש"פותחין בברכה"1 —

על אחת כמה וכמה כשנמצאים במעמד ומצב בלתי רגיל, הן מצד הזמן והן מצד המקום, 

וכמו-כן מצד ענינים מיוחדים שמתווספים עתה, ענינים מיוחדים הן באורך והן ברוחב, הן 

בעומק והן בגובה,

— לענין אחד מפני  ולפעמים  ענינים,  וגובה נחשבים ל-ב'  ]דלפעמים מצינו שעומק 

ש"נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן"2 )שזהו תנאי וכלל בכל עניני תיקון וקדושה, דלא 

רק ש"סופן נעוץ בתחילתן" אלא גם "תחילתן בסופן" בכדי שה"סופן" יהי' בכל התוקף 

הדרוש(, ואילו גבי אורך ורוחב לא מצינו כן[,

שאז ההכרח ופסק-דין התורה לפתוח בברכה הוא ביתר שאת ויתר עז ]גם מצד שאז 

אותו הטעם המחייב לפתוח תמיד בברכה הוא ביתר שאת וביתר עז[:

ב. נמצאים אנו עתה בזמן מיוחד — ב"עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים"3.

כמה  )כמדובר  חז"ל  לשון  בדיוק  הביאור  בהקדים  יובן  אלו  שבימים  המעלה  וגודל 

פעמים4( "עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים":

דלכאורה, הרי "בין ראש השנה ליום הכפורים" ישנם במציאות רק שבעה ימים, ולא 

"עשרה"!

ב'  ישנם  כדלקמן(  הכפורים,  ביום  )ועד"ז  ר"ה  ימי  — שבב'  )במק"א4(  בזה  ונתבאר 

ענינים:

ימים שביניהם, ולכן הם  נפרד מה-ז'  זה הם חלק בלתי  ומצד  ימי תשובה,  זה שהם  א. 

נחשבים כולם יחדיו לעשרת ימי תשובה.

ב. ענינו המיוחד של ר"ה — היותו ה"ראש" של כל ימי השנה, בדוגמת ראש בפשטות הכולל 

ומשפיע על כל איברי הגוף )ועד"ז בנוגע ליוה"כ(. ומצד זה הרי הוא למעלה מהעשי"ת, שלכן הם אך 

ורק — "ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים".

1( ע״פ פתיחת אגרת הראשונה באגה״ק שבתניא. וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 641 בהערה. וש״נ.

2( ספר יצירה פ״א מ״ז.

3( ר״ה יח. א. וש״נ.

4( ראה לקו״ש חכ״ט ע, 203 ואילך. וש"נ.
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והנה, מלשון המאמר חז"ל "עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים", מוכח, שהם לא שני 

ענינים נפרדים לגמרי )ללא שייכות ביניהם, כנ"ל(, אלא שזהו )המשך ו(ענין אחד — שישנם "עשרה 

ימים" "בין ר"ה ליוה"כ".

כלומר — אף שבמציאות ישנם אך ורק שבעה ימים, הרי ידוע5, שפסק-דין התורה יש בכחו לשנות 

את מציאות העולם )כשיש צורך בכך(. ומזה מובן גם לעניננו, שמכיון שהתושבע"פ פוסקת שישנם 

"עשרה ימים בין ר"ה ליוה"כ", הרי זה משנה את מציאות העולם, כך שבשבעת הימים "שבין ר"ה 

ליוה"כ" — נעשית הוספה, ועד שיש בהם את כל הענינים ד"עשרה ימים", כולל גם )מעין( הענינים 

דראש השנה ויום הכפורים.

ועפ"ז נמצא, שבכל יום משבעת הימים "שבין ראש השנה ליום הכפורים" ישנו — לא רק הענין 

דעשי"ת, הענין המשותף בכל ה"עשרה ימים" )הענין הא' הנ"ל(, אלא יתירה מזו — גם שאר הענינים 

ד"עשרה ימים", עניני ר"ה ויוה"כ המיוחדים להם )שהם למע' מכללות הענין דעשי"ת, "שבין ר"ה 

ליוה"כ", הענין ה-ב' הנ"ל(, שגם הם נמשכים ב)שבעת ה(ימים "שבין ראש השנה ליום הכפורים".

וענינים אלו ישנם בכל יום מעשי"ת — לא רק בתור הוספה על העיקר )מצד שינוי המציאות הנעשה 

ע"י פסק-דין התורה(, אלא בתור חלק בלתי נפרד מהעיקר, שנעשים ענין עיקרי בכל יום מעשי"ת —

דכמו שבפשטות )מצד הענין המשותף בכל ה"עשרה ימים", הענין ה-א'(, הרי, התחלת העשי"ת 

הוא בר"ה, וסיומם הוא ביוה"כ, שמזה מובן שבכל יום מעשי"ת ישנם ג"כ עניני ר"ה ויוה"כ — בתור 

חלק עיקרי מעשי"ת, כההתחלה והסיום בכל ענין — כמו-כן הוא בנוגע לעניני ר"ה ויוה"כ המיוחדים 

להם )הענין ה-ב' הנ"ל(, שגם הם )נמשכים ו(ישנם בכל יום מעשי"ת — בתור ענין עיקרי!

ג. ועפ"ז מובן גודל המעלה דכל יום מעשי"ת — שיש בו גם )מעין( הענין המיוחד דר"ה )הענין 

ה-ב' הנ"ל(, אשר, ענין זה הוא למעלה מכל העשרה ימים. כולל גם — למעלה מהעשרה ימים כפי 

שהם כוללים את ר"ה ויוה"כ, הן בפשטות, והן כפי שכל יום מעשי"ת יש בו את הענין דר"ה ויוה"כ מצד 

שהם ההתחלה והסיום דכל עשי"ת, )שכן, כל זה נכלל בענין ה-א' הנ"ל(,

וכמובן בפשטות, דמכיון שענין זה שבר"ה )ענין ה-ב'( הוא — היותו ה"ראש" שמנהיג את כל ימות 

השנה )כנ"ל(, הרי אם הוא המנהיג ו'יש לו מה לומר' )"אויב ער האט וואס צו זאגן"( בנוגע לכל איברי 

הגוף )כל ימות השנה( — עאכו"כ שהוא המנהיג של "חלקי הראש" שבשנה )עניני ראש השנה שבכל 

יום מעשי"ת(. ואם-כן מובן, שלהיותו הראש והמנהיג שלהם הרי הוא למעלה מהם,

ואעפ"כ, כאמור, גם )מעין( ענין זה שבר"ה נמשך בכל יום מעשי"ת!

ד. ועד"ז יש לומר גם בנוגע ליום הכפורים, שנקרא גם בשם "ראש השנה" )כדמצינו ביחזקאל6(, 

ומבואר בזה בלקוטי-תורה7 )מיוסד על כתבי האריז"ל( שהפנימיות דר"ה היא דוקא ביוה"כ.

וממילא מובן שענין זה שביוה"כ — הפנימיות דר"ה — הוא למעלה מכל עשרת ימי תשובה, כולל 

5( ראה ירושלמי פ״א ה״ב. וש״נ.

6( מ, א. וראה תוד״ה ואת — נדרים כג, ב. רא"ש סוף יומא.

7(  דרושי ר"ה נח. א. סד. א.
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גם — למעלה מהעשרה ימים כפי שיוה"כ נכלל בהם, הן בפשטות, והן מענינו של יוה"כ שבכל יום 

מעשי"ת. וכאמור, דאם יוה"כ הוא ה"ראש" והמנהיג הפנימי )עם כל השטורעם המיוחד שביוה"כ, גם 

לגבי ר"ה( דכל ימות השנה — עאכו"כ שהוא ה"ראש" והמנהיג דעניני יוה"כ שבשנה )היוה"כ שבכל 

יום מעשי"ת(. ואם-כן מובן, שלהיותו ה"ראש-השנה" שלהם הרי הוא למעלה מהם,

] — אע"פ שלכאורה, עניני יוה"כ )עצמו, ומזה מובן גם בנוגע לעניני יוה"כ שבעשי"ת הנ"ל( הם 

למעלה מראש-השנה )כולל גם מר"ה שביוה"כ(, וכמובן בפשטות — דאם בכל עניני קדושה ישנו 

הכלל ד"מעלין בקדש"8 — לא רק מיום ליום אלא עלי' מרגע לרגע — עאכו"כ כשמדובר בקדושת 

ר"ה ויוה"כ, שהיא קדושה הכי נעלית, ועד כדי כך, שהיא נעשית ה"ראש" והמנהיג )"אן אנפירער"( 

דכל הקדושות במשך כל השנה, כולל קדושות היו"ט שבשנה. הן סוכות והן פסח והן זמן תורתנו, 

שה"ראש" שלהן הוא בר"ה, וה"ראש הפנימי" שלהן הוא ביוה"כ — שודאי בקדושה זו נעשה "מעלין 

בקדש" מרגע לרגע, וממילא מובן שיוה"כ הוא למעלה מר"ה —

אעפ"כ — הענין דראש-השנה שביוה"כ הוא למעלה מעניני יוה"כ שבעשי"ת )הנ"ל(, משום שזה 

שיוה"כ הוא הפנימיות דר"ה )ר"ה שביוה"כ( — הרי זה ניכר ושייך גם לדרגה הכי נעלית שביוה"כ, 

שלמעלה מכל הענינים האמורים[,

ואעפ"כ — גם )מעין( ענין נעלה זה שביוה"כ ישנו בכל יום מעשי"ת!

ועל-פי כל האמור — מובן גודל ההפלאה שב"עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ", הזמן 

בו אנו נמצאים.

ההכרח ללמוד מכהנ"ל ענינים בנוגע למעשה בפועל

לימוד  להוציא  וטף,  נשים  אנשים   — ואחת  אחד  כל  צריך  לראש,  שלכל  ומובן,  ה. 

והוראה בנוגע למעשה בפועל מכל האמור לעיל.

במציאות  )אפילו  דבר  שמכל  הדגיש,  בה  הידועה9,  הבעש"ט  מתורת  וק"ו  ובמכ"ש 

העולם( שיהודי רואה, שומע את הנאמר, או חושב אודותיו — עליו ללמוד הוראה בנוגע 

כמה  אחת  ועל  קוני"10,  את  לשמש  נבראתי  "אני   — בריאתו  תכלית  שהיא  ה',  לעבודת 

וכמה ביתר שאת ויתר עז — מכל ענין בתורה, שהרי תורה ענינה שהיא משנה את מציאות 

העולם.

וע"ד המובא בטור בתחילת הלכות ר"ה11, שאופי' של אומה זו הוא, שעוד בערב ר"ה 

התורה, שבכחה  בכח  נעשה  זה  בדין, שענין  ויזכו  נס  להם  יעשה  בטוחים שהקב"ה  הם 

לשנות את מציאות העולם. וזהו גם דיוק הלשון "אומה זו", כידוע הפתגם דר' סעדי' גאון12 

"אין אומתנו אומה אלא בתורתה"!

8( ברכות כח. א. וש"נ.

9( ״היום יום״ ט׳ אייר. ובכ״מ.

10( משנה וברייתא סוף קדושין.

11( או״ח סו״ס תקפא.

12( אמונות ודעות מאמר שלישי פ״ז.
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]וענין זה — שהתורה בכחה לשנות מציאות, הוא במיוחד כשהמציאות )הקודמת( היתה 

מציאות חזקה, ועד למציאות דקדושה, שאז דרוש ביותר כח התורה בכדי לשנות מציאות 

גמורים,  צדיקים  על  תשובה  דבעלי  למעלה  בנוגע  פעמים  כמה  המבואר  )וכדוגמת  כזו. 

משום שבהם מודגש ביותר שינוי המציאות הקודמת, ובלשון הרס"ג13 — "עיקר בריאת 

האדם כו' לשבר מדות כו' הטבעיות שלו", או כהנוסחא השני'14 "לשנות טבע מדותיו"([.

הוא  לפועל(  מזה  ההוראה  בלימוד  הצורך  גודל  וממילא  הזמן,  מעלת  )הן  זה  וכל 

בהדגשה יתירה בעמדנו לאחרי העבודה דיום א' דר"ה על כל פרטי', ולאחרי העבודה דיום 

שני דר"ה, ומאז ממשיכים באופן דהלוך ומוסיף ואור בכל הענינים האמורים — בכל יום 

מה"עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ".

ובמיוחד שעברו כבר רוב עשי"ת, ועד ל"רובו ככולו"15 — שהרי נמצאים עתה בסוף 

היום התשיעי דעשי"ת, הקשור ושייך במיוחד ליום העשירי.

בפשטות,  ומודגשת  ניכרת   — בתשרי  והעשירי  התשיעי  בין  והשייכות  הקשר  והנה, 

בענינים הכי גשמיים:

האדם  פעולת  אודות  כשמדובר   — ולדוגמא  ועשירי,  דתשיעי  הענינים  לשאר  בנוגע 

פעולה  מעין  בה  ושיש  שייכת  שהיא  להוכיח  ורוצים  ד״תשיעי״,  ובדרגה  באופן  שהיא 

שדרגתה וענינה הוא ״עשירי״, הרי אז יש צורך בהבאת ראיות ופירושים ולימודים וכו׳;

אך בנדון-דידן — השייכות דתשיעי ועשירי בתשרי, אין צורך בהבאת ראיות מענינים 

רוחניים, עאכו״כ לא מענינים הכי רוחניים )כתוכנו וענינו של ״עשירי״(, אלא הראי׳ על כך 

היא דוקא מאכילה ושתי׳ גשמית!

התנהג  כאילו  הכתוב״  עליו  מעלה  בתשיעי  ושותה  האוכל  ״כל  ההלכה:  וכפשטות 

יום  הוא  שה״עשירי״  כפי   — גם  כולל  ועשירי״!  ד״תשיעי  הימים  בב׳  ההנהגה  באותה 

בפני-עצמו!

והראי׳ וההוכחה על זה ניכרת מיד כשמתבוננים )״בשעת מ׳גיט א קוק אויף א אידן״( 

ילדי ישראל ״נער   — וגם טף  ונשים,  יהודי ״בתשיעי״ בתשרי, אנשים  בהנהגתו של כל 

ישראל ואוהבהו״, דמכיון שנולדו להורים יהודיים, ונתחנכו על ידם כדבעי מיד משנולדו 

— הרי מיד באכילה ושתי׳ שלהם בתשיעי בתשרי ניכר בגלוי שהיא ״כפי שיעור ב׳ ימים" 
- השייכות והקשר דיום זה עם היום העשירי.

— דאילו בנוגע ל״תענית״ דעשירי, הרי בקטנים זה תלוי בכמה וכמה תנאים, ומתעוררת 
שאלה בדבר האם מותר בכלל להרשות להם להתענות, מצד החשש דפקוח נפש — שדוחה 

את כל התורה כולה.

13( הובא בכש״ט סכ״ד )ד. סע״ד ואילך(.

14( לקו״ד ח״א נו, א ואילך. וראה ״התמים״ ח״ג ע׳ סו ואילך. אג״ק אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ע׳ תנח.

15( נזיר מב, רע״א. וש״נ.
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דחיית-התורה  בזה  הפירוש  אין  התורה,  בל  את  דוחה  נפש  שפקוח  דזה  ולהעיר,  ז. 

דחי׳  הרי  נפש,  הפקוח  בגלל  מסויימת  הלכה  קיום  דוחים  דאף שבפועל  ח״ו.  כפשוטה, 

זו גופא היא בשביל התורה, כמודגש במאחז״ל גבי שבת — ״חלל עליו שבת אחת כדי 

שישמור שבתות הרבה״ !

מצד  מסויימת  מצוה  של  קיומה  נדחה  דאם  התורה,  מצוות  לשאר  בנוגע  הוא  ועד״ז 

פקוח נפש, הרי, לא זו בלבד שהדחי׳ אינה אלא ל״רגע קטן עזבתיך״, אלא אדרבה, ירידה 

זו גופא היא בשביל העלי׳ שלאחרי׳, עלי׳ למעמד ומצב נעלה יותר - הן מהמעמד ומצב 

דקודם הדחי׳, והן — יתירה מזו — מהמעמד ומצב שהי׳ אילו הי׳ מתקיים הדבר-תורה 

בפשטות, ללא דחי׳!

וכידוע הפירוש דגדולי ישראל בלשון דפקוח נפש דוחה את כל התורה, שאין זו דחיית 

התורה, אלא אדרבה, התורה ״נדחית״ למעמד ומצב נעלה יותר, שכן בזכותה )בזכות דין-

 — מתורה  למעלה  הוא  מציאותו  עצם  שמצד   — היהודי  דוחה״(  נפש  ד״פקוח  התורה 

נשאר בחיים!

)העלי׳ בשמירת התורה(,  כוללת בדרך-ממילא את העלי׳ האמורה  זו  ו"דחי'"  ]ועלי׳ 

בשמירת  חייו  את  ממלא  הוא  הרי  בחיים  נשאר  שהיהודי  שמכיון  הוא,  ברור  דבר  שכן, 

״שבתות הרבה״, ריבוי הלכות וריבוי ענינים[.

וממילא מובן, שאין זו דחי׳ אמיתית, אלא אדרבה — ענין זה הוא מוכרח בכדי להגיע 

לאופן נעלה יותר בקיום התורה גופא, ועד למעלת התורה כפי שהיא קשורה עם תשובה 

עילאה. וכדאיתא בתניא ובארוכה במאמרי חסידות, שענינה של תשובה-עילאה הוא יחוד 

המוחין באופן דיחוד פנימי, שזהו לימוד התורה בפנימיות, ובאופן של התמסרות ללימוד 

)״מיט אן איבערגעבנקייט״(, שאז ה״יחוד נפלא״ שנעשה בין המשכיל המושכל והשכל 

הוא ביתר שאת ויתר עז.

— ובודאי לא יצטרך אף יהודי להגיע לפי׳ זה של גדולי ישראל בהענין דפקוח נפש, 
מכיון שכל א׳ יוכל לקיים בפועל )״דורכפירן״( את התענית דיוה״כ בפשטות, לפי ההלכה.

ח. אלא שמכיון שמשיח צדקנו יבוא עוד בתשיעי בתשרי בשנת תשנ״ב —הרי תשתנה 

ההלכה בתורה בנוגע להנהגה ביוה״כ.

וכדוגמת יוה״כ בחנוכת בית ראשון, שההלכה היתה שצריך להיות הענין דאכילה ושתי׳ 

ביוה״כ — כמו-כן נמשך מיוה״כ ההוא ביוה״כ זה,

דתשיעי  רצון״  ד״עת  בזמן  בעמדנו  ועאכו״כ  שיבוא״,  יום  בכל  לו  ש״אחכה  דמכיון 

בתשרי, שאז ודאי הצפי׳ והגעגועים לביאת משיח צדקנו הם ביתר שאת ויתר עז — זוכים 

לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד !

ובזה מיתוסף — בעמדנו לאחרי כל חודש אלול, ״אני לדודי ודודי לי״, אשר, מתי ניכר 

בגלוי, ביתר שאת וביתר עז ובדיוק — ש״אני לדודי״, ומתי ניכר בגלוי ש״דודי לי״ — הרי 
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זה דוקא במעמד ומצב דהגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו!...

וכאמור, זוכים לזה בתשיעי בתשרי זה עוד לפני אכילת הסעודות דתשיעי בתשרי ]כולל 

הסעודה שעל-ידה נעשה עיקר הענין הנ״ל )הקשר והשייכות דתשיעי ועשירי( — סעודה 

שיבוא״  יום  בכל  לו  ש״אחכה  כיון  בתשרי[,  לעשירי  ביותר  הקרובה  להיותה  המפסקת, 

כולל גם את הפירוש ״אחכה לו שיבוא בכל יום״, ד״בכל יום״ פירושו בכללותו של היום 

— בכל רגע מהיום החל מהרגע הראשון שבו, וכמדובר בארוכה בענין ״בכל מכל כל״.

ולהעיר, ד״בכל מכל כל״ הם שלשת לשונות הברכה שהקב״ה בירך את שלשת האבות 

— כל אחד מהם, ושלשתם גם יחד.

וכיון שהם האבות דכל בני-ישראל, הרי מובן, שמהם נמשכים ברכות אלו לכל ישראל, 

אנשים נשים וטף, כמובן מנוסח ברכת המזון )״כמו שברך את אבותינו אברהם יצחק ויעקב 

בכל מכל כל כן יברך אותנו כו'"(.

ובזה נכלל ג״כ ה״טף״ — ברגע שהגיע לכך שאינו יוצא י״ח באמירת ״בריך רחמנא״ 

)שברא ״האי פיתא״( בלבד, אלא הוא מברך את כל ברכת המזון.

ובפרט שיש לו סידור פרטי משלו כמדובר כמה פעמים, שאז מתווספת בזה החביבות 

שיש מדבר פרטי )״צו אן אייגענער זאך״(, כיון שזהו דבר פרטי של נפשו האלקית ״חלק 

)או  קטן  שכשלילד   — במוחש  כנראה  בגופו,  גם  חודר  שזה  ועד  ממש".  ממעל  אלקה 

ילדה קטנה( יש סידור פרטי, יש לו בזה חשיבות מיוחדת וחביבות מיוחדת, ועד״ז לקופת 

הצדקה ולתהלים ולשאר ספרי-קדושה שיש לו[.

ט. ועוד והוא העיקר, שנזכה לגילוי דעשירי — ״העשירי יהי׳ קדש״, שזהו כללות הענין 

דגאולה האמיתית והשלימה, שאז יתגלה בכל העולם כולו הענין ד״עשירי״!

דבנוגע לבני ישראל — מאי קמ״ל!... זהו טבעו של כל יהודי שצריכים להיות אצלו 

בשלימות כל עשר כחות הנפש הן במחשבה הן בדיבור והן במעשה;

וכפי שכבר  בעולם,  בחלקו  על-דרך-זה  נמשך  — שמהיהודי  הוא  דהגאולה  החידוש 

הותחל בזה בשנים שלפני-זה, שנפעל כבר בכל חלקי העולם — כולל אומות-העולם )ועד 

למין החי, מין הצומח, ועד למין הדומם(, שהמחשבה דבור ומעשה שלהם חדורים בענין 

ד״העשירי יהי׳ קדש״.

יעורר  צורך שיהודי שני  יהי׳  לא  רצוי, שלעת״ל  לענין בלתי  בנוגע  וע״ד מה שכתוב 

על כך, כיון ש״אבן מקיר תזעק״, חלקו בעולם עצמו מעורר על כך — כמו-כן יהי׳, והוא 

העיקר, ש״אבן מקיר תזעק״ באופן רצוי דוקא. ע״ד מה שמצינו בר׳ עקיבא, שלמד שיר-

השירים מתוך דמעות — שהיו אלו דמעות )לא מצד ענין בלתי רצוי, אלא אדרבה, דמעות( 

— אשר ״כולהו אליבא דר״ע״  של שמחה הכי גדולה, עד כדי כך שאפילו המוח דר״ע 

— לא יכל לסבלה.

ולהעיר מהקשר דר״ע עם יום הכפורים, שאז אומרים את הפיוטים דעשרה הרוגי מלכות 
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ש״אין כל ברי׳ יכולה לעמוד במחיצתן״, שר״ע הוא אחד מהם.

יו״ד. ויהי רצון, שמכאן ולהבא, ותיכף ומיד עוד בתשיעי בתשרי זה - יקויים בכל א׳ 

מהם ״הקיצו ורננו שוכני עפר״,

ובנוגע לכל אלו הנמצאים עתה נשמות בגופים, הרי זה דבר הכי פשוט שמכאן ולהבא, 

ותיכף ומיד, נמשכת בהם תוספת בריאות — חיים נצחיים.

ובפרט כשנמצאים כבר לאחרי שנתקיים בכאו״א מישראל ״נכתבין ונחתמין לאלתר״ 

חיים  ו״ספר  חיים״,  מ״ספר  החל  מלכנו״,  ״אבינו  בתפלת  שמזכירים  הספרים  בכל   —
ורק כשה״חיים  אך  שייכת  אמיתית  ומתוקים, אשר, מתיקות  טובים  לחיים  ועד  טובים״, 

טובים״ נמשכים אח״כ באופן דחיים נצחיים!

מיד  בו״ ממשיכים  נפלאות  שנת  תהא  ב-״הי׳  בתשרי  התשיעי  מובן, שמיום  ובמילא 

נעשו  קטן״  ש״לרגע  אלו  עם  ביחד   — ואדרבה  דוקא.  בגופים  נשמות  נצחיים,  בחיים 

בצדיקים  שמדובר  ובפרט  שלו.  לגוף  חוזר  מהם  א׳  שכל  כיון  מגופים,  למעלה  לנשמות 

וגדולי ישראל, שלאמיתתו של דבר — נכללים בזה כל בני ישראל!

— שנמצאים עתה בבית הכנסת ובבית  יא. ובכל זה מיתוסף גם מצד המקום )כנ״ל( 

המדרש, ובבית של מעשים טובים.

להרבות    — בעשי״ת  יהודי  של  ענינו  זהו  שכן,  עשי״ת,  זה,  בזמן  יתירה  בהדגשה 

במעשים טובים, ובמיוחד בנתינת צדקה לזולת.

ובהוספה — שבעשי״ת במיוחד לא מסתפקים בנתינת צדקה באופן ד״אי אתה מצווה 

עליו לעשרו״, מכיון שהצדקה בימים אלו היא בדוגמת )וקשורה עם( סיפוק הצרכים דר״ה, 

שאז הצרכים הם לא סתם לחם וסתם בשר, אלא לחם דגים ובשר מעין דלעת״ל, ובלשון 

הכתוב ״אכלו משמנים ושתו ממתקים . . כי קדוש היום לאדוננו״.

ומכיון שטעם הדבר הוא ״קדוש היום״, הרי מובן, שכן הוא — ועל אחת כמה וכמה — 

בנוגע ליוה״כ שקדושתו גדולה מקדושת ר״ה — הקדושה ד״אחת בשנה״. ולכן הצדקה 

דעשי״ת היא, שממלאים את רצונו של כל יהודי עד לאופן ד״אתה מחוייב לעשרו״.

— שהוא ממלא את רצונם של  יב. וענין זה הוא ביתר שאת ויתר עז בנוגע להקב״ה 

הרי אפילו כשהם חושבים   — דבר  וטף, שלאמיתתו של  נשים  כאו״א מישראל, אנשים 

מדברים ועושים בענינים אחרים — רצונם הפנימי והאמיתי שבו הם מונחים, הוא )כפסק-

דין הרמב״ם הידוע(, קיום רצון הקב״ה!

והרי רצון הקב״ה הוא, כפי שגילה בתורתו )ונשיא דורנו הכריז זאת( — שכבר ״כלו כל 

הקיצין"! ויתירה מזו — ישנו כבר גם הענין ד״עמדו הכן כולכם״, ובאופן של שלימות;

הגאולה,  אל  הגלות  מן  דהיציאה  התנועה  עצם   — הוא  עדיין  שחסר  היחידי  הדבר 

שצריכה להיות תיכף ומיד כהרף עין!...
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ותנועה זו צריכה להיות בדרך הטבע, היינו, שאין צורך להגיע לנס גלוי, ואפילו לא לנס 

נסתר —

ולאחרי שזכינו ללמוד  מכיון שנמצאים כבר לאחרי שעברנו את כל השנים עד עתה, 

פנימיות התורה בכלל, ופנימיות התורה מנשיא דורנו בפרט, אשר כשמו כן הוא — שהוסיף 

בפנימיות התורה )יוסף(, נוסף לזה שפעל שלימוד פנימיות התורה יהי׳ מתוך שמחה וצחוק 

)יצחק(, ועד לצחוק באופן ד״ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה״.

ואע״פ ש״ימלא שחוק פינו״ )בלשון עתיד( שייך לזמן דהגאולה האמיתית והשלימה 

בלבד, הרי מצינו בגמ׳ מעשה בפועל )שהתוקף בזה הוא יותר מסתם פסק-דין, ד״מעשה 

 — —  היתכן?! והיהודי ענה על כך  רב״( שכשראו שיהודי ממלא פיו שחוק שאלוהו 

״אנא תפלין מנחנא״, היינו, שהוא מקיים כעת מצוה!!

ובמילא, אינו צריך להכנס לבירורים ולהביא ראיות להנהגתו וכו', מפני שברגע שיהודי 

מקיים מצוה — הרי הוא מקבל מהקב״ה ש׳ימלא שחוק פיו ולשונו רנה׳!

ויתירה מזו — ממנו נמשך ענין זה בכל בני ביתו, ועד לחלקו בעולם, שכל א׳ מהם הוא 

במצב ד״ימלא שחוק פינו״ !

ובזה מיתוסף עוד יותר בבואנו עתה לאחרי התשובה דעשי״ת )הבאה לאחרי התשובה 

שלפני-זה(, שענינה הוא תשובה-עילאה, פנימיות התשובה שהיא מתוך שמחה דוקא. ועד 

שבדרגה זו אין צורך ב״עת רצון״ באופן ד״תענית״, אלא ה״עת רצון״ קשורה דוקא עם 

סעודת לוויתן ושור הבר ויין המשומר.

יג. וכמדובר — זוכים ביוה״כ זה לסעוד מהסעודה האמורה, ע״ד יוה״כ דחנוכת בית 

ראשון, שאז הקב״ה הכריז בתורתו שביום זה צריכה להיות אכילה ושתי׳, ועד שזה נעשה 

רב״,  ״מעשה   — פסוקה  הלכה  מסתם  יותר  עוד  הוא  בזה  שהתוקף  בתושבע״פ,  סיפור 

כדאיתא בבבא-בתרא.

]ולהעיר, שבבא-בתרא קשורה לזמננו במיוחד, כדאיתא בזהר, ששלשת הבבות הם כנגד 

ג׳ בתי מקדשות, ובבא-בתרא היא כנגד בית המקדש השלישי, ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״[.

ועד כדי כך, שהסעודה האמורה היתה מתוך שמחה הכי גדולה, למעלה מכל מדידה 

והגבלה — כולל גם למע׳ משמחת פורים.

ואף שידוע הפירוש ב״כפורים״, בכ״ף הדמיון — שיוה״כ אינו אלא בדומה לפורים, 

יותר )שלכן, כל עניניו נמשכים וחודרים באכילה ושתי׳ גשמית  כיון שפורים הוא נעלה 

בתענית  לא  יתבטא  דיוה״כ  רצון״  שה״עת   — בעניננו  גופא(  טעמא  )מהאי  הרי  דוקא(, 

אלא בסעודה האמורה )ע״ד בית ראשון(, הכ״ף הדמיון הוא למעליותא — שיוה״כ אינו 

אלא דומה לפורים להיותו למעלה מפורים, כיון שבו זוכים לשמחה הכי גדולה, השמחה 

שהובטחה לכאו״א מאתנו בתוך כלל ישראל, שמחת הגאולה האמיתית והשלימה !

ובפרט ע״י הקדמת העבודה דתשובה-עילאה, שהיא דוקא מתוך שמחה, ושוללת תענית 
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וכיו״ב.

וכמובן מהפסק-דין, שלתלמיד-חכם ובפרט למי שתורתו אומנתו אסור לערוך תעניות, 

שהטעם על זה הוא )כסיום המאחז״ל( מפני ש״נקרא חוטא״, היינו, שע״י תעניתו נחסר 

ובלימוד  תאמרנה״.  עצמותי  ד״כל  באופן  שלו  ושקידה  בהתמדה  חסרון(  מלשון  )חטא 

ד״תאמרנה״,  באופן  יהיו  כל״—  מכל  ד״בכל  באופן   — עצמותי״  ש״כל  נדרש,  התורה 

שדוקא אז ישנה השלימות דכל הרמ״ח איברים ושס״ה גידים.

ובנשים ובנות, שיש להם יותר מרמ״ח איברים ושס״ה גידים — מיתוסף כמו-כן בכל 

הענינים הנ״ל, ע״ד השלימות דלעת״ל שאז יקויים היעוד ד״נקבה תסובב גבר״,

והעיקר — שעל-דרך-זה הוא גם בנוגע להקב״ה ובני ישראל )הנקראים איש ואשה, זכר 

ונקבה(, שנעשה ״נצחוני בני נצחוני״!

ובאופן ד״קוב״ה חייך ואמר נצחוני בני״, והיינו, שכששואלים במה מתעסק הקב״ה — 

המענה על כך הוא, שהתעסקותו היחידה היא ״קוב״ה חייך״, שהוא נמצא בשמחה הכי 

גדולה, בהתאם לגודל הענין ד״קוב״ה חייך״!

בגלות  שהיו  לאחרי  הבנים  נצחון   — נצחוני״  בני  ״נצחוני  היא  זו  לשמחה  והסיבה 

זמן ארוך כ״כ, ועד שהתורה אומרת שכבר ״כלו כל הקיצין", כולל כל הענינים והפרטים 

שבדבר!

יד. העיקר — שתיכף ומיד נעשה ה״חיוך״ בכאו״א מישראל — עוד בתשיעי בתשרי, 

ולא מניחים לדחות זאת ח״ו לכמה זמן, אלא דוקא בתשיעי בתשרי דשנת ״הי׳ תהא שנת 

נפלאות בה, ו״נפלאות בכל״, כולל גם שאר כל הרמזים שבדבר,

וממילא אין צורך ברמזים, מכיון שכל א׳ ״מראה באצבעו ואומר זה״ —

הנה בא כבר משיח צדקנו, ומיד נפתחת הדלת והוא נכנס )״גלייך עפענט זיך די טיר 

און ער גייט אריין״(, ואתו — כל המלאכים וכל הפמליא של מעלה, ועאכו״כ ״דוד מלכא 

)משיחא(״ שהוא ה״עלטער עלטער זיידע״ של משיח, שענינו נמשך ומתגלה הן ב״גואל 

ראשון״ — משה רבינו, והן ב״גואל אחרון״ — משיח צדקנו. ועם כל אלה באים בודאי 

כל ״ישראל״ ו״קוב״ה״!...

ובפרט שישנו גם הענין ד״אורייתא״ בשלימותו, שהרי נכנסים תיכף ליוה״כ שבו ניתנו 

יוה״כ, וממילא מובן שלכל  — ״ביום חתונתו זה מתן תורה״ דקאי על  לוחות אחרונות 

לראש מתחדשת נתינתן של הלוחות אחרונות, שבהם נכללים כל ה-ג׳ ענינים — הן לוחות 

לוחות  והן  כחך ששברת״,  ״יישר  לוחות  המעלה שבשברי  והן  השבירה,  לפני  ראשונות 

אחרונות עצמן.

ותיכף ומיד נמצאים כל שלשת הענינים בבית המקדש השלישי והמשולש, ובו גופא — 

בקדש-הקדשים הכולל ג׳ קדושות )קדש — א׳, וקדשים — ב׳(, ובקדש הקדשים עצמו 

— נמצאים כל ענינים אלו באבן השתי׳.
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ומכיון ש״ממנה הושתת העולם״, הרי ממנה נמשכים כל ענינים אלו בכל העולם כולו, 

שהרי זהו החידוש )ה״אויפטו״( דהגאולה השלימה הבאה תיכף ומיד ביום זה עצמו.

— עוד לפני הסעודה  וזוכים לזה תיכף ומיד, עוד לפני סעודה המפסקת, ויתירה מזו 

שלפני', כך ששתי הסעודות תהיינה קשורות עם סעודת לוויתן ושור הבר ויין המשומר, 

ככל  יותר,  מאוחר  לזמן  המפסקת  הסעודה  את  אריין״(  מען  )״ציט  ממשיכים  וממילא 

״חסידישע סעודה״!

עד  למנחה  ״סמוך  סעודה  להתחיל  אסור  שלכתחילה  שאע״פ  מזה  וק״ו  ובמכ״ש 

שיתפלל״, הרי ״אם התחילו קודם המנחה ומשכה סעודתן והגיע זמן המנחה אין מפסיקין״, 

המותרת  בשעה  רק  לא  היא  הסעודה  כשהתחלת  עאכו״כ   — סעודה  סתם  על  קאי  שזה 

אלא בשעה שבה יש ציווי על אכילתה, וציווי לאכול באופן ד״כפלים לתושי׳״ )כנ״ל( — 

שודאי ממשיכים את הסעודה בהיתר גם לאחר זמנה, ובאופן דסעודת לוויתן ושור הבר ויין 

המשומר — הן בשר הן דגים והן יין.
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נושא ב

ו' תשרי - יארצייט הרבנית חנה ע"ה 
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ו' תשרי. יום של הרבי. יום היארצייט של אם המלכות - הרבנית חנה ע"ה.

מאז תשכ"ה, כמעט בכל שנה, קיים כ"ק אד"ש התוועדות מיוחדת. בדרך 
כלל, התוועדות זו הייתה נפתחת עם 'סיום' - הדרן על מסכתות בש"ס, 
בבלי וירושלמי, גמרא ומשניות. בהתוועדות זו דיבר הרבי על אימו, על 

מסירות נפשה, והלימוד שכולנו צריכים ללמוד מהדרכותי' ומנהגי'.

השיחות המוכרות לכולנו המפלפלות בפירוש רש"י על הפרשה - גם הן 
החלו בעקבות הסתלקותה.

הנותנות טעימה מאותן  הזדמנויות שונות,  לפנינו שתי שיחות משתי 
התוועדויות נפלאות: האחת היא סיום על מסכת 'יומא' העוסקת בעניני 
הוראה  מהנהגתה  ולומד  אימו  על  הרבי  מדבר  ובשניה  וגאולה,  משיח 

בעבודת ה', בתרגום חפשי.

ובזכות לימוד השיחות - שכבר נשמע מכ"ק אד"ש 'תורה חדשה', סיום 
על הגלות!
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  יחי ו' י רי, י  "א
תמליל מסרט ההקלטה, בלתי מוגה

כו"כ  על   – ואפשרי   – הרי  ישנו  סיום  "סיום",  עם  תמיד  להתחיל  הרי  הוא  המנהג 

מסכתות; ענין שהזמן גרמא היא המסכתא הנקראת בשם "יומא",

שהיא הרי נקראת כן, כפי שמובא מר' שרירא גאון ובמפרשי המשניות ובכמה מקומות, 

שזה קאי אודות יום שהוא "אחת בשנה", יום המיוחד ויום הקדוש יום הכיפורים,

יום  עבודת  הכיפורים,  יום  לעניני  ההכנה  אודות  מיד  מתחילתה מתחלת  זו  שמסכתא 

ונקרא על  וכן הוא עד לסיום המסכתא שכל הפרק מתחיל ב"יום הכיפורים"  הכיפורים, 

שם זה,

ועד כדי כך שישנם מהראשונים שקוראים את כל המסכתא בשם זה "יום הכיפורים".

ואף ש"יומא" זה הרי לשון יחיד, אעפ"כ תחילת המסכתא מתחלת אודות השבעה ימים 

שלפני יום הכיפורים, שזה כולל הרי את כל העשרת ימי תשובה, מכיון שאימתי מתחילים 

שבעת הימים שלפני יום הכיפורים? מתחילים לאחרי ראש השנה.

אשר אפילו בזמן הבית, היו הרי כמה וכמה פעמים שראש השנה היה שני ימים, וכפי 

שהובאה גם הפסוק בעזרא, "ויהי ביום השני" שע"פ פשוטו של מקרא מדובר ביום השני 

של ראש השנה, וכפי שאומרים שאלול שבימי עזרא עיברוהו, והיה של שלושים יום, והיה 

ראש השנה ב' ימים, אע"פ שאז היה הקרבת הקרבנות ובית המקדש היה קיים וכו'.

אזי  לחודש,  בעשור  הרי  הוא  הכיפורים  ויום  השנה,  ראש  ימי  ב'  שאחרי  הרי,  יוצא 

ה"שבעת ימים לפני יוהכ"פ מפרישין" מתחילין מיד למחרת ראש השנה וזה ממלא את כל 

הזמן שבין ראש השנה ויום הכיפורים שבהם עוסקים בעניני יום הכיפורים, מפרישין וכו'.

והכהנים  דין  הבית  בזה  התעסקו  מסביב  הרי  גדול,  לכהן  בעיקר  נגע  שזה  ואע"פ 

שמסביבו, וגם בנוגע לכהן גדול הרי ביום הכיפורים היה בתור שלוחם של כל ישראל, של 

כל אחד ואחת מישראל, כפי שמובן ג"כ מווידוייו וכן מפורש בכו"כ מקומות.

הרי ]ההפרשה[ זוהי פעולה והכנה שנעשית בשלוחם של כל ישראל, ששלוחו של אדם 

כמותו, והפרשה זו וההכנות, וזה ש"אומרים לפניו" וכו' הכל הם ענינים שנעשים עם כל 

ישראל וע"י כל ישראל,

עאכו"כ כשבא ענין מיוחד בימים אלו המעורר אודות ענין התשובה,

הוא  שענינם  לזה,  הקשורים  והענינים  יאהר-צייט  של  ענינו  הרמב"ם  כפס"ד  שזהו 

)בלשון הכתוב( והחי יתן אל לבו, ענין התשובה, ועד לאופן של תכלית שלימות התשובה, 
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שאז "זדונות נעשו לו כזכיות", ועד שנעשו לו זכיות )בלא כ"ף הדמיון(.

שזה בא אח"כ לידי פועל, שכמו שכאן ממעשה בלתי רצוי נהיה זכיות, וכפי שהרמב"ם 

אומר הוא עוד יותר חביב משהיה לפני זה,

ואותו ענין בנדון זה, ד"הקיצו ורננו שוכני עפר", שזהו נעשו זכיות ממש, ועוד יותר 

חביב מכפי שהיה לפני זה, מכיון שלפני זה הרי ישנו הענין ד"עפר אתה ואל עפר תשוב", 

משא"כ לאחרי ש"הקיצו ורננו שוכני עפר" נהיה ענין של חיים נצחיים.

– וכידוע החילוקי דיעות בזה בין הרמב"ם והרמב"ן, ונתקבלה – כפי שאדה"ז אומר 

בלקו"ת ובכמה מקומות – דעת הרמב"ן בענין זה, שתכלית שלימות השכר וסוף הענין הוא 

כדעת הרמב"ן שיהיה נשמות בגופים, שלאחרי תחיית המתים יהיה הענין דחיים נצחיים.

שזה בא ע"י – כפי שהוא בנוגע לפעולה של האדם השב ומפשפש במעשיו, שנעשה 

חביב יותר מכפי שהיה לולא היה הענין הבלתי רצוי – שע"ד שהוא בנוגע ל"מאן דנפיל 

מזה  נהיה  לבו" שאח"כ  אל  יתן  לזה ש"והחי  בנוגע  ג"כ  הוא  עד"ז  מית"  איקרי  מדרגי' 

בפועל "הקיצו ורננו שוכני עפר", אבל ה"הקיצו" יהי' באופן של חיים נצחיים, שזהו עוד 

יותר מהחיים שהיה לפני הענין ד"]אל[ עפר תשוב".

ובסוף מסכ' יומא ישנם ג"כ כו"כ ענינים, והרי חייב אדם לומר בלשון רבו, שזהו הרי 

לשונו של אדה"ז בפתיחת אגרת התשובה שלו "תניא בסוף יומא".

כו"כ  ישנם  הסיום  ועד  משם  כפרה(  דחילוקי  )הברייתא  שם  שמביא  שהענין  ואע"פ 

דפים, ועוד ועיקר – ישנם כו"כ ענינים, אעפ"כ קורא לזה "סוף יומא".

וכמדובר כמה פעמים בדומה לזה, שישנו עוד ענין תמוה ביותר, שאומר בהמשך אגה"ת 

בנוגע לזה שבתורה ובגמ"ח מכפרים על הכל, מסיים כדאיתא סוף פרק קמא דראש השנה,

ושם לא רק שישנם כו"כ ענינים עד סוף הפרק אלא ישנם אפילו כו"כ משניות!

והענין שמביא מסוף מסכ' יומא, זהו לאחרי המשנה הסופית של מסכ' יומא, שהגמרא 

באה הרי כפירוש והרחב הביאור בעניני המשנה;

בנוגע לסוף פ"ק דראש השנה – הרי שם ישנם כו"כ משניות והגמרא שעליהם, לאחרי 

הענין שהוא מביא משם שבתורה ובגמ"ח הכל מתכפר!

ועד"ז גם מיד בתחילת ספר התניא, אומר הוא ג"כ בסוף פ"ג דנדה, אע"פ שגם שם ישנם 

כו"כ ענינין לאחרי הענין שמביא )ד"משביעין אותו תהי צדיק"(.

עכ"פ זהו בתור מאמר המוסגר.

בנוגע לסיום, הברייתא מתחלת שישנם שלשה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד מהם, 

ולאח"ז מפרש בארוכה החילוקים שביניהם, אם זהו על מ"ע או על מצות ל"ת או אף על 

ענינים יותר חמורים,
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 – בנוגע לתשובה  כנ"ל  ותיקון  ישנו תיקון,  גם לענינים הכי חמורים שגם עליהם  עד 

שענינה של תשובה הוא, כפי שהרמב"ם פוסק זאת להלכה בספרו יד החזקה ]שכפי שכותב 

בהקדמה זהו הרי ספר "הלכות הלכות"[ – שנעשה ידיד וחביב עוד יותר מכפי שהיה קודם 

לזה.

והענינים שמונה שם – מונה שם ענינים שונים, החל מלא זז משם עד שמוחלין לו בנוגע 

למ"ע, ואח"כ ענינים שצריכים לעוד ענינים, אם בזמן – יוהכ"פ, או יסורים ר"ל וכיו"ב, 

ותשובה עם כל אחד, ואזי מתכפר לו.

שכאן מתעוררת מיד השאלה: מדוע לא הוזכר כלל ענין הקרבנות?

הקושיא מתחזקת: בגמרא איתא )על אף שאדה"ז לא העתיק מי אמר ברייתא זו, בגמרא 

מפורש גם פרט זה(, שברייתא זו מביאה הגמרא ששאלו ואח"כ אמרו שברייתא זו היא מר' 

ישמעאל.

בנוגע לר' ישמעאל אומרת הגמרא בשבת שר' ישמעאל קרא בשבת לאור הנר והיטה 

וכתב על פנקסו לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה!

מוצאים זאת לא רק אצל ר' ישמעאל, )על אף שכאן זה במיוחד נוגע, מכיון שהוא בעל 

המימרא דברייתא זו(:

 – שיעורו  יכתוב  הזה  בזמן  חלב  שהאוכל  אמר,  אלעזר  שר'  ביומא  אומרת  דהגמרא 

שיעור החלב שאכל, ומפרשים עבור מה זה נחוץ, וכדברי רש"י: שמא יבנה בית המקדש 

ויפסקו בי"ד ששיעור חלב הוא שונה ממה שנרשם אצלו, שאז יכולה להיות נפק"מ האם 

הוא מחוייב להביא קרבן, האם הוא מחוייב מלקות, או שאין הוא צריך להביא קרבן ופטור 

הוא מן המלקות.

ישמעאל  ר'  אותו  זהו  מפרשים  כמה  )שלדעת  ישמעאל  ר'  אצל  רק  שלא  הרי,  רואים 

בשבת ובברייתא דסוף יומא(, אלא אפילו בזמן האמוראים, של ר' אליעזר, ועד"ז מובא 

בירושלמי פאה וחגיגה בשם ר' אושעיא, שהיה מהאמוראים, שצריכים לרשום, ואומרים 

הם זאת בנוגע לזמנם שכשאוכל דבר המחוייב בלאו או בקרבן, עליו לרשום שיעורו.

שר'  ומוצאים  רב,  מעשה  של  ענין  הרי  כולנה,זהו  על  העולה  השאלה  מתוספת  וע"ז 

בירושלמי,  אושעיא  ר'  ודעת  אליעזר  ר'  דעת  ישנו  ועד"ז  פנקסו",  על  "כתב  ישמעאל 

שצריכים לרשום השיעורים; ובפוסקים – ברמב"ם ובשו"ע – לא מובא ענין זה!

ועד כדי כך שראו הרי הנהגת כו"כ גדולי ישראל, ולא מצינו אף פעם שיסופר על אחד 

מהם ש"כתב על פינקסו" ואע"פ ש"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא",

"במידי  דוקא  זהו  און"  כל  לצדיק  יאונה  ש"לא  זה  אשר  התוספות  לשיטת  ובפרט 

דאכילה", ואחת מהראיות על זה גופא גם מ"היטה את הנר",

ולא  הרי היו ענינין שבשוגג היה איזה ענין בלתי רצוי, ואעפ"כ לא כתבו על פנקסם 
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כתבו שיעורים!

ואי אפשר לתרץ שהיה זה ענין של "הצנע לכת", מכיון שישנו כלל בתורה שבאם לא 

אישתמיט שום  לא  ועד"ז  בכל מקום,  אישתמיט אמורא  לא  תנא בשום מקום,  אשתמיט 

לרשום שיעורים, שזה מתרץ אמנם  או  פנקסו"  על  "לכתוב  זה של  בענין  בישראל  גדול 

מדוע לא הובא בפוסקים, מכיון שעתה אין זה נוגע לפועל, אך נהיית השאלה: הייתכן! 

ומאי טעמא?

הקושיא מתחזקת: מצינו מקום אחד שכן הובא בו המעשה דר' ישמעאל, והוא במג"א 

'נידח' שמדובר שם בכלל אודות הלכות שבת, ובסוף סימן שלד מביא הוא )לא  במקום 

בתור ענין ראשון אלא בתור ענין שני ושלישי( שאיתא תנא שבעת שעשה ענין שהוא היפך 

הלכות שבת כתב שיביא אח"כ קרבן.

הוא אינו מביא את שם התנא, ואינו מביא שעל כן עלינו לנהוג כן; אלא בין הידורים 

וענינים שונים )שככל הנראה – באו להדגיש גודל הענין דעשיית תשובה על ענינים בלתי 

רצויים( מזכיר הוא שהיה תנא שנהג באופן כזה וכזה.

שזה גם מתרץ: אדמו"ר הזקן – שכפי שאמר בעצמו ובעל הדברי נחמיה מביא זאת 

משמו, בעת שכתב את השולחן ערוך הסתמך מאוד על המג"א – מביא מהמג"א את שאר 

הענינים, אך אינו מעתיק ענין זה שהמג"א כותב, שהיה תנא שכתב שיביא קרבן!

דובר בארוכה, ששטר שיצא עליו ערעור ואח"כ אישרוהו בבית דין, יש לו תוקף יותר 

חזק, מכיון שכבר אי אפשר לערער עליו, משא"כ שטר שלא יצא עליו ערעור, אע"פ שע"פ 

תורה מסתמכים עליו, יכול להיות אבל שיערערו עליו, שזה גופא מראה שאין לו התוקף 

דלאחרי שיצא עליו ערעור וקיבלוהו בבית דין.

והחילוק שביניהם שבמהדו"ק  כפי שהדפיסו,  ואח"כ  מצינו שאדה"ז שכץב מהדו"ק 

בהל' הכנסת שבת, כותב הוא )זהו נפק"מ בענינים עד כמה צריך ליזהר( שאח"כ יצטרך 

להביא אשם תלוי, זאת כותב הוא במהדו"ק.

אך במהדו"ב, שהדפיס זאת בסידורו, הוציא את מילים אלו!

שזה מדגיש עוד יותר את הענין שאין זה הלכה פסוקה. שלכאורה טעמא בעי – הייתכן?

שי"ל נקודת הביאור בזה )וכאן רואים איך אפשר להוציא מענינים שהם לכאורה ענינים 

בחסידות – ביאור בענין שאינו מובן בנגלה(, והוא, שלכאורה צריך ביאור: מהו כל ענין 

הקרבן לאחרי שכבר עשה תשובה,

– קרבן הרי דרוש תשובה לפנ"ז, וכפי שאיתא בגמרא זבחים שאם לא עשה תשובה ח"ו 

הרי זה זבח רשעים תועבה, ואי אפשר להביא שום קרבן,

כמובא  הרי  הוא  הדין  תשובה  וכשעושים  לפנ"ז,  תשובה  שהיה  לומר  צריכים  אלא 

בקידושין )וזה נוגע למעשה בקידושין, שתהי' אשת איש(, שהרהר תשובה, אפילו אם לפני 
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זה היה בקצה הכי תחתון – נעשה צדיק,

וכפי שהגירסא היא באור זרוע, ואדה"ז מביא זאת בתניא – נעשה צדיק גמור!

אשר צדיק גמור, שזה מורה על תשובה בשלימותה, שאז כדברי הגמרא ביומא בדפים 

האחרונים זדונות נעשו לו כזכיות או זכיות ממש –

ממילא נשאלת השאלה: אם הוא זך ממש, והוא צדיק ועד לצדיק גמור – למה צריך הוא 

להביא קרבן חטאת, ולמה צריך הוא להביא קרבן עולה שמכפר על עשה?!

בפסוק כתיב אמנם הטעם "לכפר עליו", נשאלת אבל השאלה, מכיון שעשה תשובה, 

ובתשובה הרי כפס"ד התורה "נעשה צדיק", אזי למה צריך הוא לכפרה. על מה? הרי הוא 

כבר צדיק!

וחייבים לומר כך, מכיון שענין זה נוגע להלכה גם בזמן הזה בפסולי עדות, שביניהם 

ישנם גם כמה וכמה אשר הם פבולי עדות מן התורה, ונפסק פס"ד בשו"ע בחו"מ בכמה 

סעיפים וכמה פרטים, שאם הוא עשה פעולות אלו ואלו, אזי אין הוא יותר "עד רשע", ונהי' 

עד כשר, אפילו על פעולות כאלו שמצריכים קרבן, או מצריכים מלקות.

ועדותו  להעיד,  וחייב  להעיד,  לו  ומותר  כשר,  עד  נהיה  שהוא  בשו"ע  נפסק  ואעפ"כ 

נחשבת עדות כשרה הן באיסורי – גיטין וקידושין, והן בדיני ממונות, וכו' וכו'.

וכפי שהחת"ס שואל שאלה זו בדיוק: ממנ"פ, או שאין שייך פסול לעדות מן התורה 

בזמן הזה, ואם זה כן שייך – אזי אין יכול הוא לחזור, מכיון שמתי נהיה הוא "כאחיך"? 

דוקא כאשר בונקלה" הרי הוא "אחיך" אבל קודם ש"נקלה" אין הוא "אחיך", ואז אין הוא 

כשר לעדות.

ועוד כמה דיוקים ישנם בדבר.

לתרץ,  רוצה  והוא  מטראני,  משה  ר'  מראשון,  גם  שזהו  אלקים",  "בית  הספר  שישנו 

שכשם שישנם חילוקים במן הבית, שישנם תמיד חילוקם בין חטא גדול וכלשון הרמב"ם 

"קלות וחמורות", כן ישנו בכללות חילוק בין חטא בזמן שבית המקדש קיים ובזמן שגלינו 

מארצנו, שאין את ה"משם אורה יוצאה לכל העולם כולו",

שבכללות חילוק זה הוא ע"ד לשון המגלה: לכבוש את המלכה עמי בבית;

כאשר בית המקדש קיים ואורה יוצאה לכל העולם, ואעפ"כ עובר הוא עבירה – אזי זהו 

בדוגמת לכבוש את המלכה עמי בבית, מצד חומר הענין,

כמו כן מורה זה על נפילתו של האדם שעשה את הענין הבלתי רצוי שעשה את הענין 

הבלי רצוי – שמבלי הבט שנותני לו סיוע מלמעלה ע"י האורה שיוצאת לכל העולם כולו 

מביהמ"ק המגיעה גם אליו לד' אמותיו, ואעפ"כ גם זה לא עזר לו, הרי זה סימן על עומק 

נפילתו.
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אך בזמן שאין בית המקדש קיים, ובלשון הכתוב אנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, 

שאין את האורה היוצאה לכל העולם כולו, אזי שני דברים: א( אין זה לכבוש את המלכה 

עמי בבית. ב( גם אין בזה הענין שנתנו לו תוספת סיוע מהאור של בית המקדש ואעפ"כ 

עשה הוא הפוך.

במילא אין הוא זקוק כל כך לכפרה כפי שהיה נצרך בזמן שבית המקדש היה קיים.

שזהו ענין מראשון, במילא צריך להזהר כיצד מתבטאים אודות הענין, אך לפענ"ד קשה 

למצוא לכך יסוד בנגלה דתורה.

ויתירה מזו, לפי זה לגמרי לא מובן: המעשה ]דר' ישמעאל[ היה בזמן שאין בית המקדש 

קיים, כמובן מלשונו גופא "לכשיבנה בית המקדש".

ועאכו"כ לגבי מה שר' אלעזר ור' אושעיא אומרים לרשום השיעורים, שם היו הרי בזמן 

האמוראים.

חטאת  "אביא  לרשום  צריך  מדוע   – קרבן  להביא  חייבים  אינם  שהם  מכיון  כן,  ואם 

שמינה",

ובפרט בנוגע לחטאת הרי הדין הוא שחטאת י אפשר להביא בתור נדבה; באם הוא אינו 

מחוייב בחטאת – אסור לו להביא חטאת!

ענין  בביאור  הזקן  אדמו"ר  דברי  המשך  על  מיוסד  בקיצור,  עכ"פ  בזה,  הביאור  וי"ל 

מן  ענין ההקרבנות; שאומר שמצות התשובה  גם את  הוא  לביני מבאר  התשובה, שביני 

ענינים בלתי  יעשה  לא  ושוב  עוד לכסלה,  ישוב  בל  ענין החרטה על העבר,  היא  התורה 

רצויים,

וגם כפי שדובר פעם שיש בזה חידוש גדול: לא רק ]שלא ישוב לכסלה[ בענין זה – אלא 

בכל הענינים שבתורה, כפי שאדה"ז כותב שם.

וממשיך הוא בפרק שלאחרי זה, שזהו ענין התשובה שפועלת ש"אין מזכירין לו דבר 

וחצי דבר בעוה"ב" ואין עונשים אותו על זה וכו' וכו'.

ואח"כ ממשיך: אך כדי שיהיה "חביב" כפי שהיה לפני זה – לזה ישנו ענין הקרבנות.

שענין הקרבנות הוא, וכפי שמתחיל שם בקרבן עולה, שהגמרא קוראת לזה בזבחים, 

שלאחרי שהיה הפרקליט שפייס את המלך, מגיע אח"כ ה"דורון", שזה מביא כבר האדם 

עצמו אודותיו פייסו.

עד"ז ג"כ: זה שעשה תשובה פעל ש"אין מזכירין לו דבר וחצי דבר", בדוגמת פרקליט, 

שמחה לגמרי את הענין בלתי;

רוצים אבל שיהיה חביב כמו שהיה לפני החטא – לזה צריך הוא להביא כדי לפייס את 

המלך גם דורון.
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שזהו הדורון – ענין הקרבנות.

ואח"כ ממשיך ]הוא מתחיל מקרבן עולה, ואח"כ ממשיך[ ומביא גם אודות קרבן חטאת.

שלכן יש גם את הנפק"מ כפי שהוא אומר, שבעת שאין קרבנות, בזמן הזה, ישנו מ"מ 

מיעוט חלבי ודמי, שהגמרא אומרת על זה שיהי' מיעוט חלבי ודמי ע"י הצום, בדיוק כפי 

שהיה חלב ודם – שזהו עיקר ענין הקרבן, וכמו שכתוב ביחזקאל "להקריב חלב ודם".

ובזמן הזה שאסור לצום – בזמנים שאין מצווים על זה אסור לצום, מכיון שזה פועל 

כפי  המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  בשקידה  חלישות  אח"כ  מביא  וזה  בגוף,  חלישות 

שמאריך )באגרת התשובה(, ועד כדי כך שמביא שר' אלעזר הקפר אמר שהמתענה נקרא 

חוטא, שזהו היפך התיקון –

אזי שיהי' "בצדקה פרוק", שלכן מרבים בצדקה "כל החרדים לדבר ה'".

החל מקרבן  קיים,   היה  בזמן שבית המקדש  אפילו  הקרבנות,  רואים, שענין  שמכאן 

עולה, לא היה ענין שצריכים להוריד חטא, כדי שיהי' לא עד רשע ח"ו אלא עד כשר – 

שזאת עושה תשובה, אפילו בזמן שבית המקדש הי' קיים;

בזמן שנכתב החושן משפט,  רק  זה  אין  כשר,  עד  הוא  נעשה  התיקונים שעי"ז  שלכן 

אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים הוא כבר נעשה על ידי זה עד כשר;

אלא שאח"כ רוצים שיהיה גם חביב כפי שהיה קודם החטא – שלכן בזמן שבית המקדש 

היה קיים היה צריך להיות קרבן; ובזמן שאין בית המקדש אזי ישנו את ענין הצומות

– באם  הוא בריא לגמרי בתוקף או בזמנים בהם לא היתה חולשה בעולם כבדורות 

הראשונים כפי שאדה"ז מביא שם, אזי ישנו את ענין התעניות,

או שמחליפים את הענין הזה בצדקה.

חטאת  קרבן  על  משא"כ  עולה,  לקרבן  בנוגע  שם  זאת  אומרת  הרי  שהגמרא  ואע"פ 

אומרת שם גופא הגמרא שהיא קדמה לעולה מכיון שהיא היא הפרקליט המורידה החטה, 

ואח"כ מגיע קרבן עולה שהיא "דורון", של ידי זה נהי' חביב כפי שהי' קודם,

רואים אבל שאדמו"ר הזקן ממשיך מיד, אחרי שהוא מביא בנוגע לעולה – שכן הוא גם 

בנוגע לקרבן חטאת!

ועד כדי כך שהוא מביא שישנם דיעות אם צריך להיות סכום הצדקה על כל פעם ופעם 

בפני עצמו שהוא עשה את הענין הבלתי-רצוי, או שמספיקה פעם אחת על הכל.

שזהו החילוק בין עולה לחטאת, עולה מכפרת על ריבוי מצוות עשה, כל המ"ע, ואילו 

חטאת צריכה להיות על כל אחד ואחד בפני עצמו,

וצריך להיות  יד"ח בפעם אחד,  יוצאים  ואומר הוא, שההכרעה המקובלת בזה, שאין 

לכה"פ ג"פ,
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ואח"כ ממשיך שהמחמיר יתן צדקה עד שזה יהיה על כל הפעם שהוא עבר, על כל פעם 

ענין של שווי של קרבן חטאת, כפי שהוא מבאר שם בארוכה,

רואים הרי שבחטאת ישנו גם ענין זה!

פרקליט  בין  מחלקת  בפירוש  שהגמרא  בזבחים,  הגמרא  עם  מסתדר  זה  איך  לכאורה 

שזהו חטאת ודורון שזהו עולה?

ומובן זה ע"פ התוספות שעל אתר, כאשר הגמרא מביאה שם שעולה היא לדורון, נעצר 

על זה תוספות ושואל היתכן?! הרי אומרים בפירוש  שעולה מכפרת על מצוות עשה?! 

הרי שאין היא רק "דורון" אלא היא גם מכפרת, להוריד עוון, שזהו ענין הפרקליט?!

ומתרץ, שזהו חילוק אם הוא מקופיא או מגופו, האם זהו פרקליט שלם או דורון שלם 

וכו'.

שכפי המובן מתוס' לומדים הם שבעולה ישנם את שתי הענינים, הוא גם פרקליט על 

מצוות עשה, שזהו הרי גם חטא, וצריך הרי פרקליט להוריד החטא, שיהי' "אין מזכירין לו 

דבר וחצי דבר",

אך עיקר ענינו הוא דורון.

שמזה מובן גם, וזה מתרץ מה שאדה"ז מביא בפשטות הענין דקרבן חטאת:

בדיוק כפי שבעולה ישנם שני הענינים, הן פרקליט והן דורון, אלא שהעיקר בו הוא 

הדורון, עד"ז מובן גם בחטאת, שגם בו ישנם שני הענינים, הן פרקליט והן דורון, אע"פ 

ששם נוגע בעיקר ענין הפרקליט,

ובלאה"כ מוכרח לומר כן, כי אם נאמר שאין בחטאת כלל וכלל הענין דדורון, נשארת 

השאלה: החטאים האלה שמביאים עליהם אך ורק חטאת )לא חטאת ועולה( – אז על ידי 

מה הוא נעשה חביב כפי שהיה קודם החטא, הוא הרי לא הביא את הדורון?!

אלא זה מכריח לומר, שחטאת יש בה גם ענין התורה, אלא שלפעמים צריכים דורון 

בפני עצמו מפני גודל הענין )חומר הענין(, ולפעמים די בזה שענין ישנו כטפל בחטאת, 

שזהו הענין דדורון שישנו גם בחטאת.

אבל עפ"ז מתעוררת עוד שאלה: איך אפשר בכלל לומר שקרבן בזמן שבית המקדש 

היה קיים זהו אך ורק כדי שיהיה )כפי שהוא מפרש( לכפר עליו, שזהו ענין הנח"ר למעלה, 

ולא כפרה כפשוטה להוריד החטא, )שזאת פועלת התשובה(, אלא להיות לרצון לפני הוי', 

שזה פועל הדורון –

באם הוא אינו מביא קרבן כאשר היו מחוייב להביא קרבן, הרי אין הפירוש רק שחסר 

ב"דורון" – הוא עושה היפך ציווי הכתוב! הדין הוא שצריך הוא להביא קרבן, והוא לא 

הביא קרבן, הרי הוא עובר על ציווי ה'.
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הרי, לא רק שחסר לו דורון בלבד; חסר אצלו הרי ענין – שאומרים לא ישוב עוד לכסלה 

– וכל זמן שהוא אינו מביא קרבן הרי לא רק שאינו מביא דורון; הוא עושה היפך הציווי!

שכאן אפשר לומר הביאור, שאז אין זה הענין של חטא זה: אם אכל חלב בשוגג וצריך 

ולא הביא  ונפשו, בזמן שבית המקדש הי' קיים,  להביא חטאת, ועשה תשובה בכל לבו 

החטאת,

הוא אמנם עבר על ציווי ה', אבל הוא לא עבר בענין הזה של חלב; הוא עבר בזה שהוא 

אינו מקריב קרבן שהוא מחוייב להקריב,

שמצד זה הרי זה דומה לאכל כם או אכל פיגול וכל הענינים שצריך להביא עליהם קרבן 

חטאת, שזהו חטא לא בענין הזה שיכולה למנוע ממנו הענין של נעשה חביב כקודם החטא 

– מכיון שאין לזה שום שייכות לחלב.

שדוגמתו מצינו עד"ז עוד בכמה ענינים בתורה, כפי שדובר פעם בארוכה בענין "חצי 

שיעור":

ב"חצי שיעור" הרי אין זה האיסור, אין שם שיעור האיסור, ישנו שקו"ט באחרונים האם 

זה איסור השוה בכל האיסורים שבהם עשה חצי שיעור, זהו איסור בפני עצמו, לא קשור 

עם הענין ממנו חסר השיעור, אלא זהו דבר השוה.

או שיש בזה את החומר של הענין הפרטי שבו חסר מהשיעור.

וישנם ראיות לכאן ולכאן, מזה שאומרים "חזי לאיצטרופי",  או שלומדים זאת מ"כל 

חלב" אפילו חצי שיעור, ובמבואר השקו"ט בארוכה באחרונים.

סוג  גם מצינו באיסור של "לפני עור לא תתן מכשול", שזה הולך הרי על כל  ועד"ז 

מכשול; על כל ענין בלתי רצוי ישנו את האיסור של לפני עור לא תתן מכשול.

וכאן גם ישנם את שני הסברות, האם זה שעבר עבר על לאו שהוא בשוה בכל איסורים 

שבתורה, ובמילא יש בזה רק את החומרה של לאו.

או שמכיון שהוא עבר על לפני עור לא תתן מכשול, והמכשול הוא מכשול קל יותר או 

חמור יותר – הרי זה נפק"מ בנוגע אליו גופא, האם עבר על לפני עור באופן קל או באופן 

חמור

שעד"ז בנוגע לעניננו: אע"פ שלא הקריב קרבן, אי אפשר לומר שאין לו את הפרקליט 

– הפרקליט פעל ענינו בשלימות, והוריד את הענין של אכילת חלב;

זה שאחר כך הוא אינו מקריב קרבנות, או שהוא עובר על בל תאחר – הרי הוא עובר 

על בל תאחר, עובר על הציווי שמצווים אותו להביא קרבן והוא אינו מביא – אך הוא אינו 

עובר על איסור חלב ודם וכיו"ב, עם החילוקים שביניהם ובלאוים שכיו"ב, האם זה חמור 

או קל, או חמורה שבחמורות או קל שבקלות.
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ומהו א"כ הענין שר' ישמעאל כתב על פנקסו?

שכאן מובן בפשטות שר' ישמעאל רצה לא רק שיהי' ענין הפרקליט, אלא שיהי' חביב 

כמקודם, שלזה צריכים קרבן.

ועד"ז ר' אליעזר ור' אושעיא.

אלא שכאן נשאלת השאלה: זה גם צריך להיות דין בשולחן ערוך: בדיוק כפי שאומרים 

בהלכות תשובה, שאין מספיק זה ש"אין מזכירין לו דבר וחצי דבר", אלאצריך להשתדל 

גם בנוגע לזה שיהיה חביב כמקודם,

שצריכים   – הצדקה  ענין  הללו  ובדורות  תעניות,  צריכים  שלזה  דאומרים  כך  כדי  עד 

להשתדל בזה –

אז במה שונה ר' ישמעאל שכתב על פנקסו אביא חטאת שמינה, לא ענין הצומות, שאז 

הרי יש לו מיד הכפרה, ככה צריך הוא לחכות עד ש"יבנה בית המקדש"; אם הוא יעשה את 

ענין התעניות וצומות וצדקה – הרי יש לו את הענין מיד, והוא אינו צריך לחכות "לכשיבנה 

ביהמ"ק"?

והביאור בזה, עכ"פ בקיצור )כפי שדובר כל הענין(, שזהו בדוגמת מה שאומרים תפלות 

במקום קרבנות תקנום:

ישנו ענין הקרבנות, החל מקרבן תמיד, שהוא מכפר על כל הענינים, ת"ח שחטא אל 

וכיפר על הענינים, קרבן תמיד של שחר  תהרהר עליו מכיון שאח"כ הגיע קרבן התמיד 

בנוגע לענינים שבלילה, ועד"ז תמיד של בין הערביים על הענינים הבלתי רצויים שביום.

זה  לגמרי  פועל  זה  אין  הרי  ואעפ"כ  תקנום,  קרבנות  כנגד  שתפלות  אומרים  ואח"כ 

שהקרבנות צריכים לפעול,

זה, שמצינו דוגמתו שהגמ' אומרת בהוריות, שכאשר היתה גאולת עזרא,  והראי' על 

המקדש  שבית  בזמן  קרבנות  עליהם  להביא  צריכים  שהיו  הענינים  על  קרבנות  הביאו 

הראשון היה קיים, ואז לא הביאו זאת, במילא הביאום אחר כך כאשר נבנה בית המקדש 

השני בימי עזרא,

אע"פ שאז הרי היו אנשי כנה"ג, ועוד לפנ"ז, גם היו ביניהם נביאים, חגי זכרי' ומלאכי, 

שהם היו הרי בתחלת בית שני והראו את מקום המזבח וכו', עם כל הפרטים, כפי שרואים 

גם בנבואותיהם;

הרי דבר וודאי, שהתפילות במקום קרבנות, או כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

חטאת – עשו הם בודאי,

ואעפ"כ לא פטר זה אותם מלהקריב את הקרבנות אח"כ בפועל.

מהו הטעם על זה? זה מובן גם בפשטות, שאע"פ שנעשה חביב כפי שהי' קודם המעשה, 
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הרי בחביבות גופא ישנם גם כו"כ דרגות,

אלא  ודמי,  חלבי  מיעוט  רק  לא  גשמי;  קרבן  צריכים  שלזה  כזו  חביבות  שישנה  עד 

להקריב חלב ודם, וכפי שהרמב"ן ואלו המביאים טעמי הקרבנות מבארים, שאדם המקריב 

קרבן מצייר לעצמו שכל הענינים האלו היו צריכים לעשות בו, להקריב החלב ודם, אלא 

שהקב"ה ברחמיו החליף זאת וכאשר עושים זאת ה"מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן" אזי 

זהו בדיוק כאילו עשו זאת בו, 

אך עם דיבור של תפילות אי אפשר לצאת ידי חובה,

ועד"ז מובן בנוגע לזה שרשם שיביא חטאת שמינה.

זהו עדיין אינו מספיק – נשארת עדיין השאלה: מכיון שישנו חילוק, קרבן בפועל מוסיף 

אפילו על ענין התענית או ענין הצדקה וכיו"ב – אזי צריך שיהיה אצל כל יהודי במצות 

התשובה, שזהו כולל גם )כפי שהרמב"ם פוסק( שיהיה יותר חביב מכפי שהיה לפני החטא 

– הרי צריך להיות כתוב על פנקסו להקריב חטאת שמינה?!

זאת מתרץ רש"י עי"ז שהוא כותב ביומא, בנוגע לענין השיעורים שיכתוב השיעור חלב 

שאכל וכו' כדי שידע מה יעשה כשיבנה בית המקדש –

ורש"י אומר שם "יבנה בית המקדש – בחייו".

שמהו הענין בזה בפשטות?

זה שהביאו בימי עזרא קרבנות על ענינים שהיו מאה שנה לפנ"ז, לפני גלות בבל, או 

שמונים שנה לפני זה, מסבירה הגמרא שזהו מכיון שציבור אינו מת, זהו אותו ענין, אותו 

קהל, שעליו חל החיוב להביא קרבנות, הוא איננו מת עד סוף כל הדורות, ובמילא כאשר 

מגיע זמן שהוא יכול להקריב קרבנו – צריך הוא לקיים חובתו;

אך בנוגע לחטא של יחיד, אזי ישנו הענין ד"חטאת שמתו בעלי'" או קרבנות נזיר שמת 

וכו', ולא שייך שיביא זאת בגלגול אחר, או אפילו כשיחיו המתים, מכיון שזהו "חטאת 

שמתו בעלי'" פסקה התורה שאז מתבטל כל הענין.

שלכן מבהיר רש"י, שמדוע עליו לכתוב שיעור: אם יבנה בית המקדש לא בחייו – הרי 

אין נפק"מ אם יכתוב או לא יכתוב, מכיון שחטאת, כנ"ל – באם אין מחוייבים בה אסור 

להביאה;

אם אבל יבנה בחייו – אז ישנו עליו החיוב.

הענין של חטאת וקרבנות, ובכלל עונשים שבתורה ושכר שבתורה, קשורה ע"פ הלכה 

עם ידיעה, צריך להיות "שב מידיעתו".

וכפי שהגמרא מאריכה במסכ' שבת, בתחילת "כלל גדול", שבדיוק כפי שבמזיד צריכה 

ידיעה, באם לא אין הוא מחוייב בשום ענינים שעונש הוא במזיד, כך גם חטאת  להיות 
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קשורה הרי עם "זדונו כרת" – צריכה להיות בנוגע לחטאת ענין שיש לו ידיעה כלשהי 

בנוגע לענין.

עד כדי כך שישנה קס"ד שתינוק שנשבה לבין העכו"ם, הרי הוא אנוס אז, והוא פטור 

מכל הענינים,

אע"פ שהרוב סוברים אחרת, מ"מ עצם הקס"ד מדגיש כי כל דבר שקשור אפילו עם ענין 

של שוגג, אזי אין הפירוש שלא היתה לו שום ידיעה בדבר, שאז הוא בדוגמת מי שאינו בר 

דעתף אין לו שום ידיעה, שום דיעה בכל ענין זה, ואנוס היא.

עד"ז מובן גם בנוגע למה שצריכים התראה, שמה פועלת ההתראה? שמודאים ומראים 

לו גופא שהוא יודע מהענין, ויודע אודותיו עם כל התוקף וחומר שבדבר,

אלא  עבירה,  לעבור  הולך  שאתה  לך  שתדע  בכלל:  שמתריאים  ההתראה  אין  שלכן 

צריכים להתרות בו בפרטי הדברים, עד כדי כך צריכה להיות הידיעה שלוץ

כמו שהוא במזיד, בנוגע לכללות הענין, מובן מזה גם שזה ש"שגגתו חטאת", וכיו"ב 

אשם תלוי או שאר קרבנות, צריכה להיות גם עם ענין של ידיעה, וידיעה בדוגמת הידיעה 

שבהתראה – ידיעה בתוקף ופרטי הדברים.

כאשר הוא עושה ענין במזיד, מובן מזה בנוגע לחיובו כאשר הוא יעשה זאת בשוגג, אזי 

כאמור, כאשר יודעים מענין ההתראה, שצריך להיות התראה עם פרטי הדברים,

כאשר אומרים לו ש"יבנה בית המקדש" ואז תתחייב באשם תלוי או קרבן וכיו"ב, אזי 

לא מספיק שאומרים לו והוא שומע זאת באזנו, וזה לא נוגע אליו – צריך שהוא ישמע זאת,

במילא צריך הוא לשמוע גם שבית המקדש יכול להיבנות בימיו,

שאזי כאשר הוא שומע, ויש לו אמונה חזקה ש"אחכה לו בכל יום שיבוא" ]ו"בכל יום" 

אין הפירוש רק לחכות כל יום, כפי שאחרים רוצים לפרש, אלא אחכה לו בכל יום שיבוא 

ביום זה גופא או עכ"פ בחייו[, ואז יש לו ידיעה ויש לו התראה בנוגע למזיד, ומזה מובן גם 

בנוגע לשוגג – הוא מתחייב אז בהבאת חטאת שמינה.

כאשר אבל, שומע הוא אמנם "אחכה לו בכל יום שיבוא", אך זה אינו פועל בו באמת 

שישיג את חומר הדבר,  שהנה-הנה צריך הוא כבר להביא חטאת – מכיון שזה לא "לוקח" 

אותו, הוא לא מרגיש את זה – אזי אין הוא מחוייב, זהו בדוגמת מזיד שאין לו התראה, 

עד"ז בשוגג אין אצלו ענין זה.

שהיה  האראדאקער  מענדלע  ר'  על  שמסופר  כפי  הסתכלו,  שהם  בדרגה  שאחזו  אלו 

פותח את החלון, בהיותו בארה"ק, ומסתכל דרך החלון, ומריח את האויר לראות אם משיח 

כבר הגיע,

אצל ר' ישמעאל, שעד כדי כך יבנה בית המקדש חדר בו בתוקף, שזה חייבו להביא 

כשיבנה חטאת שמינה;
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כאשר אחד שומע זאת, ומאמין בכך באמונה, אך זה לא חודר בכלי העשי' שלו, ידיו או 

רגליו או פיו, איתם הוא עושה את הדבר הבלתי רצוי, עד כדי כך שהם ירגישו את ההתראה 

– אזי אין הוא מחוייב בחטאת,

וכשאין הוא מחוייב – אסור לו להביא.

ומכיון שתורה על הרוב תדבר, ובפרט כש"אכשור דרא – בתמי'", בזמנים שלאחרי ר' 

ישמעאל, שנהי' עוד יותר חושך מהגלות, ועד"ז בזמנים לאחרי ר' אליעזר או ר' אושעיא, 

שהם האמוראים בבבלי ובירושלמי, ובפרט בזמנו של המגן אברהם – 

אז בזמנים אלו מציאות שכל כך תחדור בו עד שיותר לו להביא חטאת כשיבנה ביהמ"ק 

בזמנו,

]שזהו ענין מן התורה, שאם ח"ו הוא מביא מה שאסור לו להביא, הרי זה איסור הכי 

חמור, וספק בענין של דאורייתא, משא"כ כאשר מדובר בשב ואל תעשה, הוא אינו עושה 

מעשה אלא "שב ואל תעשה"[ –

אזי הדין אינו.

שזה מסביר מדוע המג"א מביא זאת בתוך שאר הדברים לחזק שנדע שאם היה מציאות 

כזו של התנא בימינו היה כותב זאת על פנקסו,

והאמוראים  בימי התנאים  והידיעה שהיו  ורק שאיננו מגיעים לתוקף הנשמה  זהו אך 

– שלכן נהי' בזה ענין של ספק, ובין כך לא יוכל להביא את החטאת, אז בשביל מה עליו 

לכתוב זאת?

הכלל  ע"פ  מכיון שכאמור  אלו,  דינים  שני  הופסקים מביאים  אין  מדוע  מובן  שעפ"ז 

בתורה שלכל לראש צריך זה להיות בחייו, כי אמנם ציבור לא מת אך ביחיד ישנם את כל 

הדינים כפי שהדין הוא כשהבעלים כבר אינם.

ואח"כ צריך להיות המציאות של "זדונו כרת", והענינים הקשורים בזה, שכאשר ישנה 

מציאות כזאת – כשישנה התרה, וההתראה אמרו לו בכל הפרטים ובכל התוקף,

שמזה מובן בנוגע לענין החטאת.

אח"כ מתוספת ענין שאולי היא יותר באגדה, אך כפי האמור לעיל – הגמרא אומרת 

זאת בפירוש בזבחים, ואדמו"ר הזקן מבאר זאת יותר, והוא שהקרבנות הוא ענין הפיוס,

שאת מי צריך לפייס – צריך לפייס את נותן התורה ומצוה המצוות.

שאם בכל ענין אומרים ש"אינו מבקש אלא לפי כחן", ועד כדי כך שאומרים ש"אונס 

רחמנא פטרי'", עאכו"כ שהוא לא יעכב את הפיוס מפאת זאת, כאשר הקב"ה ציוה שאסור 

לבנות את בית המקדש, עד שיבוא משיח צדקנו, שאז יבנה מקדש במקומו,

ומכיון שאי אפשר לבנות את בית המקדש על פי ציווי הקדוש ברוך הוא, במילא אין לנו 
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)כלשון הרמב"ם( מזבח כפרה, ואזי אומר הרמב"ם מיד בהתחלת הלכות תשובה, שבזמן 

שאין בית המקדש ואין מזבח כפרה אזי אינה אלא תשובה בלבד,

ואז מילתא דפשיטא שח"ו לומר שחסר משהו בפיוס: מכיון שהקב"ה בעצמו מקיימים 

את ציוויו שאין מביאים עתה קרבן חטאת,

דיכול להימצא אחד שיעלה על הר הבית ויביא חטאת או יביא עולה,

שזה מוצאים אנו רק בקרבן פסח עם כל החילוקים שבדבר, כפי שמבואר באחרונים 

מדוע ר' יחיאל מפאריז עם כל מאה ת"ח שבדורו שחשבו אודות הבאת קרבן פסח, מכיון 

שזהו קרבן הדוחה טומאה, עם ההיתרים בנוגע לבגדי הכהונה וכו', כמבואר באחרונים כל 

השקו"ט שבדבר, החל מספר יוסף  תהילות מהראשונים ועוד יותר באחרונים,

קרבן  להביא  ולא  חטאת,  קרבן  עתה  להביא  לא  הקב"ה  ציווי  את  שמקיימים  ומכיון 

בכלל, כולל גם קרבן עולה, שזהו בעיקר ה"דורון",

זה,  ציוה לחכות עם  וודאי שמכיון שאי הבאת הדורון הוא מכיון שהקב"ה  הרי דבר 

ועתה אין זה דורון כי אם היפך הרצון להקריב עתה עולה וקרבן –

הרי דבר וודאי שלא יחסר כלום בפיוס,

ויהיה בהוספה על מה שכבר היה בחודש אלול, שמראה פנים שוחקות לכולם ומבל את 

כולם בסבר פנים יפות,

ועוד יותר בראש השנה, שהקב"ה מבקש מכל יהודי "שתמליכוני עליכם", ואחר כך הם 

מפללים ופועלים שהוא יהיה מלך על כל הארץ,

דבר בטוח הוא, שישנם את הפני שוחקות, ומראה פנים יפות, והוא ממלא כל בקשות 

ישראל בכל הענינים, ולא נשאר דבר "אין מזכירין לו דבר וחצי דבר", ויתירה מזו ישנו 

הפיוס בשלימותו,

אסור   – ואדרבה  קרבנות,  שאין  הזה,  בזמן  תשובה  בהלכות  פוסק  שהרמב"ם  ופכי 

להקריב קרבנות עתה, וכותב הוא בהלכות תשובה על בזמן הזה, שלא רק שאין מזכירין לו 

דבר, ולא רק שישנו הפיוס, כמו שאדה"ז מביא, הפיוס כפי שהי' מקודם – אלא עוד יותר 

ידיד וחביב מכפי שהיה לפני זה,

שובה,  שבת  לאחרי  ואוחזים  השנה,  ראש  לאחרי  כבר  שאוחזים  כמדובר  ובפרט 

אחד  גוי  עם  אחד  הוי'  את  לקשר  בשנה,  האחת  הרי  הוא  שאז  הקדוש,  ליום  ומתכוננים 

בארץ, ועד שנהיים לאחדים ומיוחדים, אחדות גמורה, עד שכל הענינים נהיים באופן כפי 

שהתוס' מפרשים באחת שזהו יחידה,

ונהיה יחידה ליחדך אצל כל יהודי, ועי"ז ממשיכים אח"כ והיתה להוי' המלוכה,

ונהיה אח"כ ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו כמצווה עלינו בתורתנו הקדושה, 
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נקריה, אך – לא יהי' הענין, את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, יהיו אך ורק הענינים של 

פיוס ודורון עוד יותר מכפי שהי' בזמן הגלות, שכבר אז הרי כאמור לעיל פס"ד הרמב"ם 

הוא שהוא עוד יותר ידיד וחביב כפי שהוא כשפעם היה כך,

ויהי'  וטף  ונשים  האנשים  את  הקהל  בשנת  שנמצאים  ובפרט  ממש,  בקרוב  זה  ויהי' 

ליראות את פני הוי' אלקיך, ושמרו את כל דברי התורה הזאת,

בקרוב ממש – נשמע קריאת פרשיות הקהל ממלך המשיח,

במהרה בימינו ממש, בשנת הקהל ה' אלפים תשמ"א לבריאת העולם.
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  יחי ו' י רי, י  "ר
בלתי מוגה

)..( יט. האמור לעיל קשור גם עם כללות הענין ד"יום השנה" )"יאר-צייט"( - שהרי 

התוועדות זו קשורה עם "יום השנה" לפטירת אמי מורתי.

ובהקדים:

בנוגע לאופן ההנהגה בשנת האבילות - ישנם חילוקים בין שבעה, שלושים, וי"ב חודש, 

כן  וכשם שבזמנים אלו חייבים להתנהג באופן מסויים, כמו  ובשו"ע,  כמבואר ברמב"ם 

לאחרי זמנים אלו, אסור להתנהג באופן המורה על אבילות, כי זה מורה על ענין בלתי רצוי 

כו', כמובן מדברי הרמב"ם )ראה רמב"ם הל' ממרים פ"ו ה"ה(.

]והרי ענינו של הרמב"ם הוא - "מורה נבוכים", וכל הוראותיו, ובפרט ההוראות בספרו 

"משנה תורה", "יד החזקה", הם - כדי להורות כיצד צריכים להתנהג בכל ענין. וזהו גם 

הענין ד"מורה נבוכים" - כי קודם ידיעת ההוראה נמצאים במעמד ומצב ד"נבוכים"[.

ואעפ"כ, ישנם מנהגים מיוחדים בנוגע ל"יארצייט" - גם לאחרי שנת האבילות - מידי 

שנה בשנה.

זאת אומרת: אע"פ  נצחיות הנשמה.  ומורה על  ענין ה"יארצייט" קשור  והנה, כללות 

שכבר עברו כמה וכמה שנים מיום הפטירה, ובמשך כל הזמן לא היתה הנשמה מלובשת 

בגוף גשמי בעוה"ז - הרי הנשמה היא נצחית. ולא זו בלבד שהיא נצחית בג"ע )ובמילא 

אין זה שייך להנהגת האדם בעוה"ז הגשמי(, אלא נצחיות הנשמה היא באופן השייך גם 

להנהגת האדם במעשה בפועל, בעוה"ז הגשמי, בהיותו נשמה בגוף. ולכן, ישנם מנהגים 

מיוחדים )במעשה בפועל( ביום ה"יארצייט", מידי שנה בשנה.

נצחיות הנשמה(,  )מצד  מידי שנה בשנה  ישנם  ד"יארצייט"  זו בלבד שהמנהגים  ולא 

ה"יארצייט",  עם  הענינים הקשורים  בכל  להוסיף  צריכים  לשנה  מזו: משנה  יתירה  אלא 

לומר  מסתבר  טבע  שע"פ  )אע"פ  בקודש"  "מעלין   - קדושה(  עניני  )בכל  לכלל  בהתאם 

שמשנה לשנה נחלש הזכרון כו'(.

וכאמור לעיל שכל ענינים אלו שייכים לא רק בנוגע לענינים רוחניים, שאינם שייכים 

לחלק הנשמה המלובש בגוף, אלא אדרבה: כתוצאה מענינים רוחניים אלו צריכה להיות 

הנהגת האדם במעשה בפועל )נשמה בגוף( באופן מסויים.

בארוכה(  לעיל  )המדובר  התשובה  ענין  עם  קשור  ה"יארצייט"  ענין  כללות  והנה,  כ. 

- כמ"ש הרמב"ם )הל' אבל ספי"ג( "יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה". ובלשון הכתוב - 

"והחי יתן אל לבו".

ענין היארצייט 
- הקשר של 
הנשמה עם 
הגוף

ללמוד הוראה 
בעבודת ה' 
מהנהגת בעל 
היארצייט
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וכאמור לעיל שמשנה לשנה צריך להוסיף בכל ענינים אלו - היינו,

אע"פ שכבר הי' אצלו הענין דשימת הלב כו', הנה מאחר שעברה שנה נוספת, בהכרח 

לומר שיכולה וצריכה להיות הוספה בכללות הענין ד"החי יתן אל לבו".

והנה, ההתבוננות והשימת-לב צריכה להיות בנוגע לאופן עבודתו של הנפטר )הקשור 

עם "יארצייט" זה(, ובזה צריך להיות הענין ד"החי יתן אל לבו" - ללמוד מאופן עבודתו 

והנהגתו כו'.

ריבוי  ישנם   - ה"יארצייט"  דבעל  לאופן העבודה  בנוגע  להתבונן  רוצים  והנה, כאשר 

ענינים שיכולים ללמוד מהם הוראות בעבודת ה'.

וכידוע מ"ש בספרי מוסר עה"פ "זה ספר תולדות אדם" - ש"תולדות אדם", היינו, כל 

מעשי האדם במשך ימי חייו, הם באופן ד"זה ספר" - היינו, שאפשר ללמוד כמה וכמה 

בדוגמת  אדם"(,  מכל  הלומד  חכם  "איזהו  מארז"ל  )ע"פ  בפועל  למעשה  בנוגע  הוראות 

לימוד הוראות מן ה"ספר".

אבל אעפ"כ, לכל לראש צריכה להיות ההתבוננות )באופן ד"החי יתן אל לבו"( בנוגע 

לאותם ענינים של בעל ה"יארצייט" שהשפעתם ותוצאותיהם הולכים ונמשכים גם עתה, 

ביום ה"יארצייט", ובימים הסמוכים - לפניו ולאחריו.

כא. ובנוגע לעניננו:

בשנים האחרונות ישנה אפשרות ללמוד את תורתו וספריו של אאמו"ר )מה שתלמיד 

ותיק עתיד לחדש( - לאחרי שנדפסו ספרים אלו.

והלימוד בספרים אלו ]באופן המתאים - ככל עניני התורה - שצריכים ללמדם "באימה 

וביראה ברתת ובזיע", ובאופן שהלימוד מביא לידי מעשה בפועל[ - הוא בזכות של אמי 

מורתי )בעלת ה"יארצייט"(:

חידושי  כתיבת  דיו עבור  ביכלתו להשיג  הי'  לא   - גלותו  לעיר  נשלח  כאשר אאמו"ר 

מיני  ואוספת  לשדה  יוצאת  שהיתה   - מורתי  אמי  של  בהשתדלותה  עלה  והדבר  תורה. 

עשבים, ועשתה מהם חומר כעין דיו שרישומו ניכר על גבי הנייר, ועי"ז הי' אאמו"ר יכול 

לכתוב את חידושיו בתורה.

שאמי  )לאחרי  ברשותו  שהיו  הספרים  גליונות  גבי  על  אאמו"ר  כתבם  אלו  חידושים 

על  וכן  אלו(,  ספרים  אליו  הביאה  שאז  גלותו,  בעיר  עמו  ולהיות  לבוא  הורשתה  מורתי 

מספר מצומצם של פיסות נייר שהיו ברשותו )במדובר כמ"פ שמפני צמצום הנייר והדיו 

הוכרח אאמו"ר לכתוב את חידושיו בקיצור הכי נמרץ(. ולאחרי הסתלקות אאמו"ר שמרה 

אמי מורתי על ספרים וכתבים אלו, ולקחה אותם עמה, ועי"ז - הגיעו ספרים וכתבים אלו 

לכאן וכו'.

ומובן בפשטות גודל מסירת נפשה על ענין זה, עד לכדי סכנת נפשות ממש - כי אם היו 

מסירות נפשה 
של בעלת 
היארצייט
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מוצאים אצלה ספרים וכתבים אלו, היו יכולים להושיבה בבית האסורים ללא כל חקירה 

ודרישה - כנהוג במדינה ההיא שכאשר לא יודעים אודות מהותו של אדם, הנה לכל לראש 

מחליטים שאינו בחזקת כשרות, ומושיבים אותו בבית האסורים, ולאחרי משך זמן - כאשר 

יהי' להם זמן פנוי - ינהלו חקירה ודרישה לברר מה נאמר באותם כתבים, ואז יחליטו אם 

הדברים הם נגד המלוכה או לא, ובהתאם לזה יחליטו את פסק דינם!

ויתירה מזו: האמור לעיל אודות הנהגת מדינה ההיא - הרי זה כאשר מדובר בנוגע לכל 

אדם חפשי, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות אשתו של אדם שנגזר עליו עונש של גלות לכמה 

- משום שפירשו את פעולותיו בהפצת  וזאת  כו',  והופקדה עליו שמירה מיוחדת  שנים, 

היהדות כפעולות שהם נגד המלוכה, ולכן, גם אשתו חשודה באותם ענינים!

ובפרט ששם משפחתה בלבד )"שניאורסאהן"( הי' מספיק כבר כדי להסגירה כו' - מעין 

"תעודה" שמקומו של אדם זה )הנושא שם זה( הוא בבית מיוחד כו', ואסור לתת לו ללכת 

לחפשי, ועאכו"כ שאסור לתת לו לצאת מן המדינה.

ועפ"ז מובן גודל הסכנה שהיתה כרוכה בשמירתה על כתבים אלו, ולקיחתם עמה מעבר 

לגבול המדינה - כי ע"פ טבע לא היתה שום אפשרות שיוכלו להוציא כתבים אלו ממדינה 

שם  אודות  לעיל  האמור  ע"פ  ובפרט  כו',  חיפוש  אצלה  עורכים  היו  בפשטות  כי  ההיא, 

משפחתה.

]ואע"פ ששינו את שמה ב"דרכון" כדי שתוכל לצאת מהמדינה ההיא - הרי התועלת 

אלו שעמדו בראש  כי  הנמוכים,  לפקידים  ביחס  רק  להועיל  יכולה  היתה  שבשינוי השם 

הנהגת המדינה ההיא ידעו אודות זיוף הדרכונים וכו'. ומה שנתנו לצאת ממדינה ההיא - 

הרי זה משום שהחליטו שלא להסב את תשומת לבם לדבר זה, וטעם הדבר - כי "לב מלכים 

ושרים ביד ה'" וכמ"ש "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"[.

מעבר  והוצאתם  הכתבים  בשמירת  השתדלה   - שבדבר  הסכנה  גודל  על  הבט  ומבלי 

לגבול המדינה, וכתוצאה מהשתדלותה הגיעו הכתבים לכאן )לאחרי זמן(, ונדפסו באופן 

שכאו"א יכול ללמוד בספרים אלו.

מובן, שהלימוד עתה   - וטיבותא לשקיי'"  למרי'  ב( "חמרא  צב,  )ב"ק  וע"פ מארז"ל 

בספרים אלו הוא - בזכותה, באופן ד"פעולה נמשכת" מהשתדלותה בימים ההם.

יותר מדרגתה  נעלית  לדרגא  דעליית הנשמה  הענין  מוסיפה בכללות  זו  ומובן שזכות 

הקודמת.

כב. ההוראה מכל האמור לעיל - "והחי יתן אל לבו":

כאשר צריכים לפעול בענין מסויים )בהתאם להוראות התורה(, ורואים שע"פ טבע הרי 

זה דבר בלתי אפשרי ]ולא רק שנדמה לו כן, מפני היותו בעל "מרה שחורה" בטבעו, אלא 

רואים זאת במוחש ע"פ ההנהגה שהיתה בשנה שעברה, לפני שנתיים כו', ובדור שלפנ"ז 

כו'[ - אין להתפעל מזה כלל, אלא צריכים להמשיך ולעסוק בענין זה, עד שסוכ"ס יצליחו 

ההוראה- אין 
להתפעל גם 
כשרואים שלא 
אפשרי על-פי 
טבע
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לפעול ענין זה בתכלית השלימות.

וגם כאשר רואים שבמשך חמישים שנה, "יובל" שנים ]שע"פ תורה הרי זה נקרא בשם 

ריבוי  - בדוגמת הענין האמור לעיל, שבמשך  "עולם"[, לא הצליחו לפעול ענין מסויים 

שנים לא הצליחו לצאת מגבולות המדינה ההיא אלא יחידי סגולה בלבד, ורק ללא כתבים 

וכיו"ב, וא"כ, ע"פ טבע אין סיכויים כלל שיתנו לצאת לאשה מבוגרת הנושאת עמה כתבים 

וכו' - למדים אנו מהנהגת בעלת ה"יארצייט" ]"זה ספד תולדות אדם"[ שאין להתפעל מכל 

הקשיים שבדבר כו'.

דרך  שע"פ  מסויים  בענין  לפעול  שישתדל  בקשה  עם  אליו  באים  כאשר  ובפשטות: 

הטבע לא נראים סיכויים להצליח בזה - יכול לחשוב שלא כדאי לעסוק בענין זה, כי חבל 

לעזוב באמצע התעסקותו בענין שיכול לפעול בנקל, או ע"י מעט השתדלות, ולעסוק בענין 

שע"פ טבע לא נראים סיכויים להצליח בזה )כי המעשה הוא העיקר( - הנה על זה מסבירים 

לו שכל דבר הוא בהשגחה פרטית )כי יש בעה"ב לבירה זו(, ומאחר שהגיעה אליו הידיעה 

שישנו דבר הדורש תיקון )או שלימות וכיו"ב(, הרי זו הוראה שעליו לעסוק בתיקון הדבר, 

ואין זמן לעריכת חשבונות כו', כי לכל לראש עליו למלא את שליחותו של הקב"ה!

כאשר עוסק בפועל בענין זה - צריכים להיות דבריו באופן של מדידה והגבלה, כי מצד 

חושך הגלות זקוקים לדבר עם אנשים מסויימים כדי לפעול ענין זה, וכדי שדבריו יפעלו 

פעולתם אצל אותם אנשים, צריך לדבר באופן של מדידה והגבלה: אבל החיות שלו בענין 

זה )מצד נשמתו כו'( היא באופן שלמעלה מכל חשבונות, מדידות והגבלות, בידעו שזוהי 

שליחותו של הקב"ה.

התורה  הוראות  ע"פ  להתנהג  באמיתית  מחליט  יהודי  שכאשר  למדים  הנ"ל  ומסיפור 

יתכן אמנם  בזה.  בודאי שמצליח  הרי   - ועיכובים  מניעות  קשיים,  להתפעל משום  מבלי 

שהדבר יקח משך זמן, חודש, שנה ויותר, אבל סוכ"ס יצליח לפעול זאת, כי זוהי שליחותו 

של הקב"ה - והוא זוכה למלא שליחות זו - ו"דבר אלקינו יקום לעד".

וההצלחה והתועלת שבענין זה אינה עבור היחיד בלבד, אלא גם עבור הרבים - בדוגמת 

הסיפור הנ"ל שע"י התעסקותה בשמירת הכתבים באופן של מסירת נפש, פעלה תועלת 

עבור הרבים - הוספה בלימוד התורה בכלל, ובמיוחד בנוגע ללימוד פנימיות התורה, "דע 

את אלקי אביך", שעי"ז נפעל הענין ד"עבדהו בלבב שלם" - כללות הענין דלימוד התורה 

וקיום מצוותי'.

וכל זה נפעל באופן דיציאה מן המיצר אל המרחב - היינו, שלאחרי כללות הענין ד"מן 

המיצר", כתיבת חידושי תורה בעיר גלותו, ואח"כ שמירת הכתבים תוך כדי מסירת נפש 

כו' - נפעל הענין ד"במרחב", היינו, לימוד מתוך מרחב אמיתי, הן בגשמיות והן ברוחניות 

)ואין הדבר תלוי אלא ברצונו של כאו"א(.

כג. והנה, ע"פ תורת הבעש"ט שכל דבר שיהודי שומע או רואה הרי זה הוראה בעבודתו 

לקונו - מובן, שמסיפור הנ"ל ישנה הוראה ולימוד עבור כאו"א ששמע עתה )או ששמע 

ההצלחה 
מביאה תועלת 

עבור הרבים

לפעול בעולם 
מוגבל בחיות 

שלמעלה 
מהגבלה
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כבר בעבר( סיפור זה, ועליו לדעת שהכוונה היא אמנם אליו - בפועל ממש:

כאשר יהי' אצלו )לאחרי זמן( מקרה דומה - עליו לדעת שאין לו להתפעל מזה, הוא 

צריך רק לברר כיצד צריכה להיות הנהגתו ע"פ "תורת אמת", ולעסוק בזה ללא כל חשבונות 

ומדידות והגבלות.

לפעול  עליו   - ד"תחתון"(  ומצב  במעמד  )בהיותו  בעולם  לפעול  שכדי  לעיל  וכאמור 

צריכים  שבעבודתו  והתוקף  החיות  אבל  העולם:  והגבלת  למדידת  המתאימים  באופנים 

להיות באופן שלמעלה מחשבונות ומדידות והגבלות, בידעו שעי"ז ממלא את שליחותו 

של הקב"ה.

- נפעל עי"ז תועלת לרבים: הן בנוגע לבנ"י, והן  וכאשר עבודתו היא באופן האמור 

בנוגע לאוה"ע - כי מאחר שבנ"י נצטוו לפעול על כל אוה"ע בנוגע לקיום ז' מצוות ב"נ, 

מובן, שכאשר נוסף שלימות בעבודת בנ"י, נוסף גם בפעולת והשפעת בנ"י על אוה"ע.

ועי"ז פועלים בכל העולם כולו ש"ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה 

יצרתו", וכתוצאה מזה מתנהגים גם אוה"ע ע"פ רצון הקב"ה - קיום ז' מצוות דב"נ, ואופן 

הקיום אינו משום שכך מחייב השכל האנושי, אלא משום שזהו ציווי הקב"ה, בורא העולם 

ומנהיגו.

כד. ואם הדברים אמורים בנוגע לכל המדינות שבעולם, הרי עאכו"כ שכן הוא בנוגע 

לעניני אמונה  בנוגע  זו באה כתוצאה מהרדיפות  כידוע שהתייסדות מדינה   - זו  למדינה 

ודת שהיו במדינות אחרות, היינו, אותם אנשים שסבלו מרדיפות בנוגע לעניני אמונה ודת, 

ברחו ממדינות ההם וייסדו מדינה זו, כדי שיוכלו לחיות במנוחה ע"פ אמונתם ודתם.

הם  אם  אמונתם,  אודות  זו  מדינה  תושבי  את  וכפי שרואים במוחש שכאשר שואלים 

מאמינים בבורא העולם או שמאמינים ב"כחם ועוצם ידם" - עונים הם שבודאי מאמינים 

הם בבורא העולם, ויתירה מזו: אפילו על גבי שטרות הכסף של מדינה זו נדפס "באלקים 

אנו מאמינים ובוטחים" )ובודאי שאין זה באופן ד"כחי ועוצם ידי"(.

אמונה  של  ענין  רק  לא   - הוא  זה  דפתגם  האמיתי  שהפירוש  בארוכה  פעם  וכמדובר 

בלבד, אלא תוכן החיים מיוסד ומבוסס על אמונה ובטחון גמור בבורא העולם.

ומאחר שענין זה נדפס אפילו על שטרות הכסף דמדינה זו, הרי עאכו"כ שנקל ביותר 

לפעול זאת בנוגע לענינים שאינם גשמיים וחומריים בדוגמת הכסף.

וכל זה בנוגע למדינה זו במיוחד - ומאחר שלמדינה זו ישנה השפעה )בהשגחה פרטית( 

על שאר המדינות, ואפילו המדינה הידועה חייבת להתחשב

ומתחשבת בפועל - בהנהגת מדינה זו )בנוגע לכמה ענינים(, מובן, שמדינה זו צריכה 

לנצל את השפעתה על העולם כולו בנוגע לענין האמונה בבורא העולם.

תושבי  כל  על  לפעול   - ותפקידם  שליחותם  את  ממלאים  שבנ"י  עי"ז  נפעל  זה  וענין 

תועלת גם 
בנוגע לבני נח

מעלת מדינה 
זו - אמריקע
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רק  ישאר  )לא  גבי שטרות הכסף אודות אמונה בבורא העולם  המדינה שמה שנדפס על 

כל  של  היום-יומיים  לחיים  בנוגע  ויפעל  יחדור  זה(  שענין  אלא  מסויים,  במקום  בדפוס 

תושבי המדינה - ע"י חינוך הילדים והילדות ברוח של אמונה ובטחון גמור בבורא העולם.

וכאמור לעיל שבנ"י ממלאים את תפקידם ושליחותם באופן המתאים,

ומתוך שמחה וטוב לבב - כי כאשר "שליח" ממלא את שליחותו כדרוש, הרי יש לו את 

כל הכח והתוקף של ה"משלח", ועד ש"שלוחו של אדם )העליון( כמותו", ומאחר ש"עוז 

וחדוה במקומו", מובן שמילוי השליחות נעשה מתוך שמחה וטוב לבב.

ועוסקים בכל האמור לעיל באופן דמוסיף והולך, "מעלין בקודש" - עד שפועלים שכל 

העולם כולו יהי' כלי ראוי ומקום מתאים עבור דירה לו ית',

במהרה בימינו ממש. )..(
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פרשת וילך 
נושא ג

לקוטי שיחות על הפרשה 
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הגיה שיחות  אד"ש  וכ"ק  זכינו  בהם  ומועד, בשנים  בכל שבת  כמעט 
ליקוט  השבועי'.  ה'ליקוט  את  מקבלים  היו  ואנ"ש  התמימים  ומאמרים, 
משיחות כ"ק אד"ש במשך השנים )ולפעמים אף ממאמרי דא"ח(, אשר זכינו 

ועברו הגהה תחת ידיו הק'.

חסידים ציפו כל השבוע לליקוט השבועי. וכשזה האחרון היה בא, היה נחטף 
'לכו-נרננה' על  ועד סוף. אי אפשר להתחיל  ונלמד מתחילה  באהבה, נקרא 

יבש...

וכאז כך היום בלימוד ט"ל הכרכים עבי הכרס, עד שנזכה לליקוט הבא 
תיכף ומיד ממש.

'וילך', אשר באחת מדבר הרבי על חלוקת  לפנינו ב' שיחות לפרשת 
פרשיות 'נצבים-וילך' - כהשנה, ואף מקשר ל'הקהל';

הראינו  תורה.  ספר  כתיבת  מצוות   - מהפרשה  מצווה  מנתח  ובשניה 
שמקפידים על כך?
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itk) oxagl xyt` okÎlr xy`e odipia
zexagznd zeyxtd iabl xacdy

ihewlzegiy

jlieוילך
שיחה א, לקו"ש חי"ט
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mkilr ipekilnz"exewnae eyxeya

oey`xdz`e beprzd z` mixxern f` ±
,dkelna jxazi ezenvr ly epevx
oipr deedzn daeyz ini zxyrae

"
zxitq",mixetikd meil cr zeklnd

oipre ,mlyen zeklnd oipa xy`k

"
mkilr ipekilnz"ieliba xi`n

dhnl45.

ly oiprd
"

mkilr ipekilnz"

rvazn
"

mr iy`x sq`zda"iciÎlr ,
lcaddy ,`et` oaen .l`xyi zecg`
xywa mixetikd meil dpyd y`x oiay
lcadl m`zda `ed l`xyi zecg`l

l xywa mdipia
"

mkilr ipekilnz":

`id l`xyi zecg` dpyd y`xa
xwiradlrnlmeia ,xewnae yxeya ±

ef zecg` dlbzn xetikdhnl.

lr xetik mei ly mevrd oexzid edfe
:dpyd y`x

oyxeya l`xyi zenyp zecg`
,dycg zeedzde yecig dppi` oxewne

oi` my ixdydligzklnmewn
lebirk ,zebxc ilcadle zecxtdl

"
seqe y`x zpiga el oi`y"46,

xy`k `id zizin`d zecg`d j`

ihewljlie`zegiy
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mixacn zecg` mixveimicxtp47yiy ,
zecg` `wece ,zebxc ilcad mdipia

z`fzecg`d ly dzzin` z` z`han
z` zpzep `idy ,dlrnly dheytd
miaxd zeyx zkitdl zlekid z`e gkd

,cigid zeyxlecigilmler ly48.

.ex oia lcadd"oial d

oipra xetik mei

daeyzd

y`x oia l`xyi zecg`ay df lcad
lcada swzyn mixetikd meil dpyd

:daeyzd oipra mdipiay

miiecie mixne` oi` dpyd y`xa49

oi` dpyd y`x ly zelitza ,dnecke
iecie iciÎlr) mixikfn49,mi`hg (

mei eli`e .dxtke dgilq `l elit`e
`ed xetik

"
dxtke dgilqd mei"50

iecie mixne`e51daiqd z` .dnecke
jk xiaqdl ozip df lcadl52:

zexxerzdd `id dpyd y`x zcear
a dyxeya ,dnypd mvr cvn
"

zenvr"

cvne ,zeevnde dxezd yxeyl lrn ,'d
.mi`hgl mewn llk oi` z`f dbxc
dgilq lr f` mixacn oi` jkitl
zelrzdd lr `l s`e ,dxtke

ay
"

zeikfk el eyrp zepecf"f` ±
dxigad z`haznziytgdzenvr ly

xxerzn dpnny ,l`xyi zenypa 'd
l epevxe 'd ly beprzd
"

ipekilnz
mkilr"53.

yxey dlbzn mixetkd meia eli`e
mewna ,dhnl dzeinvre dnypd

,mi`hg ly ze`ivn zniiwymye

"
xtkn mixetikd mei ly enevir"54,

xetik meia dlbzny iciÎlr

ihewljlie`zegiy

pyncr (47"ewla z"g [mbxeznd] y"120 'r) c
oia weligd (jli`e

"
micg`l"e

"
cg`k"ewlay"z

.my
ewla"my zexrdae 141 'r) my yedfy (

dbgc zecg`ay ielird"xc zecg`d lr q"d
deie"dbga ik ± k"pac zebxc iweligd ybxp q"i

wie ± mipin 'cda)"t x"odn oiyere (ai ,l
"

dceb`
zg`"wie)".57 dxrd onwl d`xe .(my x
ie"dei oia weligdy l"zecg`d :`ed zekeqe k
dbgc"dpi` qze`ivn mvrapa ly"x`yp okle ,i

k"ta beq `"pynk) r"ewla z"g [mbxeznd] y"h
'r onwl d`xe .my 50 dxrdae jli`e 241 'r

`yn ;(386 .380"deia k"zecg` zizin` xi`n k
ieaixd mb ef zecg` cvny ,dlrnlc dheytd
mler ly ecigil cigid zeyx dyrp `teb mihxt
`teb df mrhne .(d`ad dxrda oiievnd d`xe)

deia ybxp"iweligdn xzei zecg`d oipr k
.zebxc
ie"r `edy l"gnyc zecg`d c"lk seq) z

x d`x ± zecrend"ixl) o"`idy ,(` ,`l dlibn (s
pynk) mvra siwn 'iga cvn"ewla z"'r my y

,xirdle .(jli`e 242
"

mr zekeqd oipr yxyy
ei"dcixa dfe 'iilra dfy `l` `ed '` k"'y xecq)

rq ,qx zekeqd"dei ixd ± (a"'ilrd xnb `ed k
xc"gnye ,d"dbgc dcixid xnb z".q

ewl mb d`x (48"g [mbxeznd] y"164 'r h
pa ly zecg`d rbepa) jli`e"ptl my d`xe .i"f

'ita (jli`e 163 'r
"

epwl` xira ...'d lecb".(

ey (49"dc` r"e` f"twzq g"q c".a
dc` oeyl (50"ey f"e` r"x g"d`xe .fxz q

anx"t daeyz 'ld m"d a".f
anx (51"eyeh .my m"eye r"dc` r"xzq f".f

ewl d`x (52"g [mbxeznd] y"e`a 345 'r c".`
x jynd d`x (53"yz d"t b"ite h".c

ewl ± dkex`ae"g y"xl dgiy c".175 'r lirl .d
.378 'r onwl
anx (54"t daeyz 'ld m"d `"d`xe .cÎb
ewl dkex`a"g [mbxeznd] y"dxrdae) 130 'r c

dfy `l` ,xtkn mei ly enevir opaxl mby ± (3
r dlbzn `teb"iir ,daeyzd i".y
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ey (55"dc` r"x my f"eyehn .hixz q".my r
x ly zltz gqep (56".mixetkd meie d

` oeyl (57dc"r .my f"d`xe) ` ,fk zegpn t
`aed) cl ,l `yzl iiga .(a ,e zezixk iia` zrc
.(my `hef 'il` .my xehl dyixta oeyl xeviwa

iire"mb) zekeqc mipin 'cdy df znbec `edy y
y
"

zexit oiyer oi`"v (daxrde"l
"

zg` dceb`a"

yx d`xe .(47 dxrd lirl d`xe)"dxrd lirlc i
.25

r (58"i mipta x`eand t"`ca l"zeinipta) t
mixne`y mrhd (mipiprd

"
'ek zrc lr"wx

kdeia"xewny s` ± xeav zeiprz x`ya `le t
fgn `ed oicd"(my zezixk) l

"
ziprz lkoi`y *

'ek ziprz dpi` l`xyi iryetn da"eye xeh)"r

(*my zegpna :iepiydn xirdle
"

d`vxda"

yxae)"yxta ;('ek oiprzn odyk :i"`yz (iigae) i

my
"

epizeltze epizeiprz"ykae)"pyq h"`xnba :g

`cg d`xe .'ek dltz lk"xdn b",(my zezixk l

my iigaa
"

lkdceb`liae ;'ek da oi`y"xen` y

k`e .mvx`l eaeyi `l l`xyi :(n ,bk)".n

mr dnypd mvr ly dzecg`zd
lr dgilqde dxtkd zxvep ,zewl`

.mi`hg

a `wec recn xiaqn df
"

mei lil
oilltzny mcewy oibdep mixetikd

mipiixard lkl mixizn"55:

zelrzdl xyt` dpyd y`xalrn

l xyw el yiy mewnl
"

mipiixar"

lltzdl xyt`Îi` f` j` ,zexiare
mr cg`zdle xagzdl ± xnelk ,mnr

ly ze`ivn
"

mipiixar".dhnl o`k

ote`l miribn xetik meia wx
ly izin`d

"
eyrie56dceb` mlek

zg`"mixcbend micedi elit`y ±
k miizipia
"

mipiixar"mr micg`zn
mnr milltzne ,l`xyi lk

"
dceb`a57

zg`"58.

.f,xetik meia `wec

mb zecg`d z`hazn

sebd ipipra

zecg`d zxvep mixetikd meia
l`xyiadhnlz`hazn `id jkitl .

ipipra mb ,dnypd ipiprl sqepa
dseb:

oi` xetik mei ly miiepird zynga
meiwa .edpynl cg` icedi oia lcad
dlert ly oiprae (ziaeig) devn
meiwd ote`a milcad yi ,diyre
oial milecb miwicv oia ezbxcae
oipra la` ,dnecke miheyt miyp`

ly oipra ,dziaye iepir ly
"

`l",
oia lcad oi` ± xcrde dlily ly oipr

ezlefl cg` icedi59.

:mixacd ly mzeinipta mb jke
ly oiprd

"
arxa mzeigl"60d ±

"
zeig"

dc`"(my f
kdeia `wec ik ±"lk ly zecg` dlbzn t

xeha `aed .my zezixk) mrhda fnexne .l`xyi
eye"dc` r"(my f

"
aezkd d`pne rx dgix dpalg

zxehwd ipnnq mr"dceard `id zxehw ik ±
kdeic zixwird"ve ,t"l

"
dwcd on dwc"`nei)

'igal fnexd ,(my zezixk .` ,dn
"

on dwc
dwcd"ef 'iga cvny ,dnypd mvr ,dnypay

mixtkzn mde l`xyi lk ly zecg`d dyrp
tr wzneie]"fgn xeha `iady dn f"zezixkc l

pk ,aleln df cnlpy) my zegpnc `le ,`wec"l
.[(zncewd dxrd
cr d`x (59"c f"n`dc`l cg` dz` d"v
ndnc` ixn`n)"q miqxhpew v".jli`e i r
ewl ± dkex`ae"hg y"q 227 'r e"± (jli`e b

re .zay zziaya dlrnd oiprl"oieeyy dfy ,y
nvra `idy iptn `ed ef devna lkdytpd ze

.dcigi 'igaa
ewl .hi ,bl mildz (60"dy z"cq y"jpd d

.dti
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ewl) x`eandn xirdl (61"`xwiel zetqed z
hr .oteqa"dei 'y x"t k"qxz jynd .d"q e"dw r

kdeic miiepirdy (cere .anwz 'r .jli`e"mpipr t
.(akxen izla) heytd invrd beprz

ey d`x (62"dc` r"e` f"x g".evwz q
ey .i ,g 'ingp (63"dc` r"q btwz 'iq my f".c

vwzq"q f".`

d on zraepd
"

arx"lv` ddf ± envr
mlek61.

.dpyd y`xa dceard z`fn dpey
mvrn d`ad dcear idefy zexnl
,miiepiye zecxtdl lrny ,dnypd
dnvr dceard zrya `ed z`f lk ixd

la` ,(dnecke dlitza)xg`l

dlitzd62xy`k ,
"

miafer"z`
a miwqere dceard
"

mipnyn elk`
miwznn ezye"63d f` ixd ±

"
dlik`"

de
"

dizy"ote`a cg` lk lv` zeyrp
.dpey

.gmvra zecg`d ± miavp

ielib ± jlie ,dnypd

dhnl zecg`d

lr jlie zyxta yiy mevrd oexzid
:df `ed miavp zyxt ipt

lk zecg` lr xaecn miavp zyxta
n ,l`xyi
"

mkihay mkiy`x"cere

"
jnin a`ey cr jivr aheg"zraepd ,

ly cnrnd on
"

...miavp'd iptl

mkiwl`"f`y ,
"

mlekdlrnl milrzn

maveg xewna"46.

lr xaecn jlie zyxta eli`e
l`xyia zecg`d ly dzelbzddhnl,

mzbxcamdlyweqtd zernyn idefe ,

"
jliel`xyi lk l` ...xacie dyn"±

.35 dxrd lirl onqp (64
r (65"xrz jynda x`eand c"g a"cqy 't a
ry ±"zenvr jynp dxezd cenil ipte` lk i

`"iir ,q"anxd oeyln xirdle .y"wzrpy m
.40 ,36 zexrd lirl

lr ldwd ly zecg`a ielird `ed dfae (66
c ,llka da`eyd zia zgny ly zecg`d
"

lkmrd
..olekrenyle ze`xl oi`a"anx)"alel 'ld m
t"id g"dia zgnya ik ± (c"miwelig mpyi y

oia dgnyda
"

mrd lk"e
"

l`xyi inkg ilecba"

y 'ek
"

'ek oicwxn eidy mdoignyne"anx) 'ek"m
`yn ;(my"ry dxezd z`ixwy ldwda k"jlnd i

ote`a l`xyi lk cg`ndey.
ewydn xirdl (67"rtv) h",xeav 'r millk p

ye"pewl dkex`a d`xe ."ig [mbxeznd] y"'r g
.mihxt ly ze`ivn yi xeava m` (jli`e 123

dlbzde jld ezbxca epiax dyn
)
"

xacie"mzbxca ,l`xyi lkl (
mdlyef dzid mlekl j` ,dze`

ldl ,dki
"

lkl`xyi"ik ,ddf ote`a
dlrnl dnypd mvr ly cegi`d edf

.dhnl dnypd mr

cg` cvn :ldwd oipra mb jk
fg mixne`"l64y

"
,cenll mi`a miyp`
xky ozil .. sh ,renyl ze`a miyp

odi`ianl"jk lr riavn df xac .
ay zecg`dy
"

ldwd"ilcad zxyt`n
,dpyd y`x ly zecg`k `ly) zebxc
beqa `wec ,ipy cvn .(lirlck

ly zecg`d
"

ldwd"ilcad ea yiy ,
f` `wec ,zebxc

"
jlnd...cner

`xewe"65dxezd z`ixw ±iciÎlr
ote`a l`xyi lk z` dtiwnd ,jlnd

deey66:('c sirqa lirl xaqenk)
zecg`d z` milbne mi`xew df cnrna

,l`xyi lk ly dheytd
"

ldw"jeza ,
zebxcd ilcad mr cgie67.
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rtvn xirdle"dr p":(`l 'r opgz`e zxehtd) z
i`e"rl d"'idi lipy.zelrnd

r (68"gf 'it c"dr (a ,bqw) b"dfd xacna t
.enzi

ewl d`x (69"'ita (b ,dn) miavp z
"

minz
d mr 'idz"`".

lt `ipz d`x (70"'ezear ilaga okynl :a
zceare dxezl oaxwl lkei ile`e i`d ileke dad`

.'d
dw) l`xyi zad` qxhpew dkex`a d`x (71".z

lyz".(e

xn`p dyxtd seqae
"

dyn xacie
mnez cr ...l`xyi ldw lk ipf`a".
ay ,`ed ezeinipta weqtd yexit
"

cr
mnez"zeninzl `id dpeekd

zenilyle68lyl`xyily exeaic !
dyn

"
lk ipf`al`xyi ldw"wx eppi`

cxei `ed `l` ,dlrnl mznyp mvrl
zeninzl mxebe dhnl rityne
lka ,miielbd mdizegeka zenilye

mdicibe mdixai`69.

.h:dyrnl d`xedd

l`xyi zad` zxabd

lkn zcnlpd ziyrnd d`xedd
:`id xen`d

onf md daeyz ini zxyr
"

xyken"

xy`k ,l`xyi zad` zxabde ztqezl
ly oiprd

"
mr iy`x sq`zda"eppi`

ixd ,dnebt l`xyi zecg` ,mlyen
cigia wx mbt df oi` ,`edy avn lka

ly illkd oipra `l` ,hxtk

"
mkilr ipekilnz"l`xyi llk lr ±

.elek

oi` ,xetik meil opekzdl yiy oeike
z`haznd icedi lkl dad`a wtzqdl
± zlefay rxd on zenlrzda

eay aehd lr wx zelkzqdokle

cg`zdl oevxde eil` dad`d zxxerzn
rxd z` mi`ex xy`k mb `l` ± enr
,eitlk dad` milbn z`f lka ,xg`ay
ef dad`e ,miax miaeyig `ll
zelczyde dax zewqrzda z`hazn
zlefl riiql mivn`nd axina zcgein

eay rxd lehiaa70.

iciÎlra zelirt
"

zad` rvan
l`xyi"71dkfp ,el` minia

l
"

mkilr ipekilnz"dnizgl ,ielba
.mixetikd meia daeh dnizg xnbe
zeinyba dwezne daeh dpyl

.dlbpde d`xpd aeha zeipgexae

(a"lyz jlie t"y zgiyn)

ihewljlie`zegiy

a

indd   59.ב דעומ אב יכindd   59.ב דעומ אב יכ 01/09/2021   16:36:4701/09/2021   16:36:47



פר י וילך 60

2

eyeh .dzlgza mixteq 'qn .` ,gw zay d`x (9"ei r"c
x".`rx q

a`xn xirdl (10".o`k epzyxt r
.a ,blw zay (11

ewl d`x (12"kg y"ye ,17 'r b".p
ac (13"t epzyxt x"xc `zwiqt .h ,h".dkxad z`fe 't k

dr mildz yxcn"anxd zncwda `aed .cere .` ,v t"m
ditl".cere .(cid 'qle) n

an xirdl (14"yxtae ` ,ci a"c i".my `nlic d
fxdn 'it (15"acl e"eyae ± .my x"zg z"g) q"kq e"(h

lyd mya"'idy ezxiht meia dyn azk ji` uxzl) azk d
qd azk dyny ,(zaya"xexv mb d`xe .qenlewd zrayda z

q xend"dr t"rve .mnez cr t"try b"q ± f"qpa daezkd z
vd ixacn xirdle ± .dligzkle dxyk"zexidnl rbepa v

enc` zaizk"yz zegiyd 'q) irvn`d x"minzd .122 'r a
g"k`e (hÎgr 'r a".n

anxd zncwday xirdl la` (15*":yxetn cid 'ql mlk

ci azka zeniy mcew epiax dyn dazk dxezdoke .e
ditl ezncwda"ezen iptl 'idyke :my nlgddxezd aezkl

.(my gt`w mebxz d`xe) mixtqa

.hi ,`l epzyxt (1
anxd 'l (2"q 'ld m"t z"d f"cre .`"ndqa f"n v".gi r

r `ede".a ,`k 'dpq t
q 'ld yix leky`n xirdle .`kÎk ,`l (3"xe 'qez d`xe) z"o

ey .` ,gl mixcp"zg z"ei q"pxq c"weqtn cenildy (cere .c
aezkl devny olicq"z`id dxiydy dfn `ed ,

"
crl"r .".y

yxtae (a ,`l) dyxtd zlgzdk (4".my i
z` s` ik (4*"('eb eazk dzrec ieeivd cvn) gxkd oi`y l

miiqlq zaizk"`yn) ux`l mzqipk mcew z"q k"dyn azkyz
q onwlc"n ± (a"xy` xkfen epivn `l ixd ,n`eaix miyy

miyp`kr) dxez ixtq zaizka eligzd"(± dfl zepkda tnez"i.
yxt (5".(my `zliknn) a ,hi exzi i

.g ,cl dkxa (6
.hi ,c ryedi (7

.jli`e b ,b my .`i ,` ryedi d`x (8

.`
"

...mkl eazk dzre"

odilr eehvp l`xyi ipay zeevnd zg`
c`n jenqae ,xacna mipyd mirax` meiqa
,(ezxiht meil jenqa zegtle) dyn zxihtl
on cnlpk .dxez xtq zaizk zevn `id

weqtd1

"
z`fd dxiyd z` mkl eazk dzre",

y
"

l`xyin yi`e yi` lk lr dyr zevn
envrl dxez xtq aezkl"2.

ieeivdy oeik
"

dzrez` mkl eazk
...dxiyd"xn`pdpkdk± ux`l dqipkl

"
ik
dxiyd dzpre ...dnc`d l` ep`ia`

...z`fd"3did jixv icedi lky ,oaen ixd ±
miiwlcin.envrl dxez xtq aezkle df ieeiv

ieeivd :denze
"

...eazk dzre"xn`p
xc` 'f ,dyn zxiht meia l`xyil4oi`e ±

meiay ,mewn meya xkfencg`xzei elczyi
`eax miyyn,aezkle 'eke zexer carl micedi

zegtl e`ligzdl4*xtq ly ,ziwlg daizka
i cgein yecig edf ixde !dxezxy`n xze

"
ogie

± l`xyi myalacg`"5idef o`k ±diyr.zg`

micexh eid l`xyi ipay jkl sqepa z`fe
mei miyely jyna dyn ly ela`a6xg`le .

oqipa dxyra ,okn7,ocxid z` l`xyi exar ,
jkl zepkd xtqn eid ok iptle8±

miax dxez ixtq aezkl icky ,xirdl yie
jxev yi ± !`eax miyyn xzei ± jk lk

dnevr zenkaigxkd xy` ,slw zerixi ly
dpiidzy

"
jita xzend on"9eic ,dnecke,

ax onf zyxec elld mihxtd lk ly dpkdde
lky ,xnel oi` jkl sqepae .'eke dax dcxhe
xtq envra aezkl did leki mdn cg`

dxez10wxy ,meik ze`ivna mi`exy itk ,
mipne`Îmixteq zeidl mixyken miyp` hrn
ly ote`a cgeinae .dxez ixtq aezkle

"
eiptl d`pzd"azke qenlew ,eic ,slwa ±

d`p11iabl ,xacd ixyt` dligzkln ixd ±
gily ici lr wx ,miyp`d aex12.

.ameiq wx ± cg` meia
daizkd

ixac lr dl`y zxxerzn jkl dneca
fg"l13epiax dyn azk ezxiht meiay ,

"
i"b

i ,zexez"il a"oex`a gipd xg`e ,mihay a".
ixyt` cvik :dxe`kl ,ixde14dyly aezkl
!?cg` meia dxez ixtq xyr

miyxtnd mixne` jk lr15mei eze`ay ,
wx epiax dynmiiqixtq zaizk z`

dxezd15*illk ote`a ik .
"

meia rnyy dn lk
lka xqg did `le ,mei lka oke ,azk cg`

zepexg` zeiyxtn meiqd wx dxezd".

iabl elit` xnele siqedl ozip jkl jynda
ny zeyxtd
"

miavp"ep`y myky ,jli`e

jlieוילך
שיחה ב, לקו"ש חכ"ד
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a d`x (16"yxt .` ,eh a".d ,cl dkxa i
ditl ezncwda (17"c dzlgza n"gt`w mebxz d`xe) rc d

.(my
cr (18"ey) ` ,q oihibl dnly wyga 'iz f"dnly oipa z

.('ipyd ezncwda
.my oihib (19

c (20".my oihib dnezg dxez d

c (21"ke .my oihib dnezg d"anxa k"eyexitl ezncwda o
dr"nlc ,z"df c

"
azkplkdeazk deehvpyk mirax`d zpya

'eb mkl".15* dxrd lirl d`xe .
q 'idzy miyexcd mi`pzd lkae (22"zdxyk.

b d`x (23"yx k"ebae) h ,`l epzyxt i"my .(my 'eke `
.ekÎck .ak ,`l

ixd xe`ia d`x (24"ndql `lxrt t"qxl v"oipn b
qxd zrcly ± (b ,bix) q dyxt zeiyxtd"aezkd zernyn b

q aezkl `l` aezkd dev `ly `id"r .l`xyi lkl zg` z".y
q 'ld yix zephw 'ld (25".z

eyeh (26"ei r"q xr 'iq c".a

azk dyny mi`ex
"

dyn znie"my lr)
(?cizrd16z` aezkl did leki `ed jk

minia ,zegtl ,oaex z` e` ,elld zeyxtd
`l `edy oaeny zexnl ,ezewlzqd iptly

xn`.ezewlzqd mei iptl l`xyil oze`

l ,did ozip dnec ote`aemb aiydl ,dxe`k
anxd ixacl m`zda ± l`xyi lk iabl"m17

,xacna l`xyi ipa ly cenild xcq lr
z` 'eke oxd`e dynn erny mdy xg`ly

md ,dizeklde devndeazkz`
"

`idd devnd
zelibna".okn xg`l cenll ebdp md odny ,

xacna mipyd mirax` jynay ,jkn `vei
,dxezd zeiyxt aex l`xyi lv` zeaezk eid

"zepexg` zeiyxtn meiqd wx .. xqg did `le".

ieeivd xg`ly ,xnel xyt` okle
"

dzre
...mkl eazk"zaizk z` miiq wx icedi lk ,

ely dxezd xtq18.

.bipan cg` lkl ± dxez xtq
?xacna l`xyi

:ik ,xzeia wegc df uexiz j`

drcd itl wx mi`zn df uexiz (`19

y
"

dpzip dlibn dlibn dxez"itl s`e ,
drcd19

"
dpzip dnezg dxez"itk ±
d ilra dze` miyxtny
"

zetqez"20,
`id dpeekdy

"
dazkp xcqd lry"

,xnelk]
"

xcqd lr"zeriten eay
y oeik :dxeza zeiyxtd
"

xge`ne mcwen oi`
dxeza"exn`py zeiyxt yie

"
mze` iptl

mdiptl miaezkd"zaizk z` eakr okl ,
xy` zeiyxtd exn`p xy` cr elld zeiyxtd

"mdiptl miaezk"lk z` eazk f` wxe ,
[dxeza oxcqk f` cr exn`py zeiyxtd

ly exaqdl mi`zn epi` df uexiz j` ±
yx"i21ly zernyndy ,yxtnd ,

"
dnezg

.cycew ixtq ± epinia devnd
cenill

z` oiivle micwdl yi z`f oiadl ick
lk lr dyr zevn m` :znqxetnd ddinzd
± envrl dxez xtq aezkl l`xyin yi`e yi`
cgeinae ,llka micediy mi`ex ep` oi` recn
?lreta ef devn miniiwn ,miax l`xyi ilecb

jenqaeoaend on lgd ,zeevna aeigd onfl
,devnd ly dnrhn

"
mkl eazkdcnle".

:`id jkl daiqdy ,xnel yi ,dxe`kl
`xd"xne` y25dkldd mb drawp jke ,26,
y
"

q oiazeky (dzr=) `pci`d"eze` oigipne z
dyr zevn ,miaxa ea zexwl zeiqpk izaa

dpzip"`id
"

xg`l 'n seq cr dazkp `l
olek zeiyxtd lk exn`py".

anxd m` ,xxal yi ,llka (a"oeekzn m
,xnelcg`e cg` lkylk ± l`xyin

"
xa

`aeig"lk z` zelibna envra aezkl bdp ±
dxezd zeiyxt22.mipyd mirax` jyna

ux`l miqpkpd on cakp wlgy meyn cgeinae
.xacna eclep l`xyi

fg ixaca :xwire (b"l23,wx xn`p
.dxez ixtq xyr dyly azk dyny ,lirlck

did xec eze`ay zeevna aiigd lk m`
,azekly ieeivd xg`l

"
...mkl eazk dzre",

"envrl dxez xtq",df oipr did jixv ±
fg ixaca xkfen zeidl ,dxe`kl".lirlck ,l

fgy jkn"xyr dyly zece` wx mixacn l
otec `vei rex` f` did `ly oaen ,dxez ixtq
ly mzaizk dniizqd onf eze`ay ± jk lk
± elit` ,e` ,dxez ixtq `eax miyyn xzei

jk lk miax dxez ixtq aezkl eligzdy24.

ihewljliezegiy
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4

ei (27"wq my c".d
ewl d`x (28"i ef dricly (24Î5 'r) my y"i`y l"v

mixtqlkn`xd dpny mibeqd".(?cg` xtqa ile` ice) y
ei (29"q my c".`

yx ± devnd miiwy zericdl mb (30"c ` ,l zegpn i"d
wenp .shegk"xbd wqt oke .my zephw zekldl i"ei `".my c
ha rnyn oke"wqeq my f".cere .`

ewl (31"r .(jli`e 21 'r) my y"r `edy jxe`a y"c
"

oec
`xz`a iwe`e dpin"ye .a ,gr zenai)".(p

iry (32"f
"

crl 'idz"oixea lr zevnd rcei ik ,zenilya
xy` rcei ± `linae

"
xtde"rl iz`vn `l la` ± ."in r

ecpa yibciy"eyd ,cid 'q c"eike r".a

iyneg aezkl .. l`xyin yi` lk lr `id
`ed oda zebdl odiyexite `xnbe dpyne dxez
da cenll `id dxezd zaizk zevn ik eipae

mazekl deevn mc`y mixtqd md md .."itk .
yd wqety"j27y ,

"
`pci`d"ixd

"
dyr zevn

xn`p`wec,el`a`ledxez xtqa".

± illk ote`a ycew ixtq iabl ,ok`e
,l`xyin miaxy mi`ex ± miqtcen e` miaezk
± devnÎxa libl eqpkp dzr day el` elit`e
md jke ,mda cenll ick mixtq miykex

zevn zaeg ici mi`vei
"

mkl eazk"28.

nxdy zexnle"`29y wqet
"

`le jk egwl
weyd on devn shegk ied ,xac ea edibdepi`e

zercd lkle ,"dfa `vei30devn meiw df oi`
± ie`xk

nxd ixaca ef dkld ixd"iabl wx dxn`p `
ly daeg dlg eilry ,dxez xtqdaizkla` .

"`pci`d"ixtqa devnd z` miniiwn xy`k ,
nxd mb mikqn ,mixg` ycew"z`vl ozipy `

,mixtqd ziipw zervn`a mb devnd zaeg ici
xg` mewna dagxda xaqedy itk31.

.dxtql sqepa ± ycew ixtq
dxez

.wtqn uexiz df oi` xac ly ezin`l j`
mi`ex oi`e ,mewn meya ep`vn `l iklreta

e` dibi zegtl e` ± aezki devnÎxa lky
± mcewd sirqa x`azdy itk ,mixtq dpwi

jexr ogleyl cr mixtqd lk el eidiye32±
a aiig `ed xy`k cin
"

dcnle".

lra llek ± miax miwqet ly mdixac itle
d
"

sqei zia"a)"hde (g"f33miax miwqet oke ,
eil (33".my c

eil sqei ikxa .el 'iq 'ix` zb`y d`x (34"ey .my c"z
zg"ei q"pxq c".cere .c

pna (35"devndy `xaqdly (dteql aexw) bixz devn g
n lehia `xwp `l ,(da cenll ± `le) cegl daizk `id"cr r

q aezki `le zeniy"wq xr 'iql miyecw zrc d`xe) z".(c
eya oicd wqtpy dfl sqep] la`"`xd zrck r"devndy y

dxez iyneg zaizka `pci`d miaiig okly) da cenll `id
pk ,('ek".aezkiy cr devnd miiw `l 'icicl mb [ixd ± l

z` (36"r edfy l"cjea`xidf ied i`naith,giw zay)
eike (a"eky dn uxezi ± a"xyi ilecb k`l) mda xkfp `l l`

q eazkiy (epi`x".z
q mdl zepwl xird ipa oiteke (37"anx) z"dltz 'ld m

itx"tx mipky 'ld .`"eyeh .e"e` r"x g"eg .pw q"x n"q
z 'ld .bqw"dc`l z"t f"id c".(b

xg`lyd"j"34d ly ezpeek oi` ±
"

`x"y"lhal
`l` ,dheytk dxez xtq zaizk zevn z`

ezpeekasiqedly ,
"

`pci`d"ztqepcerdaeg

"
odiyexite `xnbe dpyne dxez iyneg aezkl".

dxkfedy ddinzd dpira zx`yp ,jk m`e
xy` ,miax l`xyi ilecby okzii cvik :lirl
ly ote`a oze` eniiwe ,zeevna excd i`cea

dligzklnzercd lk itleaezkl evn`zd `l ±
ick ,gily ici lr `l s`e mnvra `l ,dxez xtq

pd miwqetd zrcl mb devnd zaeg ici z`vl",l
?dheytk dxez xtq zaizk ly devn zniiwy

xy` l`xyi ilecb mze` elit` :jkn xzei
eyrp xy`k cin z`f eyr `l ± dxez xtq eazk
,dpey`xd zepncfda `l s`e ,zeevna miaiig
mzexyt`a didy ,dnecke miitqk mirvn` ly

zeax mipy xg`l m` ik ± z`f miiwl35!

eazk mdy iptl mby ,xnel `et` igxkd
ly ote`ae ,ef devn eniiw md ,dxezd xtq z`
zeklda elit` mzbdpdk ,xecidae ,dligzkln
xge`n mzelczyde .dnecke mipexg` ixacn
iptly meyn dzid `l dxez xtq aezkl xzei

g ,mlv` xqg did ok"on dyr zevn meiw ,e
cgein xecide ztqezk `l` ,dxezd36.

.exeav ly dxez xtq

:`ed jkl xaqddy ,xnel yie

ka bedpyi dldw lkay ,l`xyi zevetz l
xeavl jiiyd dxez xtq37.

dxez ixtq miazek micigiy jkl sqepa

ihewljliezegiy
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5

e` (45"q my g"r) h"ayx t"a m"cy d`xe .(my a"g
nld 'rn millk".`p ze` `nw llk c

cre (46"yd zrcl) 'ek mixtql rbepa f"lirl d`aed ± j
devnd `pci`dy ± c sirq

"
el`a `wec"oiteky oeikny ± (

xird ipa
"

ray dxez mb zepwl"dlek t"z 'ld)"dc`l z"f
t"id c"ewae b",my `ye"pixd ,(

"
mwlg mipzep ldwd lk"

e`kl",ezevn miiwl lkeiy ick mda cnely drya ldwdn `
a ala e`".dpzn c

anx .my oixcdpq (47"q 'ld m"ey .my z"ei r"q my c".`

x (38"r yix ,f d"ye .a".p
eil daeyz igzta `aend d`x (39"wq my c"iceqi .b

g oexeyi".miax ea eyc xake .49 dxrd onwl .enw 'r .v 'r a
.'eke migxe`l mb dpeekd ik ,xeaivd eze`n `ly elit` (40

t zepetv gprtn d`x (41"q c"qe a"ewl .cere .c"ig y"g
lg .jli`e 121 'r [mbxeznd]"biire .110 'r b"rbepa k

ecpl"q ± c"t) zepetv gprtn ± z"q `"ye .d"iaevbxdly (p
r .dyecwac xac `edy oeikn cigil oipw 'ia jiiy `l".y

wrx 'ig d`x (42"wq) daeyz igzte `"eil (`"iceqi .my c
.av 'r my oexeyiye"p.

ey (43"e` r"pxzq g"q g".f
ayxd oeyl (44"a m"c a ,flw a".`vi d

e` (45"q my g"r) h"ayx t"a m"cy d`xe .(my a"g
nld 'rn millk".`p ze` `nw llk c

.f
"

mwlg mipzep ldwd lky"

zraew eipine bexz` iabl :`ed jkl xaqdd
dkldd43bexz`a devnd zaeg ici mi`vei oi`y

zeidl jixv bexz`d `l` ,zetzey ly
"

elek
ely"44z`f zexnle ,

"
oi`y mewna mibdep
zetzeya bexz` mipew ldwd lky ,ievn bexz`
ied `nzqn ea z`vl ede`pwy oeiky iptn ..
in lkl mwlg mipzep ldwd lky eyxit eli`k

mdl edexifgiy zpn lr ,ea z`vl elhepy"45.

mdn miax ± zeiqpk izal mze` mixqene
dxezd xtq z` mixqen

"
dti dti"38iable

oeic yi mwlg39epiipw x`yp dxezd xtq m`
xeavd ly epiipw dyrp `edy e` ,cigid ly
cgia xkey xeavdy bedp jkl sqepa ixd ±
ixtqe ,dxez xtq ziipw e` zaizkl xteq

dxezel`lkl yi okle ,xeavd oipw i`cea md
icedi40ly devna wlg

"
...mkl eazk".

oeic yi xeavl jiiyd utg iabl la`41m`
miieqn wlg yi ,hxtk ,cigi lkly xnel xyt`
ly sexiv wx epi` xeav ixdy ,df xaca elyn
yi okle .dycg ze`ivn idef `l` ,miax micigi

ly zexidfa jxev
"

dti dti xeavl exqen".

xtqk aygp dfy xn`p m` s` :jkn xzei
on miax mixaeq z`f lka ,mitzey ly dxez

d
"

mipexg`"42xtqa daeg ici mi`vei oi`y
aezkl aiig cg` lk `l` ,mitzey ly dxez

dxez xtqenvrl±

cvik :zxxerzne diyewd day ,jk m`e
dxez xtq zaizk ly devnd zaeg ici mi`vei

?ldw ly dxez xtqa wlg zlihp ici lr

avnd awry oeik :eppipra xnel yi jke
lkl oi` dnecke miitqk mirvn` xqeg ly
ixd ,envrl dxez xtq aezkl zexyt` cg`
dxez xtq ici lr devnd zaeg ici `vei `ed

ik ,cgia azek ldwdy
"

eli`k ied `nzqn
mwlg mipzep ldwd lky eyxit"on cg` lkl

ldwd
"

mdl edexifgiy zpn lr"xtqy ick ,
ixnbl cg` lkl jiiy didi ,ezaizke ,dxezd
ly devnd zaeg ici z`vl lkei `ede

"...eazk...dcnle"46.

ly dxez xtq df oi` :jkn xzeiezetzey,
lkl jiiyd dxez xtq edf yexcd onfa `l`

.oldlck ,dligzkln oihelgl cg`

.g
"

dpzn oicÎzia al"

ik ,mi`zn df uexiz oi` ,dxe`kl ,j`
:bexz`l dxezdÎxtq dnec oi` df oipra

bexz`dy jka ic bexz`d iabliepw± el
"ely"z` zepwdl ldwd znkqd okle ,

.dliren ezlihp zrya mdn cg`l bexz`d

mc`l didiy jka ic oi` dxez xtq iabl `l`
aiig cg` lk `l` ,dxez xtqaezkldxez xtq

zraew jkitle .gily iciÎlr e` envra
dkldd47y ,

"
,dxez xtq eizea` el egipd elit`

elyn aezkl devn"nxd itl :jkn xzeie ."`29,
icedi xy`k s`dpewdxez xtq"ea dibd `le

dfa `vei epi`e weyd on devn shegk ied ,xac".

y dgpdd lirez dn ,jk m`e
"

ldwd lk
mwlg mipzep"ly eteqa ixd ± mdn cg` lkl

xtq ziipw xy`n xzei aeh df xcqd oi` xac
!?envra icedid iciÎlr dxez

dxez xtq lr o`k xaecn :`ed jkl xaqdd
lyxeaivjiiyd ,xeaivljk lr lg `linne ,

ihewljliezegiy
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6

ye .a ,ew zeaezk (48"cy d`xe .p",45 dxrda oiievy g
b `ed ldwd bexz`a mi`veiy dnc".df mrhn k

yx (49"c ,`i zereay i":al dlkeoipzep xeaivc icin
a"'qay ,xirdle .al c

"
uaew"anxl"q 'ld m",azk my z

q yicwnd cigi df mrhny"al ik ezevn ca` `l xeaivl z
a"ipa mb d`xe .da zexwl `l` xeaivl exqn `ly dpzn c

q 'ldl dpei"q xr 'iq z".`
ey mb d`x (50"yxdnl) mixteq z`pw z",d daeyz (w

qa oi`veiy `xaqdl",*dxixa yi opixn` ik oitzey ly z
g`c s`e .. elek elyk ied elhep '` szeyc ef dryac"epzp k

oeik weyd on dpewk ied `l ipyde .. el exknk wx ied exiagl
qc"` dxixa yi l"`ed el`k ecia iedc drya xacd xxaed k

dlgzn eazk.
d zetzey lya oi`vei oi`y `xaqdly s`e (51"meyn f

vy"l
"

elekely"pk ,bexz`ak)"q l"dnka *xnel yi ± (f
e ,mipte`:mdn
cvn (`

"
a al"dpzn c"d"e`k xear dazkp eli`k f"`

xeaivdnta".rzexeka) zetzeyl dyexi oia weligdn xirdle
yxtae a ,ep"c i".(oiaiigyke d

`xaqa la` yecig xnel mewn cer (a:dwfg
"

eazk"d"f
znbeca

"
dcnle"y myke .

"
dcnle"lr `ed aeigd ixd ,

e`k"gaeyn `axc`e xyt` la` ,`weaicacr ,mixag"mb f
qd zxcd ± mr aexa) miaxyk".daizkl cg` gily miyer (z

kre".dligzklc ote`a miiewn t
ie"kl fnx l"n ± f"dxezd ziyrp skiz :dfk ote`a 'id z

"
dqxe`n"e`k ly"`r"taokly)xzen`yn ,dcnll"ekr k"m

rx ,hp oixcdpq ±"dpzipy lr sqep ,(`
"

dyxenzldwawri".
]cre"fdkeqa ayil oie`x l`xyi lk :dkeqa epivnzg`

e`kle ,(a ,fk dkeq)"'ek zeptc 'b ± `ta",r

`yn)"e`k wlgc ,cinz oaxwa k"`cxtpgprtn d`x ±
ewle zepetv"ye ,41 dxrda epiievy y"[(p

qtl mrhd edf ixde (*"nxd c"ei sirq onwl `aedy `",c

opixn` oitzey ly bexz`ac
"

ede`pw ikdc `zrc`"nk ,"y

bna"wq my `"ayxd zeaeyzn `ede) i"x d`xe .ez 'iq `"o

dka) dwelg oic ea oi`ac (a ,dn) mixcpa"xac ly exwiry b

ekl (dpey`x dryn xak xxazp".(dxixa yi opixn` r

bn d`x) dxixa yi dfa opixn` `ly zericdl mb (*"`

deya oiievy"y zncewd dxrdl b
"

cg` lk oziy fixkdl aeh

dpzna exiagl ewlg".(dxixa yic zericd lr jenql `le ;

llkd48y
"

odilr dpzn oicÎzia al",xnelk .
cvn epi` cg`e cg` lkl dxezd xtq ziipwd

y meyn `l` ,hxtk cigi lk
"

aloicÎzia

dpzn".cg`e cg` lkl dxezdÎxtq z` dpwne

df dxwnay xnel ozip df itle49

"
al

oicÎzia"didi dxezd xtqy jk lr wx `l
"ely",jkn xzei `l` ,zaizkydxezd xtq

exeara dyriz50dxezd zaizk zra cin ±
"dpzn oicÎzia al"ziyrp daizkdy

ldwd on cg` lk ly ezegilya51xy`ke ,
zevn z` miiwl eilr `di

"
dcnle"xtqa

q gweldy mrhdy s`e (52"`ed weyd on shegk ied z
wenp) da gxh `lc meyn",my zephw zekldl icereixde ,(

n lr qxhpew) minkg zpynae] da gxh `l o`k mb"xtqay r
q azekdy df mrhn azk (dad`"oi` ezrici ila exiagl z

[llk da gxh `ly oeikn da `vei exiag±
ecpa ip`y ±"ry ,c"i

"
a al"dpzn c"d"`ed eli`k f

"
q el aezkl xteq el xky"z",zericd lkl dfa `veiy ,

nxd wqtk"ei `".my c
ahix d`x (53"nx .` ,`i zereay `"e` `"pwq g"q c",g

ei"pxq c"q h".acere.
.a ,a migaf (54

anx .my zegpn (55"q 'ld m".my z

dniiwi `ed ixd ,dxezl eziilr zra ,dxezd
cala exeara azkpy dxez xtqa52.

yxetna df i`pz xnel aiig epi` oicÎzia
ly oiprd ik ,dxezd xtq z` azekd xteql

"dpzn oicÎzia al"lg53xg`d xy`k s`
mi`exy itk .i`pzd lr ayeg epi`e rcei epi`

dklda :oebk .miax zenewna54ly
"

myl
gafp gafd mixac dyy"xy` ,

"
`ly in s`
i`pzy xyk el` lkn zg` myl eala did

`ed oicÎzia".

.hddbdd lr mb ± i`pzd

:jkn xzei xnel yi df itl

azk xak ldwdy xg`l eclep xy` el` mb
lg `l ,dxe`kl ,xy`e ± dxezd xtq z`

mdilr
"

dpzn oicÎzia al"daizkd zry ly
miaiigy oeeik ,z`f lka ± (jka oecl yie)

e ,mrtl mrtn dxez xtq dibdl
"

dibnd lk
eli`k `ed ixd zg` ze` elit`e dxezÎxtq

elek eazk"55zercd lkly ,xnel yi ,
"

al
dpzn oicÎzia"aygiz dxezd xtq zdbdy

eclep xy` el` xear dxez xtq zaizkk
dxezd xtq zaizk onf oia zeevn libl eribde

.ddbdl ddbd oia oke ,ezdbd onf oial

wxy zeldw elit`y ,`vei df xaqd itle
epwolv` mb ,dxez xtq

"
dpzn oicÎzia al"

ziyrp mrtl mrtn dxezd xtq zdbdy
lk ly ezegilya

"
`aeigÎxa",ldwd oian

zevn z` miiwn `ed jkaezaizk.dxezd xtq

.i
"

dcnle"zra xwira ±
xeaiva d`ixwd

:oiadl yi oiicr j`

ihewljliezegiy
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7

ldwd ly bexz` oia lcad cer yi ,dxe`kl
,ldwd ly dxezÎxtq oial

d mipigany itk
"

mipexg`"56dxezÎxtq oia
mb xy` ,oitzey ly bexz` oial oitzey ly

nxd wqet oitzey ly bexz` iabl"`43y"m`
jxev oi`e) `nzqn ea mi`vei devn jxevl epw
ipyd szeyl z`f mipzepy yxetna mkql
ede`pw ikdc `zrc`c (xifgdl zpn lr dpzna

(edepw jk zrc lr ik =)".

zpn lr dpzn dliren bexz`d lv`
zeidl jixv bexz`d ik ,xifgdl

"
ely"wx

el miwewfy ,dxez xtq eli`e .ezlihp zra
ea cenild jxevl57ezpizp dliren oi` ,

cg`dy rbxa ik ,xifgdl zpnÎlr dpzna
.ea cenll dxez xtq el oi` ixd ,xg`l dpzep

lcad ik .xacd `ed ok `l j`dfxtq oia
zexeca wx mewn el yi ± bexz` oial dxez

dxezd xtqa xwira ecnl xy`k ,mipey`xd58.

ly oiprd miiewn eppnfa j`
"

dcnle"xtqa
xwira ,dyrnl l`xyi bdpn itl ,dxez59Îlr

miaxa d`ixwd ici60itl s`y ,oaen `linne .

ey .42 dxrday daeyz igzt d`x (56"mixteq z`pw z
.cere .eÎc ,a daeyz

q :bixz devn jepigd oeyl d`x (57"lkeiy elv` oken z
cere .cinz da zexwl

r (58"b oaen mipta x`eand t"xe`iad lr) `iyew oi`y k
xnbd zibeqn (miptayyxtae ` ,gn) mixcpa `"a ,(i",bn) a

qy my rnync (`"zaizk da z`vl liaya dpi` xir ly z
q"k z"wx `

"
i`w drinyl"a)"aezkl xyt` okle ,(my a

myn 'i`x mipexg` e`iady enke] (my mixcp) `iypl ewlg
qa oi`vei oi`y"± [zetzey ly z

pd zibeqn 'i`xd egc mipexg` dnkay dfl sqep) ik"(ixd ,l
qa ecnly mipey`xd zexeca"oeikn zetzey lya e`vi `l z

vy"gz l"pd zericdl) cinz i",r) `nei mb d`xe .(65 dxrd l
± (` ,`n) dheq (`

"
q `ian cg`e cg` lk"'ek ezian z".

e`kl) cenil yi `pci`d mby s` (59"qa (`"h ± z"wq) f"(a
bne"wq) `"e` (`"txq g"ey .d"dc` r"q my f"rve ± .c"b

eyd zexnly)"df epi`x `l (rwxfix`a wx) dxezl 'ilra"l
qa dxcqd xiarn 'idy ± 'eke"oipr zay xcq zepeekd 'y ± z

rt .'e lil"iy .cenild zbdpd 'y g"t g"eik libxd xacae .(b"a
r lka"cy) 'i`x epi`x `l mb y".fr llk l 'rn millk gye"p.(

aa (60"eihl i"(eteqa) my c
"

q aezkl la`"`ed ea zexwl z
edf `pci`d mbc `hiyt (zqpkd ziaa wx ± `le) eipaexwirmeiw

n"mipey`xd zexeca mibdep eidy enk ea bdep `ed ixdy r".
q zaizk eixacl mby dfl sqep la`"`id miaxa dazexwl ick z

b"l`xyi ebdp xaky oeikn ixd ,devn meiw k`lyqa cenll"z
wq) mydyixt d`xe)"`ly (g

"
lflflq ceaka"z"` ,("`pci`d k

ei yeal d`xe .dzevn xwir idef miaxa dziixw"q my c":a
da zexwl dazekl miaiigemiaxa.(zncewd dxrd d`x la`)

d`x (61cr"fey"ei 'ig ytp z"azk `edy `l`) dr 'iq c
eyny"ky devnd ied `l `pci`d f"q aezki `",envrl z

q xeaivdl yiy df witqne".(da zexwl '` z
q 'ldl gny xe` mb d`x (62"dfn giken my la` .my z

qa oi`veic"r la` ,oitzey ly z"dfn oi` mipta x`eand t
q eid my ik ,'i`x"a alc ldw ly z".odilr dpzn c

itl mb) devnd zaeg ici mi`vei oi`y zercd
`xd"aezkl miaiig `l` ,ycewÎixtqa wx (y

xtq ze`vnid ly daeg oi` ixd ,dxez xtq mb
dry lkae zr lka icedid ly eci zgz dxez61.

z` miiwn `ed xy`k dxez xtq mc`l yiy ic

"
zcnle".da micnele dxezl miler xy`k ±

.`imitzey ly dxezÎxtq
ldw ly dxezÎxtqe

ldw ly dxez xtq :sqep hxt yi jkae
:oitzey ly dxez xtqn dpey

xtq zwelg dielz oitzey ly dxez xtqa
zrca mdipia dxezdoitzeydoiprdy oeeike .

ly
"

dcnle"on dpeya ± onfa laben epi`
Îi` ± miieqn onfa `id ezlihpy bexz`d

y xnel xyt`
"

ea mi`vei`nzqn"meyn
dxezd xtq z` eazk mitzeydy

"
`zrc`

ikdc"z` (xifgdl zpn lr) zzl dxhna ±
miiwn `edy onfa ipyd szeyl dxezd xtq

z`
"

dcnle"mdipyy okzii xy`k cgeinae ,
.onf eze`a dxezdÎxtqa ecnli

ly dxez xtq ,z`f znerlldwjiiy
oi` okle ,miaxa ea d`ixw jxevl xeaivl

`l` ,dnecke i`pza jxev
"

dpzn oicÎzia al"

xtq ,dxezl dler ldwd on cg` lk xy`ky
`ed dxezd

"
ely"zaizky ± jkn xzeie ,

miiwl lkeiy ick ,exear dzyrp dxezdÎxtq
.dxezÎxtq zaizk zevn z` ezervn`a

.aildw ly ± dxezd ixtq bi

eniiw jky ,xnel ozip lirl xen`d lk itl
y devnd z` l`xyi ipadxez xtq zaizk l

dpey`xd mrta62:

lky did ixyt`Îizlay onf df didy oeeik

ihewljliezegiy
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8

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

envrl dxez xtq aezki icedi62*cgeina ,
xy`k

"
dcnle"ligzn zeevn miiwl cvik

n
"

...dfd ycegd"mxear epiax dyn azk ,
lkl dxez xtq ± dxez ixtq xyrÎdyly

okle ,ldw ly dxezÎixtq eid dl` .hay
"

al
odilr dpzn oicÎzia"on cg` lk xy`ky

epiax dyny ixd ,dxezd xtqa cnli xeaivd
dxezd xtq z` dligzkln exear azk63.

lr ieeivdy jkl daiqd idefy ,xnel yie
`l eay ± dfk avna xn`p dxezÎxtq zaizk
iciÎlr daizkd zevn meiw ly zexyt` dzid
± ldw ly dxez xtq iciÎlr `l` cg` lk

,avnay ,mi`ad zexecd iabl cnll ick
lky ixyt`Îizla eay ,onfd ziaxna miiwd
`ed ieeivd ixd ,envrl dxez xtq aezki icedi
dxez xtq zervn`a dligzkln z`f miiwl

.ldw ly

.bilkl ± dxezd xtqa ze`
icedi

daxd zeaiygd zpaen lirl xen`d lkn
:ldw ly dxezÎxtqa ze` zyikx ly

meyn wx `l devnd zaeg ici mi`vei jk
y
"

dpzn oicÎzia al"s` liren df i`pzy ±
zervn`a xtqd zaizka mitzzyn oi` xy`k
dyrn ly oexzia mb mikef `l` ± ze` zyikx

lreta,dxezd zaizka ,oenna ,

k df oi` i`cea f`e
"

weyd on devn sheg",
`l`

"
ipiq xdn elaw eli`k"64.

xtqa ze` didz micedid lkly jk iciÎlre
`id dxez xtq zaizk zevny ± dxezd

d
"

meiq"ixz lk ly"zeevnd b65dkfp ±
zelbd meiql ynn aexwa66lky epizelb ,

,epwcv giyn z`iaa ,dpnn e`vi l`xyi

z` aezki `ede
"

dxezd dpyn"67

"
myl

jlnd"xy` ,
"

xn`py ...cinz enr didi
eiig ini lk ea `xwe enr dzide"68.

elqk h"i zegiyn)

(a"nyz ,f"g`ly zeiecrezde

vre .dfa oi`vei ,xg` ote`a".r
wenp d`xe .my zegpn `xnbd 'l (64"q 'ld yix i"`aed) z

aa"eihl i"ied 'ek eazkl xteq xkyyk mbc (ezlgza my c
b".ipiqn elaiw eli`k k

i mb"ry l"d 'ilrd zra dxezd zekxa i"lr cirny enk f
iede ,dxezd zexykr"cdxizi mb ile`e) zg` ze` da 'ibd

pynk ,(dfn".zecrezdda z
.cere .my jepigd 'q d`x (65

.(f 'r) ziy`xa 't ig yi` oa d`x (66
.gi ,fi mihtey (67

anx (68"q 'ld m"d my z".a

vre (62*"il rbepa r"q b"nl dyn oazky z"dxez c
.dteqa 15 dxrd lirl d`xe .dpzip dnezg

pd zericdl) 58 dxrd lirl d`x la` (63"qdy l"v z"l
gz"xyt` 'id `l f`y oeikn ik wlgl yi ile`e .(cinz i

¨

ihewljliezegiy
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ברכת הבנים 
נושא ד
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ברכת הבנים. רגעים של גילוי אהבה בין אב לבנו. בין רבי לתמימים, 
דעם רבינ'ס קינדער.

עומדים מצטופפים, מנסים להיות הכי קרוב אל הקודש. כבן המסתופף 
בכנף אביו. עוד רגע הרבי נכנס, ישא ברכתו הטהורה ליל התקדש יום 

הגדול והקדוש.

על  נשען  הבימה.  אל  איטיים  בצעדים  הרבי  עולה  לבנים,  לבוש  והנה, 
הסטענדר, מוריד טליתו על עיניו, ו..

וידבר . . יברכך ה' וישמרך...

ברכת הבנים עברה כמה גלגולים במשך השנים. חוץ ממקום הברכה, 
שבתחילה הי' זה בחדרו הק' של כ"ק אד"ש, ומפאת ריבוי התמימים עבר 

לזאל הקטן;

 גם אופן הברכה השתנה. כפי שניתן לראות בברכות דלקמן )בתרגום 
חפשי(, בתשי"ב - ברכת הבנים הראשונה - היתה מספר משפטים, בשנות 

הלמ"ד - התארכה, ובשנות המ"ם והנו"ן - ממש כעין שיחה קצרה.

שנזכה השנה לשמוע זאת בעינינו ואוזנינו הבשריות!
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י י"ר
להת' שיחיו - לפני תפלת כל נדרי

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  הישיבה  תלמידי  נכנסו  נדרי  כל  תפלת  קודם  ערב,  )לפנות 

לבקש ברכתו, ואמר:(

יום  ערב  הרבי,  של  בניו  אתם  כן  על  ואשר  הרבי,  של  בישיבתו  לומדים  הרי  הנכם 

הכיפורים הוא הרי... ברכת הבנים –

וידבר ה׳ אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל אמור 

להם, יברכך ה׳ וישמרך, יאר ה׳ פניו אליך ויחונך, ישא ה׳ פניו אליך וישם לך שלום, ושמו 

את שמי על בני ישראל ואני אברכם,

שתצליחו בלימודכם ביראת שמים, ושתבצעו את רצונו של הרבי, וחתימה וגמר חתימה 

טובה.

י ל"א
להת' שיחיו - לפני תפלת כל נדרי

וידבר גו' דבר גו' יברכך גו׳ יאר גו׳ ישא גו' ושמו גו׳ ואני  אברכם.

שתהיה  בה,  נכללים  מכם  אחד  שכל  הכללית  לברכה  בנוסף  אתכם,  יברך  שהקב"ה 

הצלחה רבה ומפלגה  בלימוד התורה, נגלה וחסידות, מתוך יראת שמים, והלימוד יביא 

לידי מעשה, הידור בקיום המצוות, ושלימוד התורה תהיה בשובה ונחת בלי שום מניעות 

ובלבולים, וילכו מחיל אל חיל.

שתהיו חסידים יראי שמים ולמדנים, ושתזכו שע"י לימוד התורה עכשיו תהיה 'ותלמודו 

בידו' בביאת משיח צדקנו, שהוא ילמד את כל העם כולו – אז אתם תהיו הראשונים שתזכו 

ללמוד גם את תורתו, ע"י ההכנה של לימוד פנימיות התורה עתה, מתוך שמחה וטוב לבב.

ושזה גם יכלל בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, 

למטה מעשרה טפחים, בגשמיות ורוחניות גם יחד, ובאופן של "כבוד לעמך תהלה ליראיך 

כו' שמחה לארצך וששון לעירך", ביז "ועריכת נר לבן ישי משיחך", יבוא ויגאלנו ויוליכנו 

קוממיות לארצנו בקרוב ממש.

י  "א -  ני הקהל
להת' שיחיו - לפני תפלת כל נדרי

וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם.

זה הרי מעצמו מובן שכל אלו שנמצאים כאן נכללים בברכות ובכל העניינים שנדברו 
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היה  שזה  הקדוש,  יום  וערב  קודש  ערב שבת  של  המנחה  בעלות  המנחה,  תפלת  לאחרי 

באופן ד"נצבים היום . . כולכם לפני  ה' אלקיכם".

וכמו  ונחלתך",  "אני  חלקך  ישנה מעלה אצלכם שהקב"ה אומר עליהם  לזה  ובנוסף 

שהרמב"ם אומר שזה מדובר על אלו ש"נדבה רוחו כו'" למסור את עצמו  לעמוד לשרתו 

– לימוד התורה, נגלה און חסידות, בהקדמת עבודת התפלה, לימוד המביא לידי מעשה, 

שזהו שלימות הלימוד, שאז זה "גדול לימוד שמביא לידי מעשה" – קיום המצות בהידור – 

ושגם יקויים אצלכם, ובגלוי, הענין של "אני חלקך ונחלתך" – הצלחה רבה ומופלגה 

בלימוד התורה הנגלית ופנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה תורת החסידות,

שזה גם יהיה קשור עם "נחלתך" – שתהיה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, גוף בריא ושלם, 

כדי שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוותיה בתכלית השלימות,

ושתהיה שקידה עד שיהיה באופן של "יגדיל תורה ויאדיר".

למטה  הירידה  את  ונזרז  נקריב   – חוצה"  מעיינותיך  "יפוצו  ע"י  ובכלל  זה  כל  וע"י 

מעשרה טפחים את "אתי מר" דא מלכא משיחא.

שהוא מביא את הגאולה האמתית והשלימה במהרה בימינו ממש, ויבנה בית המקדש 

במקומו ויקבץ נדחי ישראל "והיתה להוי' המלוכה".

ל"למען  מביא  זה  והיום  והטף",  הנשים  האנשים  העם  את  "הקהל  דעם   – ועאכ"ו 

ישמעו",

בשלימות,  ה'  יראת   – אלוקיכם"  ה'  את  ל"ויראו  מביא  גם  שזה  שם,  שמסיק  וכמו 

ו"ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" – שלימות העשי', שזוהי שלימות התורה,

יחד עם שלימות ארץ ישראל, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה 

ועד אחרית השנה",

וביחד עם זה שלימות של "נצבים היום כולכם" של "ראשיכם שבטיכם" עד ל"חוטב 

עציך" ו"שואב מימיך", אם כל הדרגות שספורים בינתיים, שלימות העם

בכלל,  הישיבות  מתלמידי  מתחיל  אומנתם",  "תורתם  אשר  אלו  הולכים  ובראשם 

ובמיוחד – תלמידי הישיבות איפה שלומדים ע"י הקדמת עבודת התפלה. וביחד עם לימוד 

לימוד  נהיית תורה אחת,  ופנימיות התורה(  נגלה  )הלימוד של  פנימיות התורה, עד שזה 

אחד.

ובכל עניינים אלו "ילכו מחיל אל חיל", באופן דמוסיף והולך ואור,

עד שרואים בפועל איך ש"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" עד ש"ונגלה 

כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" ,

ובעגלא דידן.
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ררכי כ״ק אד ו״ר  ליט״א להיל ידים  יחיו  רר יום הכפורים 
לפני כל נדרי, ה׳י נ״ר 

בלתי מוגה

״וידבר ה׳ אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל 

אמור להם, יברכך ה׳ וישמרך, יאר ה׳ פניו אליך ויחונך, ישא ה׳ פניו אליך וישם לך שלום, 

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם״1.

א. ע״פ הכלל שההתחלה היא בהמשך להסיום שלפנ״ז )במה שמסיים מתחיל(2 — יש 

להתחיל בהענין ד״ואני אברכם״ )הסיום דברכת כהנים(, שמצינו בגמרא3 ב׳ פירושים:

לישראל  מברכים  ״כהנים  ב(  לכהנים״.  מברך  והקב״ה  לישראל  מברכים  ״כהנים  א( 

והקב״ה מסכים על ידם״.

כפי שלמדים   — ]וגם להפירוש ש״ואני אברכם״ קאי על בנ״י, יש ברכה גם לכהנים 

ממ״ש4 ״ואברכה מברכיך״3. ובמכ״ש וק״ו: אם בנוגע לכל אדם )אפילו אינו-יהודי( נאמר 

״ואברכה מברכיך״5, בנוגע לבנ״י, ובבנ״י גופא שבט לוי, ובשבט לוי גופא כהנים — על 

אחת כמה וכמה שישנה ההבטחה ״ואברכה מברכיך״, וביתר שאת וביתר עוד[.

ובנדו״ד מודגש הקשר והשייכות דב׳ הפירושים ב״ואני אברכם״, כיון שגם המתברכים 

הם בדוגמת כהנים — כמובן מפס״ד הרמב״ם6 ״ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 

. ופרק מעל צוארו עול   . . אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה׳   .

שזוהי   — וכו'״  קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי  האדם,  בני  בקשו  הרבים אשר  החשבונות 

בישיבת  שלומדים  תלמידים  ובפרט  אומנתם,  שתורתם  הישיבה,  תלמידי  של  ההנהגה 

תומכי תמימים ומתנהגים ברוחה, ככל פרטי ההוראות ששמענו מכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא 

דורנו, המנהל-פועל של הישיבה מיום הווסדה7 ועד היום הזה8.

ב. והוספה יתירה בהברכה — מצד הענין ד״טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל״9:

1(    נוסח ברכת כהנים — נשא ו, כב ואילך.

2(  ראה ב״ר פ"ק, יב.

3(  חולין מט, סע"א.

4(  לך לך יב, ג.

5(  ראה תוד"ה ואברכה — חולין שם.

6(  הל׳ שמיטה ויובל בסופן.

7(  שאז הי׳ בנו יחידו )ובמילא ממלא מקומו( של נשיא הדור בימים ההם.

8(  וגם לעתיד לבוא, לעד ולנצח נצחים, שהרי קדושה לא זזה ממקומה )ראה תניא אגה״ק ביאור לסי׳ 
ז״ך(, ואדרבה, הלוך ומוסיף ואור, ועד לעילוי שבאין ערוך.

9(  משלי כב, ט.

שני פירושים 
ב'ואני אברכם'

תמימים הם 
בדוגמת כהנים
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פסוק זה נאמר על משה רבינו10, שענינו תורה11, ודוגמתו בכל לומדי תורה, ובנדו״ד, 

. כי נתן מלחמו )דקאי על התורה   . תלמידי הישיבות, שהנהגתם היא באופן ד״טוב עין 

שנקראת לחם12, ונעשית דם ובשר כבשרו13, ״לחמו״( לדל״14, גם לאלה שבערך אליהם 

נמצאים במעמד ומצב של ״דל״15.

ובהדגשה יתירה בנוגע לתלמידי ישיבת תומכי תמימים, שמתנהגים ע״פ הוראת המנהל-

פועל של הישיבה, שאצלו הי׳ מודגש ביותר הענין ד״טוב עין . . כי נתן מלחמו דל״.

ו״טוב עין הוא יבורך״ — שניתוסף ביתר שאת וביתר עוז בהברכות בכל המצטרך להם 

קיום  להם בשביל  ובמיוחד בהמצטרך  כולל  ובגשמיות,  וברוחניות  וברוחניות  בגשמיות 

הענין ד״טוב עין . . כי נתן מלחמו לדל״ כדבעי.

ית', נברך  — ש״הוא״ האמיתי, עצמותו ומהותו  ועד לשלימות הענין ד״הוא יבורך" 

כל  בהמשכת  ניתוסף  שעי״ז  למטה,  בגלוי  והמשכה16(  ברכה  מלשון  )״יבורך״  ונמשך 

הברכות ממקור הברכות לכל בנ״י )החל מתלמידי הישיבות, בני ביתם והשייכים אליהם(, 

שנמשכות ומתגלות ע״י נשיא הדור, ״הנשיא הוא הכל״17, שכולל כל עניני הדור, ועאכו״כ 

אנשי הדור, ובפרט בנ״י, ״אתם קרויין אדם״18, ע״ש ״אדמה לעליון״19, מצד נשמתם שהיא 

״חלק אלקה ממעל ממש״20, ונרגש גם בגופם, נשמה בריאה בגוף בריא.

ג. ובפרטיות יותר:

התחלת ועיקר הברכה היא בנוגע לתורה — הצלחה רבה ומופלגה בלימוד התורה, הן 

נגלה דתורה והן פנימיות התורה,

המאורות  ״שני  נתלו  שבו  בשבוע  הרביעי  ביום  דיוהכ״פ  בהקביעות  גם  וכמרומז   -  

ותורה  שבכתב  תורה  אור״22(,  )״תורה  שבתורה  הענינים  ב׳  על  שרומז  הגדולים״21, 

10(  נדרים לח, א. 

11(  ראה שמו״ר פ"ל, ד. וש״נ.

12(  ראה ברכות נז, סע״א. ועוד.

13(  ראה תניא פ״ה.

— ענין הביטול, ״ונפשי כעפר לכל  14(  נוסף לכך שגם אצלם ישנו הענין ד"דל״ בעבודה הרוחנית 
תהי׳״.

15(  ובפרט שלאמיתו של דבר אי אפשר לידע מעמדו ומצבו של הזולת, שהרי, ״אין אדם יודע מה בלבו 
של חבירו״ )פסחים נד, רע״ב(, כולל ובמיוחד בנוגע לעבודה שבלב, רעותא דלבא, ועד לפנימיות הלב כו'.

16(  ראה תו״א מקץ לז. ג. ובכ״מ.

17(  פרש״י חוקת כא, כא.

18(  יבמות סא, רע״א.

19(  ראה של״ה ג, רע״א. ועוד.

20(  תניא רפ״ב.

21(  בראשית א, טז.

22(  משלי ו, כג.

תלמידי 
הישיבה 
משפיעים גם 
לאלו שבמצב 
של 'דל'

המנהל פועל 
של הישיבה – 
'טוב עין'

ברכה בנוגע 
ללימוד התורה
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שבע״פ23, נגלה דתורה ופנימיות התורה24 —

״תומכי  הישיבה  של  בשמה  כמודגש  אחת״25,  ״תורה  יחד,  ופנימיות(  )נגלה  ושניהם 

תמימים״, כיון ש״מטרת הישיבה להיות תורת ה׳ תורה הנגלית ותורת החסידות תמימה״26,

והצלחה רבה ומופלגה גם בנוגע לתמכין דאורייתא )תומכי תמימים(, שעליהם נאמר 

״עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי׳ מאושר״27, ״אל תקרי מאושר, אלא מראשו28 אינון 

תמכין לאורייתא״29,

ומהתורה נמשך גם בעולם )שנברא ע״י התורה30( — שהגילוי ד״תורה אחת״ )הקשורה 

עם ״ה׳ אחד״( חודר ונמשך ע״י ישראל, ״גוי אחד — )גם( בארץ״31, בכל העולם32 )שנברא 

בשביל התורה ובשביל ישראל33(, שתתגלה בו המציאות ד״ה׳ אחד״, כמ״ש34 ״ואמת הוי׳ 

לעולם״, ולא רק ״לעולם״, אלא גם ״בעולם״, שבכל העולם כולו )לא רק בבנ״י, ולא רק 

— ״אין עוד  במין המדבר, אלא גם במין החי והצומח עד לדומם( יתגלה ה"אמת הוי'״ 

מלבדו״35, ויתירה מזה, ״אין עוד״36.

— שרומז על גילוי והמשכת  — ״אחת בשנה״37  ויש לקשר זה עם ענינו של יוהכ״פ 

ה״אחת״38 )ע״י ה״אחת״ שבתורה( גם ״בשנה״, ענין הזמן )שקשור גם עם ענין המקום(, 

גדר העולם39, ובאופן שנעשים מציאות ״אחת״, שהיש הנברא והיש האמיתי הם חד ממש40.

23(  ראה לקו״ש ח״ל ע׳ 10 ואילך. וש״נ.

24(  ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 37 ואילך. וש״נ.

25(  ראה התוועדויות תשמ״ח ח"ב ע׳ 408. תשמ״ט ח"ד ע׳ 313. וש״נ.

26(  ״התמים״ ח״א ע׳ כה.

27(  משלי ג, יח.

28(  להעיר מהשייכות ד״מראשו״ ליוהכ"פ — ש״נק׳ ג״כ ראש השנה בכתוב )יחזקאל מ, א( והוא בחיי 
נשמה ופנימיות״ )לקו״ת דרושי ד״ה נח, א(.

29(  זח״ג נג, ב. וראה סה״מ תרצ״ט ע׳ 68 ואילך.

30(  ראה זח״ב קסא, סע״א ואילך.

31(  שמואל-ב ז. כג. ועוד. וראה תניא אגה״ק ס״ט. ובכ״מ.

— שע"י העיניים מתגלית  דייקא  ]״עיני״  עיני  גו' תמיד  — ״ארץ אשר  32(  החל מהארץ המיוחדת 
ומתבטאת )"זאגט זיך ארויס״( כל מציאותו של בעל העיניים, ובנדו״ד המציאות דה׳ אלקיך[ ה׳ אלקיך בה״ 

)עקב יא, יב(, ועל ידה נמשך גם בכל העולם.

שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה  בשביל  ראשית,  ב'  ״בראשית"  חז״ל:  כדרשת    )33
ראשית )פרש״י ר״פ בראשית. ובכ״מ(.

34(  תהלים קיז, ב.

35(  ואתחנן ד, לה.

36(  שם, לט. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 202 הערה 86.

37(  ס״פ תצוה. אחרי טז, לד.

38(  להעיר מתוד״ה עד אחת — מנחות יח, א.

39(  ראה תניא שעהיוה״א פ"ז. ובכ״מ.

40(  ראה ביאוה״ז לאדהאמ״צ בשלח מג, ג. ובכ"מ.

תמכין 
דאורייתא

הגילוי ד'אחד' 
בעולם – ע"י 

התורה
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 — ישיבת תומכי תמימים, בתוככי כלל ישראל41  — תלמידי  ויה״ר שיקויים בכם  ד. 
הענין ד״אתם נצבים היום42 כולכם לפני ה׳ אלקיכם״43,

״נצבים״ — מלשון ״נצב מלך״44, ״מאן מלכי רבנן״45, אלה שמתעסקים בלימוד התורה,

״לפני הוי׳ אלקיכם״ — ״לפני״ מלשון פנימיות46, הפנימיות דהוי׳ אלקיכם, כולל גם 
כפי ש״הוי'״ נעשה ״אלקיכם״, כחכם וחיותכם47,

ובאופן ד״כולכם״ — שכוללים גם את כל בנ״י, מתוך אהבת ישראל, ״ואהבת לרעך48 
כמוך״49,

ובפשטות — שכל בנ״י, ״בנערינו ובזקנינו גו׳ בבנינו ובבנותינו״50, מתקבצים ובאים 
ולבית  הקודש  להר  הקודש,  עיר  לירושלים  הקדושה,  לארצנו  )״כולכם״(  יחדיו  כולם 

המקדש השלישי — ״לפני ה׳ אלקיכם״.

ביום  מיומיים  ״יחיינו  במ״ש52  הפירוש  כידוע51   — ליוהכ״פ  במיוחד  שייך  זה  וענין 
שנחשבים  )אע״פ  ר״ה  של  הימים  ב׳  על  קאי  ש״יומיים״  לפניו״,  ונחי׳  יקימנו  השלישי 
 ל״יומא אריכתא״53(, ו"יום השלישי״ קאי על יוהכ״פ, שבו ״יקימנו ונחי׳ לפניו״ )״נצבים . . 

לפני ה׳ אלקיכם״( — בביהמ״ק השלישי.

ה. ועוד והוא העיקר — שכל זה יקויים בפועל בסמיכות להתחלת יוהכ״פ דשנה זו,

— בהתאם להרמז בסימנה של השנה, ״הי׳ תהא שנת נפלאות בכל״, ״בכל מכל כל" — 
בגימטריא ״קבץ״54, שמזה מובן שכבר בראש השנה היתה כבר הכתיבה והחתימה בנוגע 
להענין ד״תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות 

הארץ לארצנו״ —

ובמילא נעשה ההמשך דכל השנה כולה באופן ד״נפלאות בה״, ״נפלאות בכל״, ״בכל 
האמיתית  הגאולה  שנת   — לראש  ולכל  הענינים,  בכל  ומבורכת  טובה  שנה  כל״,  מכל 

והשלימה,

תיכף ומיד ממש.

כאו״א  גם  נכללים  שבה  מנחה(,  תפלת  שלאחרי  )בהשיחה  לעיל  האמורות  הברכות  על  נוסף    )41
מהנמצאים כאן, בתוככי כלל ישראל.

42(  דקאי על ר״ה )לקו"ת ר״פ נצבים(, ועד״ז יוהכ״פ שהוא בחי׳ ר״ה בפנימיות )כנ״ל הערה 28(.

43(  ר״פ נצבים.

44(  מלכים-א כב, מח. וראה אוה״ת נצבים ס״ע א'רא ואילך.

45(  ראה גיטין סב, סע״א. זח״ג רנג, ב.

46(  ראה לקו״ת ראה יח, סע״ד. ובכ"מ.

47(  ע״ד הפירוש במ״ש בהפטרה דשבת שובה )שמיני׳ מתברכין כולהו יומין( ״שובה ישראל עד הוי׳ 
אלקיך״, שהוי׳ נעשה אלקיך, כחך וחיותך )ראה לקו"ת דרושי ש"ש סד, ב ואילך. ובכ״מ(.

48(  כולל גם ״רעך ורע אביך אל תעזוב, זה הקב״ה״ )שמו״ר רפכ״ז. ועוד(.

49(  קדושים יט, יח.

50(  בא יו״ד, ט.

51(  לקו״ת דרושי ר״ה סג, סע״ב.

52(  הושע ו, ב.

53(  שו״ע אדה״ז או״ח סת״ר ס״ג. ועוד.

54(  ראה חי' חת״ס לב״ב טז, סע״ב ואילך.

התמימים 
כוללים בתוכם 
את כל בנ"י

קיבוץ גלויות

נצבים – 
בביהמ"ק 
השלישי

בכל מכל כל – 
בגמטריא קבץ
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יום הכיפורים בפנמיות התורה 
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עיצומו של יום  - מכפר.

יום הכיפורים מגלה את הקשר המיוחד של יהודי עם הקב"ה, קשר שלא 
שייך בו ניתוק, ואדרבה -  משלים את כל הפגמים.

בשיחה שלפנינו )ח"ד( מבאר כ"ק אד"ש באריכות ובפשטות מעלתו של 
אותו קשר המתגלה ביום הכיפורים.

במאמר 'שובה ישראל' שלאחריו מוסבר הענין ב'אותיות' של חסידות, 
ובו מבאר בהרחבה את עוצמתו של קשר זה, אשר הוא למעלה מכל הדרגות, 

והוא ע"ד השופר גדול דלעתיד לבוא.

באמצעות ה'תשובה' מגלים את אותו קשר עצמי, שדווקא באמצעותו 
מתבטלים כל הפגמים,

ובזה גופא ניכרת מעלתו - שלא שייך בו ניתוק, ותמיד קיים חיבור בין 
יהודי לקב"ה.

במהלך המאמר מבהיר, שמעלה זו של גילוי הקשר העצמי מתגלית כבר 
בשבת שובה שממנו מתברך יום הכיפורים, והיא הקדמה אליו.

וממשיך, שהעיקר הוא להמשיך ולגלות קשר זה בפרטים הקטנים – בסדר 
העבודה הרגיל בתורה ומצוות, שעל ידי זה עושים לקב"ה דירה בתחתונים.

56
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יום הכיפורים
לקו"ש ח"ד
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 יום הכיפורים 
נושא ו

בנגלה דתורה 

indd   91.ב דעומ אב יכindd   91.ב דעומ אב יכ 01/09/2021   16:36:5101/09/2021   16:36:51



מלבד הרובד הפנימי של היום הגדול והקדוש, ישנם פרטים רבים בנגלה   
דתורה הנוגעים ליום הכפורים.

כ"ק אד"ש מתייחס לרבים מהם, והבאנו טעימה 'על קצה המזלג' מענינים 
אלו:

בראש, שיחה הדנה אודות החילוק בין הכפרה הנפעלת על ידי השעיר 
המשתלח ובין 'עיצומו של יום';

ולאחר, מכתב קצר מכ"ק אד"ש, בו דן אודות נטילת ידיים ביום הכפורים.
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103 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

רט ם  י ור נטילי ידיים ריום הכיפורים
ממכתב כ"ג תמוז, תש"ט

... מהו שיעור נט״י שחרית בט״ב ויוהכ״פ?

אצבעותיו,  קשרי  עד  ביוהכ״פ  שנוטל  ס״ב  סתרי״ג  שלו  בשו״ע  אדה״ז  שפסק  ואף 

כנראה מסתפק כת״ר בהלכה למעשה, כיון שהחמיר רבנו בסידורו ונט״י שחרית צ״ל עד 

גם בט״ב  וא״כ לכאורה  כי עד שם הטומאה מתפשטת״,  מקום חבור היד ״לקנה הזרוע 

ויהכ״פ צ״ל עד קנה הזרוע.

ס״ד  במג״א  רמז  כבר   — שחרית  נט״י  לשיעור  ויוהכ״פ  דט״ב  מדין  הראי׳  על  והנה 

סוסק״ז )עיין במ״מ לשו״ע אדה״ז מהד״ק ס״ד ס״ז(. ולכן חלקו, בנט״י שחרית כל השנה, 

בין לכתחילה ושעת הדחק )שו״ע אדה״ז שם. שע״ת בשם שלמי צבור. קש״ע ב, ג. משנה 

ברורה ד, ט. ועייג״כ בפרמ״ג(.

אבל בכתבים — הובא במג״א ובבה״ט — כתבו סתם שצ״ל עד פרק הזרוע. וכ״מ קצת 

גם בסידור רבנו. אף שבת״ב ויוהכ״פ לד״ה נוטל רק עד קשרי אצבעותיו. כן הורה ג״כ כ״ק 

מו״ח אדמו״ר.

וראיתי הטעם )איני זוכר עתה באיזה ספר( ]הגהה לאחר זמן: שוב מצאתיו במקדש מלך 

לזהר ח״ב קעג, א[ כי ביוהכ״פ אין כ״כ שליטה לרוח הטומאה, ולכן כשניעור אינה שורה 

אלא עד קשרי אצבעותיו.

וע״ד  לשרות.  כ״כ  מתאווה  אינה  שבקדושה  החלישות  מפני  בת״ב  אשר  י״ל,  ועד״ז 

מש״כ בשו״ע רבנו מהד״ב בסופה, ומתפשטת רק עד קשרי אצבעותיו. וטעמא דמסתבר 

הוא.

ועד״ז צ״ל גם בנעילת הסנדל דאסור הן ביום הכפורים הן בת״ב.

פ״ד  שיוהכ״פ  ובפע״ח  סס״ג.  יפו  מה  ד״ה  שה״ש  לקו״ת  ראה   — ליוהכ״פ  בהנוגע 

)הועתק בנגיד ומצוה( ובסי׳ מהרי״ק — באו״א קצת.

הגהה לאחרי זמן: שוב מצאתי ברשימות הצ״צ על איכה* וז״ל: ט״ב ויוהכ״פ שניהם 

אסורים בנעילת הסנדל, אלא שזה מצד מעלה יתרה בעליות המל׳ למע׳ מבחי׳ נעל כו' וזה 

להיפך . . .

•( אוה"ת לנ״ך ח״ב ע׳ א׳צו. המו"ל.
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מילואים
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107 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

יום הכפורים
לקו"ש חכ"ט
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109 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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111 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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113 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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115 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

וילך
שיחה א, לקו"ש חי"ט
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117 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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119 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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121 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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123 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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 ילואים124

וילך
שיחה ב, לקו"ש חכ"ד
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125 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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127 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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129 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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131 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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133 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג

אחרי
שיחה ב, לקו"ש חכ"ז
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135 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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137 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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139 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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141 כי בא מועד • נושאים נבחרים במהותו של חג
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לזכות
כ"ק אד ו"ר  לך ה  יח  ליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט, 
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל,

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממ"ש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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