
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת כי-תצא • ח' אלול ה'תש"פ

א'שסב

מצורף גם 
 

לשבועון 
 

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת שופטים • ב' אלול ה'תש"פ

אשס"א

מצורף גם 
 

לשבועון 
 

לפרשת־השבוע חסידות  פניני   • אגרות   •  שיחות 
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים 

ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

תש"י
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

לפרשת־השבוע חסידות  פניני   • אגרות   •  שיחות 
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים 

ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

תש"י
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש 32

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

éäìà ýåýé-øLà äîãàä:Cì ïúð E מתקלין ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְְִַ

ּדקׁשֹוט  ׁשלמין מכילן ל יהֹון ּדקׁשֹוט ְְְְְְִִִִִָָָָׁשלמין

אלה ּדיי ארעא על יֹומי ּדיֹורכּון ּבדיל ל ְְְְְְֱִַַַָָָָָָיהֹון

:ל æèéäìàיהב ýåýé úáòBú ékäNò-ìk E ֵָָ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìåò äNò ìk älàéäìà ýåýé úáòBú ékE ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:ìåò äNò ìk älà äNò-ìk יי קדם מרחק ארי ¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤ְְֲֳֵָָָָ

פ  ׁשקר: עבד ּכל אּלין עבד ּכל ְֱִֵֵֵַָָָָָֹאלה

æé øéèôîà øBëæCøca ÷ìîò Eì äNò-øLà ú ¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaEì äNò-øLà úà øBëæ §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¨¾¥²£¤¨¨¬§−

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîò ּדי ית דכיר הוי £¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦ְֲִִֵָ

מּמצרים: ּבמּפקכֹון ּבארחא עמלק ל ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָעבד

çéíéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå óøLà ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«£¤̧

éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷äzàå E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈

éò:íéäìà àøé àìå òâéå ó ּבארחא ערע ּדי ¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«ְְְִָָָָ

מׁשלהי  ואּת ּבתר מתאחרין דהוֹו ּכל ּב ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָוקטל

יי: קדם מן דחל ולא èéýåýéּולאי çéðäa äéäå ְְְֳִֵֵָָָָ§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´
éäìàéáéà-ìkî Eì | EøLà õøàa áéáqî E ¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´

éäìà-ýåýéäçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ
øëæ-úà(øëæ) áéúëàì íéîMä úçzî ÷ìîò ¤¥´Ç¤¤´¤£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ
:çkLzéäìà ýåýé çéðäa äéäå-ìkî Eì | E ¦§¨«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMäל אלה יי יניח ּכד ויהי ©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«ְְֱִִֵַַָָָָ

יי  ּדי ּבארעא סחֹור מּסחֹור דבב ּבעלי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָמּכל

ּדּוכרנא  ית ּתמחי למירתּה אחסנא ל יהב ְְְְֱֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָאלה

ּתּתנׁשי: לא ׁשמּיא מּתחֹות ôדעמלק ô ô ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

àöú éë úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

זו  הפטרה לאחר מוסיפים חודש) ראש שבת הי' ראה פרשת שבת (שאז אלול בי"ד חלה תצא פרשת שבת אם

סוערה". "עניה – ראה פרשת שבת הפטרת את גם

ãðàòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épøäìe ¨¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈
:ýåýé øîàáøäéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé CC ¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦

éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬

éúeðîìà:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékéùò CìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½
:àøwé õøàä-ìë éäìàåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬

éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçézøzñä óö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦
ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô:ýåýé Cìàb øîà CèézraLð øLà éì úàæ çð éî-ék ¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî:Ca-ørbîe CéeLeîé íéøää ék ¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

éäìà ýåýé-øLà äîãàä:Cì ïúð E מתקלין ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְְִַ

ּדקׁשֹוט  ׁשלמין מכילן ל יהֹון ּדקׁשֹוט ְְְְְְִִִִִָָָָׁשלמין

אלה ּדיי ארעא על יֹומי ּדיֹורכּון ּבדיל ל ְְְְְְֱִַַַָָָָָָיהֹון

:ל æèéäìàיהב ýåýé úáòBú ékäNò-ìk E ֵָָ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìåò äNò ìk älàéäìà ýåýé úáòBú ékE ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:ìåò äNò ìk älà äNò-ìk יי קדם מרחק ארי ¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤ְְֲֳֵָָָָ

פ  ׁשקר: עבד ּכל אּלין עבד ּכל ְֱִֵֵֵַָָָָָֹאלה

æé øéèôîà øBëæCøca ÷ìîò Eì äNò-øLà ú ¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaEì äNò-øLà úà øBëæ §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¨¾¥²£¤¨¨¬§−

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîò ּדי ית דכיר הוי £¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦ְֲִִֵָ

מּמצרים: ּבמּפקכֹון ּבארחא עמלק ל ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָעבד

çéíéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå óøLà ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«£¤̧

éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷äzàå E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈

éò:íéäìà àøé àìå òâéå ó ּבארחא ערע ּדי ¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«ְְְִָָָָ

מׁשלהי  ואּת ּבתר מתאחרין דהוֹו ּכל ּב ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָוקטל

יי: קדם מן דחל ולא èéýåýéּולאי çéðäa äéäå ְְְֳִֵֵָָָָ§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´
éäìàéáéà-ìkî Eì | EøLà õøàa áéáqî E ¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´

éäìà-ýåýéäçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ
øëæ-úà(øëæ) áéúëàì íéîMä úçzî ÷ìîò ¤¥´Ç¤¤´¤£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ
:çkLzéäìà ýåýé çéðäa äéäå-ìkî Eì | E ¦§¨«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMäל אלה יי יניח ּכד ויהי ©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«ְְֱִִֵַַָָָָ

יי  ּדי ּבארעא סחֹור מּסחֹור דבב ּבעלי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָמּכל

ּדּוכרנא  ית ּתמחי למירתּה אחסנא ל יהב ְְְְֱֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָאלה

ּתּתנׁשי: לא ׁשמּיא מּתחֹות ôדעמלק ô ô ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

àöú éë úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

זו  הפטרה לאחר מוסיפים חודש) ראש שבת הי' ראה פרשת שבת (שאז אלול בי"ד חלה תצא פרשת שבת אם

סוערה". "עניה – ראה פרשת שבת הפטרת את גם

ãðàòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épøäìe ¨¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈
:ýåýé øîàáøäéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé CC ¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦

éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬

éúeðîìà:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékéùò CìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½
:àøwé õøàä-ìë éäìàåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬

éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçézøzñä óö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦
ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô:ýåýé Cìàb øîà CèézraLð øLà éì úàæ çð éî-ék ¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî:Ca-ørbîe CéeLeîé íéøää ék ¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«



לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב

 מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט, 
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי

מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר  חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט

ISSN 7474-0793 • גיליון 1362

אור וחום ההתקשרות

אין איש החיל עושה את הקנה רובה וגם אין זה ביכלתו. אינו משיג בשכלו 
את  הוא  מוסר  אבל  בכלל,  המלחמה  וטכסיסי  בפרט  רובה  הקנה  יורה  איך 
נפשו ורצונו למפקד המלחמה ועושה את זה בשמחה ואז הוא דוקא המנצח.

מפקדי  כל  בראש  שמאמין  האמונה  היא  זה  לכל  שהיסוד  רואין  ובמוחש 
והנשיא, במלחמה הרוחנית היינו הנשיא מנהיג הדור.  המלחמה הוא המלך 
ובדורנו בפרט - הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שהורה והעמיד את כל אחד 

ואחת מאתנו במקום מיוחד בשדה המלחמה נגד צד הלעומת זה.
)אגרות קודש חלק ג' עמ' רסה(

־* הזמנים מתייחסים לא
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
**  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
־הזמנים לפי הדעה המו

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
***  זמני השקיעה כאן 

הם לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
)'סדר הכנסת שבת'( 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" )לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה(.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ח' באלול ה'תש"פ – ט"ו באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שביתת עשור.. בפרקים ח' באלולו'
אלו. פרק א-ג.

הל' תשובה פרק 
ב.

מ"ע קסה. מל"ת שכט. מ"ע 
קסד. מל"ת קצו.

הלכות שביתת יו"ט.. בפרקים אלו. ט' באלולש"ק
מ"ע קנט. מל"ת שכג. מ"ע פרק ג.פרק א-ג.

קס. מל"ת שכד.

מ"ע קסב. מל"ת שכה. מ"ע פרק ד.הלכות שביתת יו"ט. פרק ד-ו.י' באלולא'
קסג. מל"ת שכו.

־פרק ז-ח. הלכות חמץ ומצה.. בפי"א באלולב'
מ"ע קסו. מל"ת שכז. מ"ע פרק ה.רקים אלו. פרק א.

קסז. מל"ת שכח. קצט.
מ"ע קנו. מל"ת קצז. קצח.פרק ו.פרק ב-ד.י"ב באלולג'
מל"ת ר. רא. מ"ע קנח.פרק ז.פרק ה-ז.י"ג באלולד'

י"ד באלולה'
פרק ח. נוסח ההגדה. הלכות שופר 

וסוכה ולולב.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ח.
מ"ע קנז. ספר משנה תורה 

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

מ"ע קסח.פרק ט.פרק ג-ה.ט"ו באלולו'

תאריך
עלות השחר**

 זמן
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

 סוף
 זמן
ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
 החמה
***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.064.585.216.219.2612.421.147.09.77.34ו', ח' באלול

4.074.595.226.219.2612.411.147.08.57.33ש"ק, ט' באלול

4.085.005.236.229.2612.411.137.07.37.32א', י' באלול

4.095.015.236.229.2612.411.137.06.17.31ב', י"א באלול

4.105.025.246.239.2612.401.127.04.87.29ג', י"ב באלול 

4.115.025.256.249.2612.401.127.03.57.28ד', י"ג באלול

4.125.035.256.249.2712.401.127.02.27.27ה', י"ד באלול

4.135.045.266.259.2712.401.117.01.07.25ו', ט"ו באלול

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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־* הזמנים מתייחסים לא
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
**  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
־הזמנים לפי הדעה המו

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
***  זמני השקיעה כאן 

הם לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
)'סדר הכנסת שבת'( 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" )לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה(.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ח' באלול ה'תש"פ – ט"ו באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שביתת עשור.. בפרקים ח' באלולו'
אלו. פרק א-ג.

הל' תשובה פרק 
ב.

מ"ע קסה. מל"ת שכט. מ"ע 
קסד. מל"ת קצו.

הלכות שביתת יו"ט.. בפרקים אלו. ט' באלולש"ק
מ"ע קנט. מל"ת שכג. מ"ע פרק ג.פרק א-ג.

קס. מל"ת שכד.

מ"ע קסב. מל"ת שכה. מ"ע פרק ד.הלכות שביתת יו"ט. פרק ד-ו.י' באלולא'
קסג. מל"ת שכו.

־פרק ז-ח. הלכות חמץ ומצה.. בפי"א באלולב'
מ"ע קסו. מל"ת שכז. מ"ע פרק ה.רקים אלו. פרק א.

קסז. מל"ת שכח. קצט.
מ"ע קנו. מל"ת קצז. קצח.פרק ו.פרק ב-ד.י"ב באלולג'
מל"ת ר. רא. מ"ע קנח.פרק ז.פרק ה-ז.י"ג באלולד'

י"ד באלולה'
פרק ח. נוסח ההגדה. הלכות שופר 

וסוכה ולולב.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ח.
מ"ע קנז. ספר משנה תורה 

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

מ"ע קסח.פרק ט.פרק ג-ה.ט"ו באלולו'

תאריך
עלות השחר**

 זמן
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

 סוף
 זמן
ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
 החמה
***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.064.585.216.219.2612.421.147.09.77.34ו', ח' באלול

4.074.595.226.219.2612.411.147.08.57.33ש"ק, ט' באלול

4.085.005.236.229.2612.411.137.07.37.32א', י' באלול

4.095.015.236.229.2612.411.137.06.17.31ב', י"א באלול

4.105.025.246.239.2612.401.127.04.87.29ג', י"ב באלול 

4.115.025.256.249.2612.401.127.03.57.28ד', י"ג באלול

4.125.035.256.249.2712.401.127.02.27.27ה', י"ד באלול

4.135.045.266.259.2712.401.117.01.07.25ו', ט"ו באלול

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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"באתי בהצעה ובקשה שכל אחד ואחת יחליט ויקבל על עצמו 
בפועל  במעשה  להוסיף  התוקף(  בכל  אבל  כמובן,  )בלי-נדר, 
הוי'  שם  צירוף  משתנה  כאשר  בחודשו,  חודש  מידי  כדלקמן: 
המהווה מחיה ומקיים את החודש, ישתדל כל אחד ואחת לפעול 
בעניין ד"יוסף ה' לי בן אחר", לכל הפחות בנוגע ליהודי אחר!".

)דבר מלכות, עמ' 4(

4  < דבר מלכות • 7  < משיח וגאולה בפרשה • 10 <  ניצוצי רבי
14 <  ממעייני החסידות • 16 <  הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע*
־* הזמנים מתייחסים לא

זור המרכז. באזור ההרים 
והעמקים יש שינויים 

שעשויים להגיע למספר 
דקות.

**  לגבי זמן עלות השחר 
הנהוג בחב"ד קיימות 

שלוש דעות. הבאנו את 
־הזמנים לפי הדעה המו

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
***  זמני השקיעה כאן 

הם לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
)'סדר הכנסת שבת'( 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" )לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט

מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר  חב"ד 6084000
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באר־שבעחיפהתל־אביבירושליםפרשת
צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

4:315:464:455:474:355:454:495:49בשלח

תאריך

עלות השחר**
זמן

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן 
ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
 החמה
***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.365.245.466.469.1411.5312.235.075.33ו', י"ט בשבט

4.365.235.456.469.1411.5312.235.085.34ש"ק, כ' בשבט
4.365.235.456.459.1411.5412.245.095.35א', כ"א בשבט
4.355.235.456.459.1411.5412.245.105.36ב', כ"ב בשבט
4.355.225.446.449.1411.5412.245.115.36ג', כ"ג בשבט

4.355.225.446.449.1311.5412.245.115.37ד', כ"ד בשבט
4.345.215.436.439.1311.5412.245.125.38ה', כ"ה בשבט

4.345.215.436.439.1311.5512.25.5.135.39ו', כ"ו בשבט

 4 < דבר מלכות • 8 < משיח וגאולה • 9 <  ניצוצי רבי •  13< ישמיע כל תהלתו • 14 < לוח השבוע •
16 < ממעייני החסידות • 18 < עת לדעת • 22 < פרקי אבות • 23 < שניים מקרא ואחד תרגום
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:øtñîa BúòLø éãk לאלקאה חּיבא ּבר אם ויהי §¥¬¦§¨−§¦§¨«ְְִִֵַַַָָָָ

ּכמּסת  קדמֹוהי וילקּנּה ּדּינא וירמּנּה ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָחּיבא

ּבמנין: âéñéחֹובתּה àì epké íéòaøàéñé-ït óó ְְְִֵָ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧
éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìò BúkäìE §©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−

éðéòì:Eéñé àì epké íéòaøàéñé-ït óBúkäì ó §¥¤«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³
éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìòéðéòì E:E ארּבעין ©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«ְְִַ

אּלין  על לאלקיּותּה יֹוסף ּדילמא יֹוסף לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָילקּנּה

:לעיני אחּו ויקל רּבא ãøBLמחא íñçú-àì ְְֲֵֵַַָָָָ«Ÿ©§¬Ÿ−
:BLéãa:BLéãa øBL íñçú-àì ּפּום תחֹוד לא §¦««Ÿ©§¬Ÿ−§¦«ֵָ

ס ּבדיׁשּה: äúîeּתֹורא åcçé íéçà eáLé-ék ְִֵָָ¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧
únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî ãçà©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²
dç÷ìe äéìò àáé dîáé øæ Léàì äöeçä©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬

:dîaéå äMàì-Bìãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék «Ç§¦−̈§¦§¨«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé øæ Léàì§¦´®̈§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéå מּנהֹון חד וימּות ּכחדא אחין יתבּון ארי §¦§¨«ְְֲֲִִִֵֵַַַָ

לגבר  לברא מתנא אּתת תהי לא ּלּה לית ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּובר

ויּבמּה: לאנּתּו לּה ויּסבּה עלּה יעּול יבמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָחּלֹוני

ååéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únäøBëaä äéäå ©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¨À̈©§Æ

äçné-àìå únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬
:ìàøNiî BîL על יקּום תליד ּדי בּוכרא ויהי §−¦¦§¨¥«ְְְִִִֵַָ

מּיׂשראל: ׁשמּה יּתמחי ולא מתנא דאחּוהי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָׁשמא

æBzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®
äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé äúìòå§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

:éîaéBzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå ©§¦«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®
ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé äúìòå§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
ותּסק  יבמּתּה ית למּסב ּגברא יצבי לא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם

לא  ותימר סבּיא לקדם דינא ּבית לתרע ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָָָָיבמּתּה

אבי  לא ּביׂשראל ׁשמא לאחּוהי לאקמא יבמי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצבי

çåéìàליּבמּותי: eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å ְִַָ§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®
:dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîòåBì-eàø÷å §¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¨«§¬

ézöôç àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦
:dzç÷ìעּמּה וימללּון קרּתּה סבי לּה ויקרּון §©§¨«ְְְְִִִֵֵֵֵַַָ

רענא לא ויימר èäLbðåלמסּבּה:(àðòø)ויקּום ְְִֵֵַָָ¨¥¨ְְִַ§¦§¨̧
çå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáéìòî Bìòð äöì §¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´

äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´
:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà LéàìäLbðå ¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨̧

Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½
Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLàיבמּתּה ותתקרב £¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«ְְְְְִִֵַ

ותרֹוק  רגלּה מעל סינּה ותׁשרי סבּיא לקדם ְְְְְֳֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָלותּה

לא  ּדי לגבר יתעבד ּכדין ותימר ותתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּבאנּפֹוהי

דאחּוהי: ּביתא ית éìàøNéaיבני BîL àø÷ðå ְֲִִֵֵַָָ§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìòpä õeìç úéaõeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå ¥−£¬©¨«©§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬

:ìòpäסינא:ס ׁשרי ּבית ּביׂשראל ׁשמּה ויתקרי ©¨«©ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָ

àéúLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´

:åéLáîa ä÷éæçäå dãéLéà åcçé íéLðà eöpé-ék ¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´
ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´

:åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ינצּון ארי ©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«ְֲִֵ

חד  אּתת ותתקרב ואחּוהי ּגבר ּכחדא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָֻּגברין

ותתקף  ידּה ותֹוׁשט מחּוהי מּיד ּבעלּה ית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלׁשזבא

ּבהּתתּה: áéñBçúּבבית  àì dtk-úà äúv÷å ְְְֵֵַ§©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−
ðéò:Eðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷å:E ּותקּוץ ¥¤«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−¥¤«ְ

ס :עינ תחּוס לא ידּה âéEñéëaית Eì äéäé-àì ְְֵַָָָŸ¦«§¤¬§²§¦«§−
Bãb ïáàå ïáà:äpè÷e äìEñéëa Eì äéäé-àì ¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−

:äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà מתקל ּבכיס ל יהי לא ¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«ְְְִֵַַָָָ

ּוזערּתא: רּבתא ãéEúéáaּומתקל Eì äéäé-àì ְְְְֶַַַָָŸ¦«§¤¬§²§¥«§−
:äpè÷e äìBãb äôéàå äôéàEúéáa Eì äéäé-àì ¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−
:äpè÷e äìBãb äôéàå äôéàּבבית ל יהי לא ¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«ְְֵֵָָָ

ּוזערּתא: רּבתא ּומכילא åèäîìLמכילא ïáà ְְְְְִִֶַָָָָ¤´¤§¥¨³
Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå̈¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®

éîé eëéøàé ïòîìýåýé-øLà äîãàä ìò E §©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eäôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯

éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìLìò E §¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ



כבוד התורה

לכתבה שיש מתוכחים עמה על פעולתה ברוח שיטת 
דתיים  שאינם  מבתים  ילדים  בקבלת  להשתדל  חב"ד 
לגנים דתיים ובי"ס ]= ובית-ספר[ וכו' – שיטת חב"ד זו 
יקר  דלהוציא  הענין  גודל  וכמפורש  הגמרא,  שיטת  היא 

מזולל וערכו בבבא מציעא )פד, א(.
אפילו  תורה  הארץ  עם  בן  את  המלמד  "וכל  )ושם: 
בשבילו,  מבטלה   – גזירה  גוזר  הוא  ברוך  הקדוש 
שנאמר: "ואם תוציא יקר מזולל כפי ]= כמו פי[ תהיה"(

להוציא יקר מזולל הכתב והמכתב 

פרשת כי תצא | כי תצא למלחמה הפנימית
המשמעות של מלחמת מצווה היא המלחמה עם עניני העולם על-פי ציווי התורה – ההוראות שבתורה 
איך להפוך גשמיות העולם )החל מגופו הגשמי( לקדושה. ובכלל זה – העבודה כפי המוכרח )על פי הוראות 
התורה( לעסוק בדברי הרשות שבעולם לשם שמים – "כל מעשיך לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו". על דרך 
כיבוש ארץ ישראל – שכובשים החלק בעולם של השבעה עממים )כאשר וכפי שמצווה התורה( ועושים 

ממנו ארץ ישראל, ארץ הקודש.

בגדולתו  ולהרבות  ישראל  גבול  "להרחיב  העולם  בעניני  המלחמה  היא  הרשות  דמלחמת  והמשמעות 
ושמעו" – יותר מן המוכרח על פי דיני התורה, כלומר, איננו מסתפק בבירור עניני הרשות שנצטווה עליהם 
בתורה, כי אם מרחיב ומרבה בעבודה לברר גם החלקים הנוספים )בענייני הרשות( שבעולם, והופך אותם 

לקדושה.

)תורת מנחם תש"נ חלק ד' עמ' 322(

ַא חסידישע פרשה
hvusv ujbvahjhu kuhi

11

ktjs af,c krch' akns cvkfu,

,phkhi av,phkhi-ak-rta mrhfho kvhu,

nubjho cneuo v,jk, mnhj, vagru,'

unfhuui abrtv ku atmk vrch vo nubjho

knyv nvahgur _ autk vut nv kt vhv

bfui cvcb,u t, kaui vaukji-grul?

gk fl vahc ku vrch:

neuo vbj, ,a"r ]= ,phkhi ak rta[

_ nuci avut fna"f cau"g ]= fnu-

af,uc caukji-grul[/ unv artv tar

tmk pw]kubh[knyv nzv _ vut cyj npbh

atmk pw thi agru, nkpbhu ukfi cgnsu

)vfu,c( nrjue em, kt hfuk kvcjhi

avut fi neuo v,jk, mnhj, agru,/ fi

tpar acpgo zu artv hrs v,a"r

nneunu nckh ahrdha cscr )t; acfkk

nnana c,pkhu fshi(/

kf,cv aha n,ufjho

gnv gk pguk,v cruj

ahy, jc"s kva,sk

ceck, hksho nc,ho

athbo s,hho kdbho

s,hho uch"x ]= uch,-

xpr[ufuw _ ahy, jc"s

zu vht ahy, vdnrt'

ufnpuradusk vgbhi

skvumht her nzukk ugrfu

ccct nmhgt )ps' t(/

neuo vbj, ,phkhi-ak-rta ak vrch

hksho athbo s,hho cdbho s,hho

־* הזמנים מתייחסים לא
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
**  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
־הזמנים לפי הדעה המו

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
***  זמני השקיעה כאן 

הם לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
)'סדר הכנסת שבת'( 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" )לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה(.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ח' באלול ה'תש"פ – ט"ו באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שביתת עשור.. בפרקים ח' באלולו'
אלו. פרק א-ג.

הל' תשובה פרק 
ב.

מ"ע קסה. מל"ת שכט. מ"ע 
קסד. מל"ת קצו.

הלכות שביתת יו"ט.. בפרקים אלו. ט' באלולש"ק
מ"ע קנט. מל"ת שכג. מ"ע פרק ג.פרק א-ג.

קס. מל"ת שכד.

מ"ע קסב. מל"ת שכה. מ"ע פרק ד.הלכות שביתת יו"ט. פרק ד-ו.י' באלולא'
קסג. מל"ת שכו.

־פרק ז-ח. הלכות חמץ ומצה.. בפי"א באלולב'
מ"ע קסו. מל"ת שכז. מ"ע פרק ה.רקים אלו. פרק א.

קסז. מל"ת שכח. קצט.
מ"ע קנו. מל"ת קצז. קצח.פרק ו.פרק ב-ד.י"ב באלולג'
מל"ת ר. רא. מ"ע קנח.פרק ז.פרק ה-ז.י"ג באלולד'

י"ד באלולה'
פרק ח. נוסח ההגדה. הלכות שופר 

וסוכה ולולב.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ח.
מ"ע קנז. ספר משנה תורה 

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

מ"ע קסח.פרק ט.פרק ג-ה.ט"ו באלולו'

תאריך
עלות השחר**

 זמן
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

 סוף
 זמן
ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
 החמה
***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.064.585.216.219.2612.421.147.09.77.34ו', ח' באלול

4.074.595.226.219.2612.411.147.08.57.33ש"ק, ט' באלול

4.085.005.236.229.2612.411.137.07.37.32א', י' באלול

4.095.015.236.229.2612.411.137.06.17.31ב', י"א באלול

4.105.025.246.239.2612.401.127.04.87.29ג', י"ב באלול 

4.115.025.256.249.2612.401.127.03.57.28ד', י"ג באלול

4.125.035.256.249.2712.401.127.02.27.27ה', י"ד באלול

4.135.045.266.259.2712.401.117.01.07.25ו', ט"ו באלול

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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:Bèáòa תׁשּכּוב לא הּוא מסּכן גבר ואם ©«£Ÿ«ְְְְִִִֵַָ

âéàBákּבמׁשּכֹונּה: èBáòä-úà Bì áéLz áLä ְְֵַ¨¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´
äéäz Eìe jëøáe BúîìNa áëLå LîMä©¤½¤§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö:EBì áéLz áLä §¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¥Á¨¦̧³
jëøáe BúîìNa áëLå LîMä àBák èBáòä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe:E תתב אתבא §Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ֵָָָָ

ּבכסּותּה ויׁשּכּוב ׁשמׁשא ּכמעל מׁשּכֹונא ית ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלּה

ס  :אלה יי קדם זכּותא ּתהי ול ְְְְֱֳִִֵֵָָָָָָָָויברכּנ

ãé éòéáùéçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯
éøòLa Eöøàa øLà Eøbî:EøéëN ÷Lòú-àì ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−

éçàî ïBéáàå éðòEöøàa øLà Eøbî Bà E ¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬§©§§−
éøòLa:E ּומסּכנא עניא אגירא תעּׁשּוק לא ¦§¨¤«ְְְֲִִִֵַָָָָ

:ּבקרוי בארע ּדי מּגּיֹור אֹו מאחיåèBîBéa ְְְְִִִִֵַַָָָָ§Á
àeä éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàBøëN ïzú BîBéa ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§§Á¦¥̧§¨¹
àeä åéìàå àeä éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬

éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNðEá äéäå ýåýé-ìà E Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèç עלֹוהי תעּול ולא אגרּה ּתּתן ּביֹומּה ¥«§ְְְֲִִֵֵֵֵַָ

נפׁשּה ית מסר הּוא ולּה הּוא עניא ארי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָׁשמׁשא

ס  חֹובא: ב ויהי יי קדם על יקרי ְְְֲֳִִֵֵָָָָָָולא

æèeúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
îeé Bàèça Léà úBáà-ìò:eúúBáà eúîeé-àì ©¨®¦¬§¤§−¨«Ÿ«§³¨Æ

Bàèça Léà úBáà-ìò eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−
:eúîeéּובנין ס ּבנין ּפּום על אבהן ימּותּון לא ¨«ְְְֲִִַָָָ

ימּותּון: ּבחֹובּה אנׁש אבהן ּפּום על ימּותּון ְְְֱֲֵַַָָָלא

æéãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìàìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì ©§¨¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ

:äðîìà ãâa ולא ויּתּמא ּגּיֹורא דין תצלי לא ¤−¤©§¨¨«ְְְִִִֵַַָָָָ

ארמלא: לבּוׁש מׁשּכֹונא çéãáòתּסב ék zøëæå ְְְְִַַַָָ§¨«©§À̈¦´¤³¤
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééäïk-ìò íMî E ¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨®©¥º

:äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðàék zøëæå ¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«§¨«©§À̈¦´
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáòíMî E ¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨®

:äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

יי  ּופרק ּבמצרים הויתא עבּדא ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָותדּכר

ית  למעּבד מפּקד אנא ּכן על מּתּמן ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָָאלה

ס הדין: èéEãNáּפתּגמא Eøéö÷ øö÷ú ék ְִֵָָָ¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹
øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò zçëLå§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²
ýåýé Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´

éäìàéãé äNòî ìëa E:EEøéö÷ øö÷ú ék ¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸
øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²
éäìà ýåýé Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiìE ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éãé äNòî ìëa:Eּבחקל חצד תחצֹוד ארי §−Ÿ©«£¥¬¨¤«ְְְֲֲֵַַָָָ

לגּיֹורא  למּסבּה תתּוב לא בחקלא עמרא ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻותנׁשי

אלה יי ּדיברכּנ ּבּדיל יהי ּולארמלא ְְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָליּתּמא

:יד עֹובדי ëékøàôúּבכל àì Eúéæ èaçú ְְֵָָֹ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eèaçú ék ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³©§ŸÆ

éøçà øàôú àì Eúéæäðîìàìå íBúiì øbì E ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
:äéäé לגּיֹורא ּבתר תפּלי לא זית תחּבֹוט ארי ¦«§¤«ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

יהי: ּולארמלא àëàìליּתּמא Eîøk øöáú ék ְְְְְִֵַַָָ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ
éøçà ììBòú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eék §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³

éøçà ììBòú àì Eîøk øöáúíBúiì øbì E ¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå תעלל לא ּכרמ תקטֹוף ארי §¨«©§¨−̈¦«§¤«ְְְֲִֵֵַָָָ

יהי: ּולארמלא ליּתּמא לגּיֹורא ּבתרáëzøëæå ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ§¨´©§½̈
Eeöî éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ

:äfä øácä-úà úBNòìúééä ãáò-ék zøëæå ©«£½¤©¨−̈©¤«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨
-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤

:äfä øácä ּבארעא הויתא עבּדא ארי ותדּכר ©¨−̈©¤«ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָ

ּפתּגמא  ית למעּבד מפּקד אנא ּכן על ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָדמצרים

ס àeLbðåהדין: íéLðà ïéa áéø äéäé-ék ֵָ¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬
÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä-ìà¤©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½

:òLøä-úà eòéLøäåíéLðà ïéa áéø äéäé-ék §¦§¦−¤¨«¨¨«¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½
÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå§¦§¬¤©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½

:òLøä-úà eòéLøäå ּגברּיא ּבין דין יהי ארי §¦§¦−¤¨«¨¨«ְְֲִֵֵֵַָֻ

זּכאה  ית ויזּכּון וידּונּנּון לדינא ויחּיבּון ויתקרבּון ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

חּיבא: áBìétäåית òLøä úBkä ïa-íà äéäå ַָָָ§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå èôMääéäå ©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«§¨¨²

åéðôì eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈
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העניינים הנעלים ביותר 
עד למטה מטה ביותר

הנתינת כוח של חודש אלול מגיעה גם לשני הקצוות, גם ל"רעהו" 
וגם ל"אביונים" • "ממעל ממש" – אלוקות ממש שחודרת עד לממשות 
הנברא • הקשר לפרשת כי תצא: יציאה שלמעלה ממדידה והגבלה, 

שנוגעת גם לאלו אשר "דיברה תורה כנגד יצר-הרע" • לא להתפעל מכך 
שהיצר-הרע נמצא גם בחודש אלול • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו

א
בין הראשי תיבות שנאמרו על חודש אלול1 ישנו גם 
הראשי תיבות של "איש2 לרעהו ומתנות לאביונים"3, 
המצוות,  כללות  על  גם  וקאי  הצדקה,  עניין  שזהו 
וכללות  סתם4,  מצוה  בשם  נקראת  ש"צדקה"  כידוע 

המצוות נקראים בשם צדקה5.
והעניין בזה:

חשבון  לעשות  צריך  שבו  הזמן  הוא  אלול  חודש 
אלול  בחודש  ולכן  כולה,  השנה  כל  לעבודת  בנוגע 
]וכמובא  כו'6  וסליחות  ותחנונים  בתפלה  מרבים 
חודש  מראש   .. סליחות  ש"אומרים  תורה7  בליקוטי 
אלול ואילך" – אף על פי שאמירת הסליחות בפועל 
השנה8[,  לראש  הסמוכים  בימים  היא  מנהגנו  לפי 
של  עניינו  תורה9  בליקוטי  המבואר  פי  על  ובפרט 

1( ראה תורת מנחם חלק כ סוף עמ' 250. חלק לד עמ' 275. וש"נ.
2( אסתר ט, כב.

3( ספר ערוגות הבושם, אליה רבה )אורח חיים ריש סימן תקפא( בשם 
ספר אמרכל.

4( תניא פרק ל"ז.
5( תורה אור מקץ לח, ג. מב, ג. ליקוטי תורה שיר השירים מד, ג. ובכ"מ.

ו )הובא באלף למטה  6( ראה ברכי יוסף אורח חיים סימן תקפ"א ס"ק 
במטה אפרים שם ס"ק ט"ו(.

7( עקב יד, א.
8( ראה גם אגרות קודש חלק כו עמ' תעב בהערה.

9( פרשת ראה לב, סוף ע"א ואילך.

לעיר  בואו  שקודם  למלך  משל  פי  "על  אלול  חודש 
יוצאין אנשי העיר לקראתו כו', והוא מקבל את כולם 

בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם".
ראשי התיבות של "איש לרעהו ומתנות לאביונים" 
קשור עם החשבון הפרטי על העבודה בקו המצוות, 

שכללותן הוא עניין הצדקה.

ב
ובפרטיות יותר:

ב"איש לרעהו ומתנות לאביונים" ישנם שני קצוות: 
)א( "רעהו" – בשווה לו בתורה ומצוות10, שזוהי דרגא 
זו דרגא  נעלית, )ב( "אביונים" – שבעניות גופא הרי 
"התאב  הוא  ש"אביון"  רש"י11  כפירוש  תחתונה,  הכי 
לכל דבר", היינו, ש"כל דבר", איזה שיהיה, הרי הוא 

"תאב" אליו, כיון שמצד עצמו אין לו מאומה.
ומתנות  לרעהו  "איש  תיבות  ראשי  ש"אלול"  וזהו 
הן  כוח  נתינת  נמשכת  אלול  שבחודש   – לאביונים" 
לאלו שנמצאים במעמד ומצב של "רעהו", והן לאלו 

שנמצאים במעמד ומצב של "אביונים".
בשדה  המלך  נמצא  אלול  שבחודש  לעיל  וכאמור 

10( ראה רמב"ם הלכות אבל ריש פרק יד. תניא פרק לב.
11( פרשתנו כד, יד. ועוד.

הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

‘שופטים'  להעמיד  עליו  חופשית,  בחירה  ישנה  שליהודי  מכיוון 
שילמדו את האדם לבחור בטוב, ו'שוטרים' שירתיעו את מי שאינו 
ניתן  בזמן הגלות  גם  נצחית,  היא  • התורה  מוכן לציית לשופטים 
ליישם את הציווי “שופטים ושוטרים תתן לך" בעבודת האדם • ציווי 
זה נקרא בתורה בימי חודש אלול, משום שעניינם של ימים אלה הוא 

תשובה ברצון • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  לפרשת  בנוגע  פעמים  כמה  דובר 
רבינו  של  המפורסם  הפתגם  נאמר  )שאודותה 
הזקן1 שצריכים לחיות עם הזמן(, ששם הפרשה, 
שבו נקראת הפרשה כולה, ובנדון דידן: “שופטים", 
היא  שהתורה  וכיון  בפרשה,  עיקרי  עניין  הוא 
נצחית2, הרי זה עניין עיקרי גם אתה בנוגע לכל 

ענייני השבוע.
ובהקדמה – שאף על פי שעתה לא שייך המצווה 
בגשמיות,  וגו'"  לך  תתן  ושוטרים  ד"שופטים 
אינם  ישראל  ובני  קיים,  המקדש  בית  כשאין  כי, 
לקיימן  אפשר  שאי  מצות  כמה  יש  אדמתם,  על 
בגשמיות, וביניהן גם מצוות מינוי שופטים, מכל 
הרוחנית  בעבודה  “שופטים"  של  העניין  מקום, 
זו  ישנו גם עתה, ובכל התוקף, דאם לא כן, הרי 

חלישות בעניין התורה.
השופטים  עניין  את  להבין  כדי  אך 
יש   – הרוחנית  בעבודה  עתה  גם  שישנו 
כפשוטו. השופטים  עניין  ביאור   להקדים 

ב  יום"  ב"היום  נעתק  ואילך.   29 עמ'  תש"ב  השיחות  ספר   )1
מרחשוון.

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה  כתיב3 
בחיים"4,  “ובחרת  ולכן,  ההיפך,  את  וגם  הטוב", 

באופן של בחירה חופשית.
החיים  היפך  של  העניין  על  שגם   – ובהקדמה 
גו'",  “נתתי  הקדוש־ברוך־הוא  אומר  והטוב 
אם  כי  תצא"  לא  העליון  ש"מפי  אף־על־פי  כי, 
שהקדוש־ברוך־הוא  כיון  מקום,  מכל  “הטוב"5, 
נתן  לכן  הטוב,  תכלית  ישראל  לבני  ליתן  רוצה 
להם עניין הבחירה, בכדי שלא יהיה אצלם “נהמא 
דכיסופא"6, אלא כל ענייניהם יהיו על־ידי עבודה 
כמובן ממאמר  העילוי,  תכלית  הוא  שאז  דווקא, 
רז"ל7 “אדם רוצה בקב שלו )שבא על ידי עבודתו( 
מתשעה קבים של חברו" – שזהו אפילו כשנשאר 
בידו רק קב אחד, כפי שזה בגשמיות, ועל־אחת־

כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

5( איכה ג, לח.
6( ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. ליקוטי תורה צו ז, ריש 

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.
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øôñ dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤
Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk: ּגבר יּסב ארי §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«ְֲִֵַַ

רחמין  תׁשּכח לא אם ויהי ויבעלּנּה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָאּתתא

לּה ויכּתֹוב ּפתּגם עברת ּבּה אׁשּכח ארי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּבעינֹוהי

מּביתּה: ויפטרּנּה ּבידּה ויהב ּפּטּורין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַּגט

á:øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå ותּפֹוק §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«ְִ

אחרן: לגבר ּותהי ּותה âLéàäמּביתּה dàðNe ְְְֳִִֵֵֵַַָָ§¥¨»¨¦´
dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä̈«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈
ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´¨©«£½

:äMàì Bì dç÷ì-øLàïBøçàä Léàä dàðNe £¤§¨¨¬−§¦¨«§¥¨»¨¦´¨«©£¼
Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà́¦³¨Æ¨¦´¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
ּפּטּורין  ּגט לּה ויכּתֹוב בתראה ּגברא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָויסנּנּה

ּגברא  ימּות ארי אֹו מּביתּה ויפטרּנּה ּבידּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָויּתן

לאנּתּו: לּה ּדנסבּה ãdìòaבתראה ìëeé-àì ְְְְְִֵַַָָָ«Ÿ©´©§¨´
ì dçlL-øLà ïBLàøäBì úBéäì dzç÷ì áeL ¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯´

àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−
ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð EïBLàøä dìòa ìëeé-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ©´©§¨´¨«¦´
ì dçlL-øLàäMàì Bì úBéäì dzç÷ì áeL £¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈

ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìåEì ïúð E §³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:äìçðפטרּה די קדמאה לבעלּה רׁשּו לּה לית ©«£¨«ְְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּדי  ּבתר לאנּתּו לּה למהוי למּסבּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָֻלמּתב

ית  תחּיב ולא יי קדם היא מרחקא ארי ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָָָאסּתאבת

ס  אחסנא: ל יהב אלה יי ּדי ְְֱֲִֵַַָָָָָָָָארעא

ä éùéùàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàLéà çwé-ék ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«¦«¦©¬¦Æ
åéìò øáòé-àìå àáva àöé àì äLãç äMà¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈
çnNå úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´¤½̈§¦©−

:ç÷ì-øLà BzLà-úà אּתתא ּגבר יּסב ארי ¤¦§¬£¤¨¨«ְְֲִִֵַַָ

לכל  עלֹוהי יעבר ולא ּבחילא יּפֹוק לא ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָחדּתא

אּתתּה ית ויחּדי חדא ׁשּתא לביתּה יהי ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמּדעם

נסב: åàeäּדי Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àì ְִַŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬
:ìáç:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àì Ÿ¥«Ÿ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

מתעבד  בהֹון ארי ורכּבא רחיא מׁשּכֹונא יּסב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָלא

ס נפׁש: לכל æLôðמזֹון áðb Léà àöné-ék ְְַָָ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤
úîe Bøëîe Ba-ønòúäå ìàøNé éðaî åéçàî¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®¥Æ

:Eaøwî òøä zøòáe àeää ápbäLéà àöné-ék ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
Bøëîe Ba-ønòúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðbŸ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®

:Eaøwî òøä zøòáe àeää ápbä úîe ארי ¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ֲֵ

יׂשראל  מּבני מאחֹוהי נפׁשא ּגנב ּגבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָיׁשּתּכח

ּותפּלי  ההּוא ּגּנבא ויתקטל ויזּבנּנה ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָויּתגר

ס :מּבינ ּדביׁש çúòøvä-òâðaעבד øîMä ְִִֵֵָָ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©
ìé-øLà ìëk úBNòìå ãàî øîLíëúà eøB ¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹

:úBNòì eøîLz íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«
ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ

íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−
:úBNòì eøîLz למּטר סגירּו ּבמכּתׁש אסּתּמר ¦§§¬©«£«ְְְְְִִִַַַַַ

לואי  ּכהנּיא יתכֹון יּלפּון ּדי ּככל ּולמעּבד ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹלחדא

למעּבד: ּתּטרּון פּקדּתּנּון די èúàּכמא øBëæ ְְְְְִִִֶֶַָָ¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNò-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaýåýé äNò-øLà úà øBëæ §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬
éäìà:íéøönî íëúàöa Cøca íéøîì E הוי ¡Ÿ¤−§¦§®̈©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦ֱֵ

ּבארחא  למרים אלה יי עבד ּדי ית ְְְְְְֱֲִִִַָָָָָָָדכיר

ס מּמצרים: éúàMîּבמּפקכֹון Eòøá äMú-ék ְְְִִִִָָ¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèáò èáòì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî-ék §®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«¦«

Búéa-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−
:Bèáò èáòì לא מּדעם רׁשּו בחבר תרׁשי ארי ©«£¬Ÿ£Ÿ«ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

מׁשּכֹונּה: למּסב לביתּה àéãîòzתעּול õeça ְְְִֵֵֵֵַַ©−©«£®Ÿ
éìà àéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå-úà E §¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬¥¤²¤

:äöeçä èBáòääzà øLà Léàäå ãîòz õeça ¨«£−©«¨©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ
éìà àéöBé Bá äLð:äöeçä èBáòä-úà E ּבברא ¤´½¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨ְָָ

ית  לות יּפק בּה רׁשי אּת ּדי  וגברא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָּתקּום

לברא: áéàìמשּכֹונא àeä éðò Léà-íàå ְְַָָָ§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ
:Bèáòa ákLúákLú àì àeä éðò Léà-íàå ¦§©−©«£Ÿ«§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−
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פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  ו"מקבל 
שוחקות לכולם" – "כולם" דייקא, גם מי שהוא בדרגת 

"אביון", אם רק יש אצלו הרצון להתקשר אל המלך.
מישראל,  ואחת  אחד  כל  אצל  ישנו  זה  רצון  והרי 
אלוקה  חלק  היא  בישראל  השנית  ש"נפש  לפי  והיינו 
זה13,  לפני  וכמבואר  בתניא12,  כמבואר  ממש",  ממעל 
שתי  יש  רשע  ואחד  צדיק  אחד  ישראל  איש  ש"לכל 
אלו שאינם  והיינו, שגם  נפשות",  .. שהן שתי  נשמות 
של  לדרגא  רק  אלא  "נשמות",  של  לדרגא  שייכים 
חלק  היא   .. השנית  "נפש  אצלם  גם  הנה  "נפשות"14, 
מוסיף(  הזקן  ורבינו  הכתוב15,  )כלשון  ממעל  אלוקה 
"ממש"  שבתיבת  אדמו"ר16  מו"ח  כ"ק  וכדברי  ממש", 
יש שני פירושים: )א( כפשוטו – שה"חלק" הוא אלוקות 
זה  והיינו, שעניין  ומישוש,  )ב( מלשון ממשות  ממש, 
)שהנפש השנית היא חלק אלוקה ממעל( נמשך בגוף 

האדם למטה, בגשמיות ובחומריות כו'.

ג
ויתירה מזה – שעיקר ההמשכה של חודש אלול היא 

לאלו שהם בדרגת "אביונים":
לאדם  ש"מוטב  הרמב"ם  פוסק  מגילה17  בהלכות 
להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח 

מנות לרעיו כו'".
ולהעיר, שהרמב"ם לא כותב דין זה בהלכות צדקה18 
דווקא  אלא  כך,  כל  גדול  חידוש  זה  היה  לא  שאז   –
במתנות  להרבות  שהחיוב  והיינו,  פורים,  בהלכות 
לאביונים הוא לא רק מצד עניין הצדקה, אלא גם מצד 
באופן  היא  פורים  ששמחת  שכשם  פורים,  של  עניינו 
שלמעלה ממדידה והגבלה, כך גם העניין של מתנות 
לאביונים צריך להיות באופן של ריבוי – "להרבות" – 

למעלה ממדידה והגבלה.
והגבלה  מדידה  העדר  עניין  נמשך  וכשם שבפורים 
בנוגע ל"מתנות לאביונים" יותר מאשר בנוגע ל"משלוח 

12( ריש פרק ב.

13( סוף פרק א.
כח  )עמ'  שם  לתניא  קצרות"  והערות  הגהות  מקומות,  "מראי  ראה   )14

ואילך(. וש"נ.
15( איוב לא, ב.

16( ראה שם עמ' לד ואילך. וש"נ.
17( פרק ב הלכה יז.

18( ראה גם תורת מנחם חלק לט עמ' 167. וש"נ.

של  להמשכה  בנוגע  גם  הוא  כן   – לרעהו"  איש  מנות 
חודש אלול19.

ד
השבוע, פרשת תצא, שקורין לעולם בחודש אלול:

התחלת הפרשה היא: "כי תצא למלחמה על אויביך 
ונתנו ה' אלוקיך בידך גו'" – שזוהי דרגא נעלית ביותר,
של  עניין  שזהו   – למלחמה  היציאה  מעצם  החל 
נפשו  ש"ישים  הרמב"ם20  שכתב  וכמו  נפש,  מסירת 
על   – כו'"  בבניו  ולא  באשתו  לא  יחשוב  ולא  בכפו... 
דרך מסירות הנפש של קריאת שמע, כמבואר בתניא21 
גם  כולל  ה'",  אהבת  בשביל  הכל  "להפקיר  שצריך 
קשורה  אדם  של  שלבבו  וילדים,  האישה  הן  "לבבך, 
"הוא  הפסוק23  על  רז"ל22  שאמרו  כמו  בטבעו,  בהן 
אמר ויהי, זו אישה, הוא צווה ויעמוד, אלו בנים"; ועל 
אחת כמה וכמה בעת היציאה למלחמה שזהו עניין של 
מסירות נפש בפועל, שהרי היציאה למלחמה היא על 
מנת להרוג או להיפך חס ושלום )כפי שמצינו במלחמה 

הכללית של יעקב עם עשו24(,
ועוד זאת, שמצד דרגתו הנעלית, נעשית המלחמה 
תיכף  הנה  למלחמה",  "תצא  רק  באופן שכאשר  גופא 

ומיד "ונתנו ה' אלוקיך בידך",
ולא רק באופן של נתינת מתנה מלמעלה, אלא יש 
בזה גם המעלה של עבודה ויגיעה בכוח עצמו – שזהו 
כמו  זאת  מחשיבה  שהתורה  בידך",  גו'  "ונתנו  הדיוק 
עניין שנעשה על ידי ידיו, שזה מורה על עניין היגיעה, 
כלשון הכתוב25 "יגיע כפיך", והיינו, שכיון שהיה אצלו 
זה  הרי  למלחמה",  "כי תצא   – זוטא  עניין של מעשה 

נחשב לעניין שנעשה על ידי עבודתו ויגיעתו.
ולאידך גיסא, ישנו גם הקצה התחתון – כמו שכתוב 
רש"י:  ומפרש  לאשה",  לך  "ולקחת  הכתוב26  בהמשך 
"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש 

19( חסר קצת )המו"ל(.
20( הלכות מלכים סוף פרק ז.

21( פרק מט.
22( שבת קנב, א.
23( תהלים לג, ט.

24( ראה פירוש רש"י וישלח לב, ח )"ויירא ויצר" – "ויירא, שמא ייהרג, ויצר 
לו, אם יהרוג הוא את אחרים"(.

25( תהלים קכח, ב.
26( פרשתנו שם, יא.
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éøçàî áLå øác úåøò Eá äàøé-àìå LBã÷:E ¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
éäìà ýåýé ékðçî áø÷a | Cläúî EEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ

éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³
éøçàî áLå øác úåøò Eá:Eאלה יי ארי §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«ְֱֲֵָָָ

ּולממסר  לׁשזבּות מׁשרית ּבגֹו מהּלכא ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשכנּתּה

ולא  קּדיׁשא מׁשרית ּותהי קדמ דבב ְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָּבעלי

מּלאֹוטבא  מימרּה ויתּוב ּפתגם עברת ב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָיתחזי

ס :לæèìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àì ָ«Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬
éìà:åéðãà íòî Eøébñú-àìåéðãà-ìà ãáò ¥¤−¥¦¬£Ÿ¨««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®

éìà ìöpé-øLà:åéðãà íòî E עבד תמסר לא £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«ְִֶֶַָ

רּבֹונּה: מּלות לות ּדיׁשּתזב רּבֹונּה ליד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעממין

æéãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòL:epðBz àì Bì áBha EEaø÷a áLé Enò §¨¤−©´®−Ÿ¤«¦§º¥¥´§¦§§À

éøòL ãçàa øçáé-øLà íB÷naàì Bì áBha E ©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−©´®−Ÿ
ñ :epðBz ּבחדא יּתרעי ּדי ּבאתרא ּבינ יּתב עּמ ¤«ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

תֹונּנּה: לא לּה ּבדייטב קרוי çéäéäú-àìמן ְְִִִִֵֵֵַָָŸ¦«§¤¬
éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬

:ìàøNé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àì ¦§¨¥«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé מּבנת אּתתא תהי לא ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«ְְְִִֵַָָ

יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב ולא עבד לגבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל

אמא: èéøéçîeאּתתא äðBæ ïðúà àéáú-àì ְִָָָ«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´
éäìà ýåýé úéa áìkúáòBú ék øãð-ìëì E ¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²

éäìà ýåýé:íäéðL-íb EäðBæ ïðúà àéáú-àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤««Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈
éäìà ýåýé úéa áìk øéçîeúáòBú ék øãð-ìëì E §¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²

éäìà ýåýé:íäéðL-íb E זּניתא אגר תעל לא §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤«ֲִֵַַָָָ

לכל  אלה ּדיי מקּדׁשא לבית ּכלּבא ְְְְְְְְֱֵַַַַָָָָָָוחּולפן

ס  ּתרויהֹון: אף אלה יי קדם מרחק ארי ְְְְֱֲֳִֵֵַַָָָָָָָנדרא

ëéMú-àìéçàì CCLð óñk CLð ECLð ìëà «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìkéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ¨¨−̈£¤¬¦¨««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤

:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLð תרּבי לא ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«ְֵַָ

מּדעם  ּכל רּבית עבּור רּבית ּכסף רּבית ְֲִִִִִִִִַַַַָלאחּו

àëéMúּדמתרּבי: éøëpìéçàìe CéMú àì EC ְְִֵַ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®
éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìEãé çìLî ìëa E §©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½

:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìò©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

éMú éøëpìéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

:dzLøì änL-àáולאחּו ּתרּבי עּממין לבר ¨−̈¨§¦§¨«ְְְְֲִֵַַַַ

אֹוׁשטּות  ּבכל אלה יי ּדיברכּנ ּבדיל תרּבי ְְְְֱִִִֵֵַָָָָָָָֹלא

ס  למירתּה: לתּמן עלל אּת ּדי ארעא על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָיד

áëéäìà ýåýéì øãð øcú-ékøçàú àì E ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−
ìéäìà ýåýé epLøãé Løã-ék BîlLCnòî E §©§®¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈

:àèç Eá äéäåéäìà ýåýéì øãð øcú-ékàì E §¨¨¬§−¥«§¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ
ì øçàúéäìà ýåýé epLøãé Løã-ék BîlLE §©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:àèç Eá äéäå Cnòî יי קדם נדר תּדר ארי ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§ְְֲֳִֵַַָָ

יתּבעּנּה מתּבע ארי לׁשּלמּותּה תאחר לא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאלה

חֹובא: ב ויהי מּנ אלה âëøcðìיי ìcçú éëå ְֱִִֵָָָָָָ§¦¬¤§©−¦§®Ÿ
:àèç Eá äéäé-àìäéäé-àì øcðì ìcçú éëå Ÿ¦«§¤¬§−¥«§§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬

:àèç Eáב יהי לא למנּדר תּתמנע וארי §−¥«§ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ãëéúôNחֹובא: àöBîøLàk úéNòå øîLz E ָ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧
éäìà ýåýéì zøãðéôa zøac øLà äáãð E:E ¨©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ôN àöBîéúýåýéì zøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eספות אּפקּות ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«ְִַָָָ

אלה יי קדם נדרּתא די ּכמא ותעּבד ְְְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָּתּטר

ס  :ּבפּומ מּללּתא ּדי ְְְְִֶַַָָָנדבּתא

äë éùéîçíéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EòáN ELôðk:ïzú àì Eàáú ék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³¨ŸÆ

-ìàå EòáN ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−¨§¤®§¤
éìk:ïzú àì E ותיכּול דחבר ּבכרמא תּתגר ארי ¤§§−¬Ÿ¦¥«ְְְְְֲִֵֵַַַָָָ

ס תּתן: לא ּולמאנ ׂשבע ּכנפׁש åëékענבין ְְְְְִִִִֵַָָָָָ¦³
Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ

éðú àì:Eòø úî÷ ìò óEòø úî÷a àáú ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½
éðú àì Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷åúî÷ ìò ó §¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬

:Eòøותקטֹוף ס דחבר ּבקמתא תּתגר ארי ¥¤«ְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

:דחבר קמתא על תרים לא ּומגלא ּביד ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָּדמלין

ààì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©
:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
ïç-àöîú àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
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מדריגה  שזוהי  באיסור",  ישאנה  מתירה,  הוא  ברוך 
תחתונה ביותר, לא רק למטה ממדרגת הבינוני, שכאשר 
ומסיח  ידים  בשתי  "דוחהו  רע,  הרהור  במוחו  עולה 
להעלותו  שכן  וכל  ברצון...  מקבלו  ואינו  מיד...  דעתו 
על הדעת לעשותו חס ושלום כו'"27, ואילו כאן, הנה לא 
אין  "שאם  מזה,  יתירה  אלא  בדבר,  בלבד שמהרהר  זו 

הקדוש ברוך הוא מתירה, ישאנה באיסור".
ואף-על-פי-כן, "דברה תורה... כנגד יצר הרע", היינו, 
שגם במדרגה תחתונה כזו פועלת התורה, ועד שישנם 

כמה מצוות הקשורות בעניין זה.

ה
ועוד עניין בנוגע לשני הקצוות הנ"ל:

גם מי שנמצא במעמד ומצב היותר נעלה של "כי תצא 
שיש  גו'",  בידך  אלוקיך  ה'  ונתנו  אויבך  על  למלחמה 
אצלו עניין המסירות נפש כו', הנה גם הוא צריך להיזהר 
יצר הרע  כנגד  ומצב ש"לא דברה תורה אלא  ממעמד 

כו'".
היותר  ומצב  במעמד  שנמצא  מי  גם  גיסא,  ולאידך 
יש  כו'",  הרע  יצר  כנגד  אלא  תורה  דברה  ש"לא  ירוד 
ה'  ש"נתנו  באופן  למלחמה  לצאת  וביכולתו  בכוחו 
הוא  הרי  התשובה  ידי  שעל  ועד  גו'",  בידך  אלוקיך 

מהפך את העניינים הבלתי-רצויים כו'.

ו
וההוראה מזה:

אל יאמר אדם נואש, בראותו שכבר עבר שבת מברכים 
חודש אלול, ראש חודש אלול, וכמה ימים בחודש אלול, 
וישנו כבר העניין של תקיעת שופר, אשר, על פי הכרזת 
הרמב"ם28 הרי זה קשור עם התעוררות תשובה: "עורו 
קשיים  לו  יש  ואף-על-פי-כן  וכו'",  משנתכם  ישנים 

27( תניא סוף פרק יב.
28( הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.

בהתמודדות עם היצר הרע – כי, "לא דברה תורה אלא 
כנגד יצר הרע", ולכן, אם רק יתנהג וילך על פי תורה, 

אזי תפעל התורה את פעולתה כנגד היצר הרע.
– החל  יהיו אצלו כל ענייני חודש אלול כדבעי  ואז 
ישנים  "עורו  שופר,  תקיעת  ידי  שעל  מההתעוררות 

משנתכם וכו'",
לדודי  ד"אני  העניין  שיהיה  תפעל  זו  והתעוררות 
ודודי לי"29, המרומז בראשי תיבות של "אלול" – שעניין 
זה אינו רק על פי קבלה30, שהרי הובא גם באבודרהם31, 
ואפילו לפני  שהיה עוד לפני התגלות הבעל שם טוב, 
התגלות האריז"ל ]והיינו, שעל פי תורה היה זמן שלא 
ש"אלול"  כבר  כתב  ואף-על-פי-כן  כו'[,  בהתגלות  היו 
ראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי", וכיון שעניינו לפרש 
לכל  ששייך  עניין  שזהו  מובן  הרי  כו',  המלות  פירוש 

אחד ואחת מישראל.
ועל דרך זה בנוגע לכל ענייני חודש אלול, כולל גם 
ימים"32,  ירח  אמה  ואת  אביה  את  "ובכתה  של  העניין 

דקאי על חודש אלול33 )כמובא גם בליקוטי תורה34(.
"והיה  לעניין  באים  גו'"  ד"ובכתה  העבודה  ידי  ועל 
צדק36  הצמח  שמבאר  כפי   – לשניאה"35  הבכור  הבן 
ש"בני האהובה הם הצדיקים .. שמעולם לא נפרדו כו' 
.. ובני השנואה היינו כמו שכתוב37 יוסף ה' לי בן אחר, 
הבן  והיה  וזהו  כו',  'אחר'  מבחינת  הנמשך  בן  פירוש 
הבכור לשניאה, וכאן לא נאמר לשנואה, אלא לשניאה 

29( שיר השירים ו, ג.
30( שעה"פ עה"פ. וראה בהנסמן בתורת מנחם ספר המאמרים אלול עמ' 

רמה.
31( סדר תפילת ראש השנה ופירושה פ"א.

32( פרשתנו שם, יג.
)נח,  זוהר חדש על הפסוק  וראה  33( ליקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק. 

סע"ד(.
]ליקוטי  עוד  "ועיין  א'נ:  ב סוף עמ'  נ"ך חלק  גם באור התורה  כן הוא   )34
אמה  ואת  אביה  את  ובכתה  בעניין  השני  דרוש  תצא  כי  ד"ה  סוף  תורה[ 
ירח ימים, דקאי על חודש אלול", ובהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א: "עיין שם 

בליקוטי תורה. וצע"ק". 
35( פרשתנו שם, טו.

36( אור התורה פרשתנו סוף עמ' תתקב ואילך.
37( ויצא ל, כד.

"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע", ולכן, אם 
רק יתנהג וילך על פי תורה, אזי תפעל התורה את 

פעולתה כנגד היצר הרע.

27

ּכנפא  יגּלי ולא אבּוהי אּתת ית ּגבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָיּסב

ס áäëôLדאבּוהי: úeøëe àkc-òeöô àáé-àì ֲִַ«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈
:ýåýé ìä÷aäëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈
:ýåýé ìä÷a למעל ודמחּבל דפסיק ידּכי לא ¦§©¬§Ÿ̈«ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ס דיי: âíbּבקהלא ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì ְְִַָָָ«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ
:ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNò øBcàáé-àì ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ

Bì àáé-àì éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−
:ýåýé ìä÷a דיי ּבקהלא למעל ממזרא ידּכי לא ¦§©¬§Ÿ̈«ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבקהלא  למעל לּה ידּכי לא עׂשיראה ּדרא ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאף

ס ãíbדיי: ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì ְַָ«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ
-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò øBć£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©

:íìBòøBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì ¨««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò לא £¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«ָ

אף  דיי ּבקהלא למעל ּומֹואבאי עּמֹונאי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָידּכּון

דיי  ּבקהלא למעל להֹון ידּכי לא עׂשיראה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּדרא

עלם: äíëúàעד eîc÷-àì øLà øác-ìò ֳַָ©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ
øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á

éìò øëNíøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬
:jìì÷ì íéøäðíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò ©«£©−¦§©§¤«¨©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìò øëNíøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäð יתכֹון ערעּו לא ּדי עסק על ©«£©−¦§©§¤«¨ְֲִֵַַָָָ

ודי  מּמצרים ּבמּפקכֹון ּבארחא ּובמּיא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּבלחמא

על  ּדי ארם מּפתֹור ּבעֹור ּבר ּבלעם ית על ְְְֲֲֲִִִַַַַָָָאגר

:ללּטיּות åéäìàּפרת ýåýé äáà-àìåì EòîL ְְַָָָ§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå íòìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§Ç²¤©§¨−̈
éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:Eýåýé äáà-àìå ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³

éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå íòìa-ìà òîLEl E ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²
éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ולא ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְָ

אלה יי והפ ּבלעם מן לקּבלא אלה יי ְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָָָָָָָָאבי

:אלה יי רחמ ארי לברכן לוטין ית ְְְְֱֲֲִִֵָָָָָָָָָל

æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì E לא «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨®̈¨¨¤−§¨«ָ

ס  לעלם: יֹומי ּכל וטבתהֹון ׁשלמהֹון ְְְְְְִַָָָָָָָתתּבע

ç éòéáøéçà ék éîãà áòúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî áòúúáòúú-àì §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§««Ÿ§©¥´

éçà ék éîãàúééä øâ-ék éøöî áòúú-àì àeä E £Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨
:Böøàá לא הּוא אחּו ארי אדֹומאה תרחק לא §©§«ְֱֲֲֵַַָָָָ

מצרא  בארעּה:תרחק הויתא דּיר ארי èíéðaה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ¨¦²
ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬

:ýåýéàáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéða §Ÿ̈«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ
:ýåýé ìä÷a íäì ּדרא להֹון יתילידּו ּדי ּבנין ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«ְְְְִִִִָָ

ס דיי: ּבקהלא למעל להֹון ידּכי é-ékתליתאה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ¦«
éáéà-ìò äðçî àöú:òø øác ìkî zøîLðå E ¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«

éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
ותסּתּמר  דבב ּבעלי על מׁשריתא תּפֹוק  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָארי

ּביׁש: מּדעם àéøLàמּכל Léà Eá äéäé-ék ִִִַַֹ¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìEá äéäé-ék ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«¦¦«§¤³§Æ
àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥®̈§¨§¨¨Æ

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà ארי ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«ֲֵ

ויּפֹוק  ליליא מּקרה דכי יהי לא ּדי ּגבר ב ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָיהי

מׁשריתא: לגֹו יעּול לא למׁשריתא ְְְְְִִִֵַַָָָָָלמּברא

áéLîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáéõçøé áøò-úBðôì äéäå ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´

äðçnä CBz-ìà àáé LîMä àáëe íéna: ויהי ©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ¤¬©©«£¤«ִֵ

יעּול  ׁשמׁשא ּוכמעל במּיא יסחי רמׁשא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָלמפני

מׁשריתא: âéäðçnìלגֹו õeçî Eì äéäz ãéå ְְִַָ§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå §¨¨¬¨−̈¨«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéå מּברא ל יהי מתּקן ואתר §¨¨¬¨−̈¨«ְְֲִֵַַַָָָָ

לברא: ּתּמן ותּפֹוק ãéEìלמׁשריתא äéäz ãúéå ְְְְִִַַָָָָ§¨¥²¦«§¤¬§−
ðæà-ìòdá äzøôçå õeç EzáLa äéäå E ©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈

:Eúàö-úà úéqëå záLå-ìò Eì äéäz ãúéå §©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«§¨¥²¦«§¤¬§−©
ðæàzáLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå E £¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈

:Eúàö-úà úéqëå ויהי זינ על ל ּתהי וסּכתא §¦¦¬¨¤¥«¨¤«ְְְִִֵֵֵַָָָ

ית  ּותכּסי ּותתּוב ּבּה ותחּפר לברא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָּבמּפק

:מּפקתåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ְִָָ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤
ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eéðçî äéäå EE ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©£¤−
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אלול ראשי תיבות – "איש לרעהו ומתנות לאביונים". "רעהו" מורה על אדם ערכי מבחינה רוחנית, ואילו 
"אביון" מורה על אדם הנמצא במצב ירוד מבחינה רוחנית.

העובדה שהמילה אלול מכילה הן את "רעהו" והן "אביונים" מלמדת, כי בחודש אלול ישנה נתינת כוח 
לכל, הן לאנשים בעלי מעלה והן לאנשים ירודים.

הדבר נרמז גם בפרשת השבוע:

הפסוק הראשון בפרשה, "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך", מורה על מדרגה נעלית 
– יציאה למלחמה מתוך מסירות נפש. כמו כן, מדובר במצב אשר מיד "כי תצא למלחמה" מובטח 

הניצחון, "נתנו ה' אלוקיך בידך".

וגו'" – "לא דיברה תורה אלא כנגד  אולם, המשך הפסוקים מורים על מדרגה ירודה: "וראית בשביה 
יצר הרע כו'". התורה פועלת – "דיברה תורה" גם במצב הירוד שבו אדם נכנע ליצרו – "כנגד יצר הרע".

ההוראה בעבודת האדם:

אין להתייאש מכך שגם בעומדו בתוך חודש אלול קיימת התמודדות עם היצר הרע. יש ללכת בדרך 
התורה והיא תפעל את פעולתה, ותורגש בו ההתעוררות של חודש אלול.

אז באים למצב האמור בהמשך הפרשה: "כי יהיו לאיש שתי נשים האחת אהובה... והיה הבן הבכור 
לשניאה" – זהו הבעל תשובה, המתרחק ובורח מן החטא אף יותר מן הצדיקים בני ה"אהובה", והוא 

במעמד בכיר יותר מהצדיק.

סיכום

)ביו"ד38( כו'",
היא  שעבודתו  תשובה,  בעל  על  שקאי  והיינו, 
באופן שפועל בעצמו לשנוא את העניינים שגרמו לו 
בעבר להיות שנאוי, ואילו עתה הרי הוא פורש מהם 
לגמרי, עוד יותר מאשר צדיק, כתורת הרב המגיד39 
בפירוש מארז"ל40 "לא יאמר אדם אי אפשי כו' אלא 
אפשי, ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי", שהנהגה 
"אי  לומר  צריך  בעל תשובה  אבל  לצדיק,  שייכת  זו 
יכיר  השנואה  בן  הבכור  "את   – ועל-ידי-זה  אפשי", 
התשובה  עבודת  שעל-ידי  כיון  שנים"41,  פי  לו  לתת 
נעשה העניין ד"כפלים לתושיה"42, כמו לוחות שניות 

38( ראה גם ליקוטי תורה פרשתנו לח, ריש ע"ג.
39( הובא בליקוטי תורה ואתחנן ט, ד.

40( תורת כהנים ופירוש רש"י קדושים כ, כו.
41( פרשתנו שם, יז.

42( איוב יא, ו.

שניתנו בסוף הארבעים יום שמראש חודש אלול עד 
יום הכיפורים, שהם באופן של "כפלים לתושיה"43.

האמיתית  לגאולה  באים  שעל-ידי-זה  ועד 
והשלימה, שתהיה באופן נעלה יותר מאשר הגאולה 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  שכתוב44  כמו  ממצרים, 
אראנו נפלאות", על-ידי משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 

ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש.

)משיחת שבת פרשת כי תצא ה'תשכ"ז. תורת מנחם חלק נ' עמ' 
338 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

43( שמות רבה ריש פמ"ו.
44( מיכה ז, טו.
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:Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæìeàéöBäå ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦̧
éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧
ìàøNéa äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½

:Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ויּפקּון ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְַ

אנׁשי  וירּגמּנּה אבּוהא ּבית לתרע עּולמּתא ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֻית

ּביׂשראל  קלנא עבדת ארי ּותמּות ּבאבנּיא ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָקרּתּה

ס  :מּבינ ּדביׁש עבד ּותפּלי אבּוהא ּבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָלזּנאה

áëìòa-úìòá äMà-íò | áëL Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈

:ìàøNiî òøä zøòáe äMàäåLéà àöné-ék §¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìòa-úìòá äMà-íò | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøòáe äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiî אּתתא עם ּדׁשכב ּגבר יׁשּתכח ארי ¦¦§¨¥«ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

עם  ּדׁשכב ּגברא ּתרויהֹון אף ויתקּטלּון ּגבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָאּתת

ס  מּיׂשראל: ּדביׁש עבד ּותפּלי ואּתתא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָאּתתא

âëäéäé ékéø÷ øòð áéúëäNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈
:dnò áëLå øéòa Léà dàöîe Léàìäéäé ék §¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬¦¨«¦³¦«§¤Æ

øéòa Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−
:dnò áëLå ּדמארסא בתלּתא עּולמּתא תהי ארי §¨©¬¦¨«ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָֻ

עּמּה: ויׁשּכּוב ּבקרּתא ּגבר ויׁשּכחּנּה ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָלגבר

ãëøéòä | øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

éø÷ øòðä áéúëàì øLà øác-ìò øòpää÷òö- ©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøòáe eäòø-úà íúàöBäå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§«¥¤̧¤
íúà ízì÷ñe àåää øéòä | øòL-ìà íäéðL§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬
ä÷òö-àì øLà øác-ìò øòpä-úà eúîå íéðáàä«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøòáe eäòø ּתרויהֹון ית ותּפקּון ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְְֵַַָ

ּבאבנּיא  יתהֹון ותרּגמּון ההיא קרּתא ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָלתרע

צוחת  לא ּדי עסק על עּולמּתא ית ְְִִֵֶַַַָָָָוימּותּון

חברּה אּתת ית ּדעּני עסק על ּגברא וית ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּבקרּתא

ס :מּבינ ּדביׁש עבד äëäãOa-íàåּותפּלי ְְִִֵֵֵַָָ§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîééø÷ øòðä áéúëäNøàîä äøòpä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²
:Bcáì dnò áëL-øLàLéàä àöîé äãOa-íàå £¤¨©¬¦−̈§©«§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À

áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä äøòpä-úà¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´
:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä úîe dnò ואם ¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈§©«ְִ

ויתקף  דמארסא עּולמּתא ית ּגבר יׁשּכח ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבחקלא

ּדׁשכב  ּגברא ויתקטל עּמּה ויׁשּכּוב ּגברא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּבּה

ּבלחֹודֹוהי: ÷åëéøעּמּה øòðìå áéúë-àì äøòpìå ְִִִַ§©©«£¨ÆŸ
ïéà øáã äNòúéø÷ øòðì áéúëúåî àèç äøòpì ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤

ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−
:äfä øácääøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå ©¨¨¬©¤«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈

Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´
ð:äfä øácä ïk Lô מּדעם תעּבד לא ּולעּולמּתא ¤½¤¥−©¨¨¬©¤«ְְְִֵֶַַַָָ

דיקּום  ּכמא ארי ּדקטֹול ּדין חֹובת לעּולמּתא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָלית

הדין: ּפתּגמא ּכן נפׁש ויקטלּנּה חברּה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּגברא

æëä÷òö dàöî äãOá ékéø÷ øòðä áéúëäøòpä ¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ
:dì òéLBî ïéàå äNøàîädàöî äãOá ék ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©¨«¦¬©¨¤−§¨¨®

:dì òéLBî ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö ארי ¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©¨«ֲֵ

ולית  ּדמארסא עּולמּתא צוחת אׁשּכחּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָבחקלא

ס לּה: çëLéàּדפריק àöîé-ékéø÷ øòð áéúëäøòð ְִַָ¦«¦§¨´¦À©«£¨³
dnò áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®

:eàöîðåLéà àöîé-ékéø÷ øòð áéúëäìeúá äøòð §¦§¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe äNøà-àì øLà£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«
מארסא  לא ּדי בתלּתא עּולמּתא ּגבר יׁשּכח ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻארי

ויׁשּתּכחּון: עּמּה ויׁשּכּוב èëLéàäויחדּנּה ïúðå ְְְְְְֱִִִִֶַַַÂ§¨©Â¨¦̧
éáàì dnò áëMäéø÷ øòðä áéúëíéMîç äøòpä ©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´

-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ
:åéîé-ìk dçlL ìëeédnò áëMä Léàä ïúðå ©¬©§−̈¨¨¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²

äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äøòpä éáàì©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´§¦À̈
:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpò øLà úçz ויּתן ©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«ְִֵ

חמׁשין  דעּולמּתא לאבּוהא עּמּה ּדיׁשּכב ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻּגברא

לית  ענּיּה ּדי חלף לאנּתּו ּתהי ולּה ּדכסף ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַסלעין

ס יֹומֹוהי: ּכל למפטרּה רׁשּו àLéàלּה çwé-àì ְְְְִִֵַָ«Ÿ¦©¬¦−
ìå åéáà úLà-úàðk älâé à:åéáà óçwé-àì ¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¦©¬

ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà:åéáà ó לא ¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦«ָ
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תפקיד התמימים 
בהבאת המשיח

נישואין הקשורים עם ביאת המשיח
ביום י"ג )גימטריא "אחד"( אלול, הוא יום הנישואין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ]ולפני זה . . י"א אלול, 
יום הנישואין של אביו כ"ק אדמו"ר נ"ע, ושממלא מקומו הוא בנו יחידו כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו[, ולאחרי 
. . ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים ב)יום השלישי ד(שבעת ימי המשתה של  זה ובהמשך לזה 
נישואי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )בשנת נזר"ת(, שממנו באה ההצעה לאביו לייסד הישיבה, ונתמנה על-ידי 

אביו למנהל-פועל של הישיבה:
נישואין של כל אחד ואחד מישראל )גם איש פרטי( הוא עניין הקשור עם הנישואין דכנסת ישראל והקב"ה 
בימות המשיח, שלכן מסיימים וחותמים שבע ברכות הנישואין בעניין הגאולה: "מהרה כו' ישמע בערי יהודה 
ובחוצות ירושלים וגו'", ועל אחת כמה וכמה נישואי נשיאי הדור "הנשיא הוא הכול", ובפרט נשיאי תורת חב"ד, 
שמגלים פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה, ועד לאופן של "יפוצו מעינותיך חוצה", שעל-ידי זה אתי מר 

דא מלכא משיחא.
ובהדגשה יתירה בנישואי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שבהמשך לזה וביחד עם זה היתה התייסדות ישיבת 

תומכי תמימים...
. נקראים "חיילי בית דוד" שמנצחים את המעמד ומצב של "חרפו עקבות משיחך", ופועלים התגלות   . וגם 

וביאת משיח בן דוד באופן ד"ברוך ה' לעולם אמן ואמן", כלשון הכתוב בסיום וחותם מזמור פ"ט בתהלים.

)משיחת שבת פרשת כי-תצא י"ד אלול תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך ד' עמ' 239-240, בלתי מוגה(

השליחות – לסיים את התקופה ש"חרפו עקבות משיחך"
...בנוגע לפועל:

ובמקום מסוים, אבל  ישיבת תומכי תמימים, התייסדות שאירעה אמנם בעיר  בעמדנו ביום התייסדותה של 
מתוך כוונה )שנתגלתה תיכף בתחילת ההתייסדות( שתלמידי הישיבה יהיו "נרות להאיר", ושעיקר הגילוי יהיה 
הרפ"ח  בירור  עניין  שזהו  למעליותא,  ה"חרפו"  עניין  את  שיפעלו  כדי  משיחך",  עקבות  ש"חרפו  בזמן  דווקא 
ניצוצין, שעל-ידי זה מביאים את הגאולה האמיתית והשלימה – עושים את כל אחד ואחד מכם "שליח" לפעול 
בכל העניינים האמורים לעיל, לפרסם בכל מקום על דבר השליחות של תקופה זו, שכל אחד ואחת מישראל צריך 
להיות "נר להאיר", לסיים ולגמור את התקופה ד"חרפו עקבות משיחך", ולהביא תיכף ומיד גאולה האמיתית 

והשלימה.
ובודאי ייקח כל אחד ואחת על עצמו את השליחות – לעשות מביתו הפרטי מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, 
והיינו, על דרך המדובר פעם בארוכה שכל בית יהודי צריך להיות בית של גמילות חסדים, בית של תורה ובית 
של תפילה, כך בפרטיות יותר . . צריך להיות כל בית )גם( מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, כפי שרואים אצל 
כל אלה הנמצאים שם וכל אלה שזכו לקבל שם לימוד בכלל, ולימוד בתורה במיוחד, ולימוד בפנימיות התורה 

בפרטי-פרטיות וביחוד-שביחוד.

 )משיחת ט"ו אלול ה'תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך ד, עמ' 242, בלתי מוגה(

משיח וגאולה

25

ç éùéìùEbâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
-àìå Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®§«Ÿ

:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú ארי ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«ֲֵ

ולא  לאּגר ּתיקא ותעּבד חדּתא ּביתא ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָתבני

ּדנפל  יּפל ארי  ּבבית ּדקטֹול ּדין חֹובת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָתׁשּוי

èLc÷z-ïtמּנּה: íéàìk Eîøk òøæú-àì ִֵ«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À
:íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä äàìîä©«§¥¨³©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤
òøfä äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§®̈¦¤¦§©À©«§¥¨³©¤̧©Æ

:íøkä úàeáúe òøæz øLàּכרמ תזרע לא £¤´¦§½̈§©−©¨«¤ְְִַַָָ

תזרע  ּדי זרעא ּדמעת תסּתאב ּדילמא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָערּובין

ס ּכרמא: éøîçáe-øBLaועללת Løçú-àì ְֲַַַָָŸ©«£¬§«©«£−Ÿ
:åcçé:åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àì תרּדי לא ©§¨«Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«ְִֵָ

ּכחדא: ּובחמרא àéæðèòLבתֹורא Laìú àì ְֲֲַַָָָָ³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöøîö æðèòL Laìú àì ¤¬¤¦§¦−©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤

:åcçé íézLôe וכּתן עמר ׁשעטנזא תלּבׁש לא ¦§¦−©§¨«ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ס ּכחדא: áéòaøà-ìòמחּבר Cl-äNòz íéìãb ְֲַַָֻ§¦¦−©«£¤¨®©©§©²
:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk-äNòz íéìãb ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«§¦¦−©«£¤

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl̈®©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
ּדי  כסּות ּכנפי ארּבע על ל ּתעּבד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻּכרסּפדין

ס בּה: âéäéìàתכּסי àáe äMà Léà çwé-ék ְֵַַ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨
:dàðNe:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék §¥¨«¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«

ויסנּנּה: לותּה ויעּול אּתתא ּגבר יּסב ãéíNåארי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ§¨¬
øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîíéøác úìéìò dì íNå ¨¨¬¦−̈§¦«§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½
ä-úà øîàå òø íL äéìò àöBäåúàfä äMà §¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ

:íéìeúa dì éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì̈©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
ּביׁש ׁשּום עלּה ויּפק מּלין ּתסקֹופי לּה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַויׁשּוי

ולא  לותּה ועּלית נסבית הדא אּתתא ית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָויימר

ּבתּולין: לּה åèéáàאׁשּכחית ç÷ìåéø÷ øòðä áéúë ְְִִַַָ§¨©²£¦¬
éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpäéø÷ øòðä áéúë ©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpäéáà ç÷ìå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

éð÷æ-ìà äøòpä éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬

:äøòMä øéòäאבּוהא éäeáà)ויּסב à"ð) דעּולמּתא ¨¦−©¨«§¨ְֲִַָ£¦ְְֶָ

סבי  לקדם עּולמּתא ּבתּולי ית ויּפקּון ְְְְְֳִֵֵֶַַָָָָָואּמּה

אתרא: ּדין ּבית לתרע æèéáàקרּתא øîàå ְְְִִֵַַַָָ§¨©²£¦¬
éø÷ øòðä áéúëézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦

:äàðNiå äMàì äfä Léàìäøòpä éáà øîàå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¨©²£¦¬©©«£−̈
äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈

:äàðNiå ית לסבּיא דעּולמּתא אבּוהא ויימר ©¦§¨¤«¨ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

ּוסנּנּה: לאנּתּו הדין לגברא יהבית æé-äpäåּברּתי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ§¦¥
éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOäúìéìò íN àeä-äpäå ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ
älàå íéìeúa Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa והא §¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«ְָ

אׁשּכחית  לא למימר מּלין ּתסקֹופי ׁשּוי ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּוא

ּבתּול  ויפרסּון לברּת ברּתי ּבתּולי ואּלין ין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָ

קרּתא: סבי קדם çé-øéòäׁשֹוׁשיפא éð÷æ eç÷ìå ְֳִֵַָָָָ§¨«§²¦§¥¬¨«¦
:Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå ©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§²¦§¥¬¨«¦

:Búà eøqéå Léàä-úà àåää קרּתא סבי וידּברּון ©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«ְְְְִֵַָָ

יתּה: וילקּון ּגברא ית èéäàîההיא Búà eLðòå ְְְִֵַַַָָָ§¨«§¸Ÿ¹¥´¨
ìò òø íL àéöBä ék äøòpä éáàì eðúðå óñë¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLeðúðå óñë äàî Búà eLðòå §©§−̈¨¨¨«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ
ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä ék äøòpä éáàì©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®

ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlL §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«
לאבּוהא  ויּתנ ּון  ּדכסף סלעין  מאה מּנּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָויג ּבּון

ּבתּול ּתא  על ּביׁש ׁשּום אּפק ארי  ְְְְֲִֵֵֶַַָָדעּולמּתא

למפטר ּה ר ׁשּו לּה לית לאנ ּתּו ּתהי  ולּה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָדי ׂשראל

ס י ֹומֹוהי : ëäfäּכל øácä äéä úîà-íàå ִָ§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®
íéìeúá eàöîð-àìéø÷ øòðì áéúë:äøòpì-íàå «Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«§¦

:äøòpì íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«
אׁשּתּכחּו לא הדין ּפתּגמא הוה קׁשטא ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָֻואם

לעּולמּתא: àë-úàבתּולין eàéöBäåéø÷ øòðä áéúë ְְְִֶָ§¦̧¤
éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äøòpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧
ìàøNéa äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
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אלול חסידי ואיכותי
לעורר התלמידות לענייני אלול ותשרי • אלול מתוך לימוד חסידות 
הרי הוא אלול שונה ונעלה לגמרי • 'מלך בשדה' הוא פסק דין של 

אדמו"ר הזקן שבוודאי מתקיים • כשהרבי וה'לב שמחה' דיברו על המשל 
ומשמעותו • 'ממעטים' בלימוד ומוסיפים בתחנונים – האומנם? כיצד? 

ולמה? - צרור התייחסויות הרבי במהלך השנים • הילד שנכנס ל׳יחידות׳ 
במהלך חודש אלול תש"י • מה הטריד את הרבי לפני אמירת סליחות 

בשנת תשכ"ז? • כיצד קישר הרבי את אלול להדפסות שונות של תניא?  
• הכרוז של רבני אנ"ש בחודש אלול תשי״ח לטובת צעירי אגודת חב״ד

לעורר התלמידות
רבקה  בית  למנהל  הרבי  כתב  תשי"ד  באלול  בט"ז 
כרך  מנחם'  )'היכל  גורביץ׳  בערל  ר׳  הרה"ח  בצרפת 

ב' עמ' קמא(:
ובטח מעוררים בימי הרצון - את התלמידות להענינים 

דחדש אלול ותשרי.

אלול - עם לימוד חסידות - 
נעלה לגמרי 

גפני  זלמן  שניאור  ר'  הרה״ח  של  'יחידות'  במהלך 
שי', אמר הרבי:

כשלומדים מאמרי חסידות ] של חודש אלול [ - אזי זהו 
אלול אחר ]נעלה[ לגמרי... 

"הודעת אדמו"ר הזקן 
המפורסמת"

מענה שכתב הרבי על כינוס נשים שכונתי שהתקיים 
ב'כפר  )נדפס  תשמ"ו  אלול  בחודש  ביאליק  בקרית 

חב"ד' גיליון 263 עמ' 26(:
אזכיר על הציון בהצלחה רבה בכל הנ"ל, והזמן גרמא: 
המלך בשדה וכו'. בסבר פנים יפות. ומראה פנים שוחקות 

לכולם )הודעת אדמו"ר הזקן המפורסמת(.
והכנס בארץ אשר השם אלוקים נותן לך ושמעת בקול 

השם אלוקיך ועשית )שיעור יומי בתורה דהכנס(.
בברכת הצלחה, וכתיבה וחתימה טובה, ולכל בני ביתך 

שליט"א

'המלך בשדה' – פסק דין
בהתוועדות  הרבי  השמיע  מאוד  מיוחדים  דברים 
תשמ"ה  אלול  אדר"ח  ראה  פרשת  קודש  שבת 
אודות   -  )2805 עמ'  ה  כרך  תשמ"ה'  )'התוועדויות 

המשל של "מלך בשדה": 
– לא מצאתי )לעת עתה( מקורו, אבל, מובן  זה  משל 
וגם פשוט שמספיקה העובדה שמשל זה הביאו אדמו"ר 
הזקן, אשר להיותו פוסק הן בנגלה דתורה והן בפנימיות 
התורה, הרי מובן שעל-ידי הפסק-דין שלו אודות ה"מלך 
בשדה" – נפעל הדבר בכל העולמות כולם, מהעולם הכי 
תחתון  הכי  לעולם  עד  בנמשל,  מדובר  שאודותיו  עליון 

ששם יש צורך במשל.

המשל ד"מלך בשדה"  במהלך 
יחידות ה"לב שמחה" זצ"ל 

רבי  האדמו"ר  הגיע  תשל"ח,  באלול  ט'  שני,  ביום 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 
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:àáñå ּומרי סטי דין ּבננא קרּתּה לסבי ויימרּון §Ÿ¥«ְְְְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָ

חמר: וסבי ּבסר זלל למימרנא מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָליתֹוהי

àëzøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«
òøä zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈

:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî ּכל וירּגמּנּה ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«ְְְִֵָֻ

ּדביׁש עבד ּותפּלי וימּות ּבאבנּיא קרּתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּגברי

ס  וידחלּון: יׁשמעּון יׂשראל וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָמּבינ

áë éðùúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúåàèç Léàá äéäé-éëå §¨¦¬¨Ÿ−©¥«§¦¦«§¤´§¦À¥²§

:õò-ìò Búà úéìúå úîeäå úåî-ètLî וארי ¦§©−̈¤§¨®§¨¦¬¨Ÿ−©¥«ֲֵַ

יתּה ותצלֹוב ויתקטל ּדקטֹול ּדין חֹובת בגבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָיהי

צליבא: âë-ékעל õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì ְִַָ«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«
íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷̈³¦§§¤̧Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz̈®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eõòä-ìò Búìáð ïéìú-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À
íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìzE ¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:äìçð Eì ïúð ארי צליבא על נבלּתּה תבית לא Ÿ¥¬§−©«£¨«ְְְְֲִִִֵֵַָָ

קדם  ּדחב על ארי ההּוא ּביֹומא ּתקּברּנּה ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָמקּבר

יהב  אלה יי ּדי ארע ית תסאב ולא אצטלב ְְְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָָָָָיי

ס אחסנא: לàéçà øBL-úà äàøú-àìBà E ֲַָָָ«Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³
íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð BéN-úà¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−

éçàì:Eéçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E §¨¦««Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîìòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

ּדטען  אּמרּה ית אֹו דאחּו ּתֹורא ית תחזי ְְְֱִֵֵֶָָָָָָָלא

:לאחּו תתיבּנּון אתבא מּנהֹון á-íàåותתּכבׁש ְְְְְְִִִֵֵָָָָ§¦
éçà áBø÷ àìéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E ¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ

éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½
:Bì BúáLäåéçà áBø÷ àì-íàåéìà Eàìå E ©«£¥«Ÿ−«§¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ

ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzòãé§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´
éçà Løc:Bì BúáLäå Búà Eאחּו קרב לא ואם §³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«ְֲִֵָָ

ויהי  בית לגֹו ותכנׁשּנּה לּה ידעּת ולא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָלות

לּה: ותתיבּנּה יתּה אחּו ּדית ּבע עד עּמâïëå ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ§¥¯

äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹
éçà úãáà-ìëìdúàöîe epnî ãáàz-øLà E §¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®

:íìòúäì ìëeú àìïëå Bøîçì äNòz ïëå ¬Ÿ©−§¦§©¥«§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´
éçà úãáà-ìëì äNòz ïëå BúìîNì äNòzE ©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²

:ílòúäì ìëeú àì dúàöîe epnî ãáàz-øLà£¤Ÿ©¬¦¤−§¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥«
ּתעּבד  וכן לכסּותּה ּתעּבד וכן לחמרּה ּתעּבד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָוכן

לית  ותׁשּכחּנּה מּנה תיבד ּדי אחּו אבדת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָלכל

ס לאתּכּסאה: רׁשּו לãøBîç-úà äàøú-àì ְְְִַָָָ«Ÿ¦§¤Á¤£¸
éçàíäî zîlòúäå Cøca íéìôð BøBL Bà E ¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®

:Bnò íé÷z í÷äéçà øBîç-úà äàøú-àìBà E ¨¥¬¨¦−¦««Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³
íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca íéìôð BøBLÆ«Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−

:Bnò רמן תֹורּה אֹו דאחּו חמרא ית תחזי לא ¦«ְֱֲֵֵֶָָָָָָָ

ס  עּמּה: תקים אקמא מּנהֹון ותתּכבׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּבארחא

äøáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

:älàøáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àì ¥«¤Ÿ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

:älà ולא אּתתא על ּדגבר זין תּקּון יהי לא ¥«¤ְְְְִִִֵֵַַָָָ

יי  קדם מרחק ארי אּתתא ּבתּקּוני ּגבר ְְְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָיתּקן

פ אּלין: עבד ּכל אלהå| øBtö-ï÷ àøwé ék ֱִֵֵָָָָ¦´¦¨¥´©¦´
éðôìíéçøôà õøàä-ìò Bà | õò-ìëa Cøca E §¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ

Bà íéçøôàä-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà́¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−
:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìòàøwé ék ©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«¦´¦¨¥´

éðôì | øBtö-ï÷õøàä-ìò Bà | õò-ìëa Cøca E ©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´©¨À̈¤
Bà íéçøôàä-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−

:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò יערע אי ©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«ְֵַָ

על  אֹו אילן ּבכל ּבארחא קדמ דצּפרא ְְְְְֳִִִַָָָָָָָָקּנא

אפרחין  על רבעא ואמא בעין אֹו אפרחין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹארעא

ּבנּיא: על אּמא תּסב לא ּבעין על æçlLאֹו ְִִִֵַַַַָָָ©¥³©
ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ

:íéîé zëøàäå Cì áèééíàä-úà çlLz çlL ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½
zëøàäå Cì áèéé ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéּתּסב ס ּבנּיא וית אּמא ית תׁשּלח ׁשּלחא ¨¦«ְְְִִַַַַַָָָָָָ

יֹומין: ותֹורי ל ּדייטב ּבדיל ְְְִִִֵַָָל
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)לימים ה'לב שמחה'( מגור לבקר  בונים אלתר  שמחה 
אצל הרבי. הרבי יצא לכבודו, קיבלו בסבר-פנים-יפות, 
והתפתחה שיחה כשהאדמו"ר שואל לשלומו של הרבי 
בליבו  האירוע  התרחש  תשל"ח  עצרת  בשמיני  ]כזכור 

של הרבי. המו"ל[.
הרבי השיב: "ברוך השם", וכאן החלה שיחה תורנית.

ד"מלך  הזקן  אדמו"ר  שמביא  במשל  פתח  הרבי 
בשדה,  נמצא  )הקב"ה(  המלך  אלול  בחודש  בשדה": 

שלכן הם ימי חול, ומאירים אז י"ג מידות הרחמים.
אפוא,  היא,  המשל  שמשמעות  אמר  מגור  האדמו"ר 

שאפשר להתקרב במהירות להקב"ה.
הרבי נענה שבמשל ישנה תוספת ש"הוא מקבל כולם 

בסבר פנים יפות".
מגור,  האדמו"ר  של  בריאותו  במצב  התעניין  הרבי 
שהשיב כי בכללות )"נישט קשה"( המצב טוב )ומפטיר:( 

חסידים צריכים להיות בריאים.
על-כך הגיב הרבי: "הא בהא תליא" )הדברים הובאו 
'בצל  בספר  שנדפסה  הדברים  רשימת  על-פי  כאן 

החכמה', קרית מלאכי תשמ"ז, עמ' 60(.

הוספה בתורה, עבודה וגמילות 
חסדים

תיבות  ראשי  הוא  ש'אלול'  נאמר  האריז"ל  בכתבי 
המרמזות על שלושת העמודים )קוין( שעליהם העולם 
לידו  "אנה  עומד:  האדם[  זה  קטן  עולם  וכן  ]בכלל, 
ושמתי לך" – מוסב על תורה, כאימרת חז"ל "דברי תורה 
קולטין"; "אני לדודי ודודי לי" – מוסב על תפילה; ו"איש 

לרעהו ומתנות לאביונים" – מוסב על גמילות חסדים.

"ממעטים" לפועל הכיצד?
סימן  יוסף'  )'ברכי  החיד"א  הרב  כותב  לפועל  אמנם 
תקפא ס"ק וא"ו. הדברים הובאו ב'אלף למטה' ב'מטה 
הלומדים  ממעטים  התקופה  שבכל  ט"ו(  ס"ק  אפרים' 
)"מניחים מקצת לימודם  ועוסקים בתחנונים  מלימודם 

לעסוק בתפילה ובתחנונים"(. 
תשל"ט  אלול  בי"ג  הרבי  התבטא   – בדבר  והחידוש 
68 ואילך( – שכן מ' ימים אלו הם  )'בצל החכמה' עמ' 

לקבלת  משה-רבינו-עליו-השלום  התכונן  בהם  הימים 
התורה – לוחות שניים שעניינם "כפליים לתושייה" ואף-

בתורה  ריבוי  על  אינה  אלו  בימים  ההדגשה  על-פי-כן 
אלא על ריבוי בתפילה!

זה עתה ט"ו באב – הוסיפו 
בתורה ולפתע "ממעטים"?!

ועוד ציין הרבי )בשנת תשכ"ז( לגבי ההוראה למעט 
חז"ל להוסיף  ציוו  – שזהו למרות שמט"ו באב  בתורה 
בתורה )מסכת תענית ל, ב ואילך( – ראה 'תורת מנחם' 

כרך נ' עמ' 322. 
בהתוועדות ש"פ עקב תשל"א ) תורת מנחם כרך סה 

עמ' 109( הסביר הרבי:
רבינו הזקן באיגרת-התשובה )סוף פרק ח' ואילך(, כותב, 
ברוחא"  רוחא  "אתדבקות  של  הענין  גם  ישנו  שבתשובה 
באורייתא"(,  )"דיתעסק  התורה  לימוד  על-ידי  שנעשה 
אלא שענין זה שייך לדרגא נעלית יותר בתשובה "תשובה 
עילאה", אבל התחלת ענין התשובה הוא באמצעות עבודת 

התפילה כו'.
)ולהעיר מ'בצל החכמה' שם עמ' 74 ואילך(.

אלול "גמר" – איכותי של – 
העבודה

הרבי  ביאר   – הנ"ל  האחרונים  להוראת  הדבר  טעם 
בשנת תשכ"ז )'תורת מנחם' כרך נ' עמ' 328 ואילך( כי 
עבודת התפילה של חודש אלו משלימה את עבודת כל 
השנה וממשיכה בה שלימות – מכיוון שאלול הוא ענין 
של 'איכות' שאין גדול ממנו – ולכן הריבוי אך בתפילה.

אבל לכולי-עלמא - ציין הרבי בשנת תשכ"ב )'תורת 
ללימוד  נדרשים  באלול  גם   )303 עמ'  לד  כרך  מנחם' 

התורה.
וכך מפורש במאמר דיבור-המתחיל אני לדודי משנת 

תשל"ב )תורת מנחם כרך סט עמ' 250(:
ששונים  בשושנים",  ב"הרועה  הב'  לפירוש  גם  הוא  וכן 
הפנים  הארת  שתומשך  שכדי  התורה(  )הלכות  בהלכות 
בגילוי – באור פני מלך חיים )ענין הפנימיות והחיוניות( – 
הרי הדרך והעבודה בזה היא על-ידי-זה ששונים בהלכות, 
מהענינים  החל  הענינים,  כל  את  ממשיכים  שעל-ידי-זה 

23

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

ééáéà-ìò äîçìnì àöú-ékýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa Eäîçìnì àöú-ék ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«¦«¥¥¬©¦§¨−̈

éáéà-ìòéäìà ýåýé Bðúðe E:BéáL úéáLå Eãéa E ©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«
דבב ּבעלי על קרבא לאגחא תּפֹוק ְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָארי

ׁשביהֹון: ותׁשּבי ּביד אלה יי ְְְְְְְְֱִִִִִֵָָָָוימסרּנּון

àédá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå-úôé úLà äéáMa úéàøå §¨«©§¨¬§−§¦¨«§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©

:äMàì Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàz ותחזי ®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−§¦¨«ְֱֵֶ

ותּסבּה בּה ותּתרעי חזּו ׁשּפירת אּתתא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּבׁשביה

לאנּתּו: לáéäçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå ְְִָ©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ
:äéðøtö-úà äúNòå dLàø-úà-ìà dúàáäå ¤Ÿ½̈§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨©«£¥−̈¤

-úà äúNòå dLàø-úà äçlâå Eúéa CBź¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈§¨«§−̈¤
:äéðøtöריׁשּה ית ּותגּלח בית לגֹו ותעלּנּה ¦¨«§¤«¨ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

טּופרנהא: ית âéúìîN-úàּותרּבי äøéñäå ְְִַָָָָ§¥¦Á¨Á¤¦§©̧
äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìòî déáL¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨
äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ

:äMàì Eì äúéäå dzìòáeúìîN-úà äøéñäå §©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«§¥¦Á¨Á¤¦§©̧
äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìòî déáL¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨
äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe ּכסּות ית ותעּדי §©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«ְְְֵֶָ

וית  אבּוהא ית ותבּכי ּבבית ותיתב מּנּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָׁשביּה

ותבעלּנּה לותּה ּתעּול ּכן ּובתר יֹומין ירח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָאּמּה

לאנּתּו: ל ãédaּותהי zöôç àì-íà äéäå ְְְִֵָ§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈
óñka äpøkîú-àì øëîe dLôðì dzçlLå§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤

:dúépò øLà úçz da ønòúú-àìäéäå «Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬¦¦¨«§¨º̈
-àì øëîe dLôðì dzçìLå da zöôç àì-íà¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú¦§§¤−¨©®̈¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

:dúépòותפטרּנּה בּה תּתרעי לא אם ויהי ¦¦¨«ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

ּבּה תּתגר לא ּבכסּפא תזּבנּנּה לא וזּבנא ְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָלנפׁשּה

ס עּניתּה: ּדי åèíéLðחלף ézL Léàì ïééäú-ék ֲִִִַַ¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À
íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå äáeäà úçàä̈«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½
:äàéðOì øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä̈«£−̈§©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«
úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´

äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®§¨¨²
:äàéðOì øëaä ïaä ּתרּתין לגבר תהוין ארי ©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«ְְְְֲִֵֵֶַַָ

לּה וילידן ׂשניאתא וחדא רחמּתא חדא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָנׁשין

בּוכרא  ּברא ויהי ּוׂשניאתא רחמּתא ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָּבנין

æèúàלׂשניאתא: åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ְֲִִָ§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìòBìéçðä íBéa äéäå ©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ§¨À̈§Æ©§¦´
økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà úà åéða-úà¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà ויהי ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿִֵ

רׁשּו לּה לית לּה יהי ּדי ית לבנֹוהי ּדיחסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָּביֹומא

ׂשניאתא  בר אּפי על רחמּתא ּבר ית ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָלבּכרא

æéúúìּבּוכרא: øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék ְָ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤
àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL ét BìÆ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ

:äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàøøëaä-úà ék ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«¦Á¤©§¸Ÿ
-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤
:äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«
לּה למּתן יפרׁש ׂשניאתא בר ּבּוכרא ית ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָארי

ריׁש הּוא ארי לּה יׁשּתכח ּדי ּבכל חלקין ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָֹּתרּתין

ס בכרּותא: חזיא לּה çéLéàìּתקּפּה äéäé-ék ְְְֵֵֵָָָָ¦¦«§¤´§¦À
ìB÷áe åéáà ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−§´

:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnàäéäé-ék ¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«¦¦«§¤´
åéáà ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−

:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe ארי §´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«ֲֵ

למימר  מקּבל ליתֹוהי ּומרי סטי ּבר לגבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָיהי

יקּבל  ולא יתּה ּומּלפן אּמּה ּולמימר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָאבּוהי

èéBúàמּנהֹון: eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå ְִ§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò éð÷æ-ìàåéáà Bá eNôúå ¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«§¨¬§−¨¦´

øòL-ìàå Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©
:Bî÷îיתּה ויּפקּון ואּמּה אבּוהי ּבּה ויחדּון §Ÿ«ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָ

אתרּה: ּדין ּבית ולתרע קרּתּה סבי ְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָלקדם

ëäøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½
:àáñå ììBæ eðì÷a òîL epðéàéð÷æ-ìà eøîàå ¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«§¨«§º¤¦§¥´

ììBæ eðì÷a òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−
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 כל האומר דבר
 בשם אומרו

הא למדת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר: 
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי )פרק ו, משנה ו(

...יש לבאר הנהגת רבותינו נשיאינו, שלמרות החיוב לומר דבר בשם אומרו, ו"כל האומר דבר בשם אומרו 
מביא גאולה לעולם", ובפרט על־פי מה שכתב המגן־אברהם בסימן קנו "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו 

עובר בלאו", מכל־מקום, לא הקפידו רבותינו נשיאינו על כך:
"מלוקט  עניינים ששמע מרבותיו, כמו שכתב ב"דף השער":  – אף שכתב כמה  רבינו הזקן בספר התניא 
מפי ספרים ומפי סופרים", אף־על־פי־כן, רק ב' פעמים מזכיר את הבעש"ט )בשער היחוד והאמונה ובאגרת 

הקודש(, וב' פעמים את הרב המגיד )בח"א ובאגרת הקודש(.
וכן אדמו"ר האמצעי – אף שכתב בהקדמתו לספריו שהם עניינים מרבינו הזקן עם ביאורים, אף־על־פי־כן 

אינו מציין בכל עניין מה אמר רבינו הזקן ומה הביאור שלו.
מכל־מקום,  לשונו",  כאן  "עד  ומסיים  הזקן  אדמו"ר  מדברי  כמה־פעמים  אף שמעתיק   – צדק  הצמח  וכן 
משמע שלא ציין זאת אלא בכתיבת המאמר, ולא באמירת המאמר, שהיה אומר כל העניינים יחד, מבלי לציין 

איזה עניינים הם מרבינו הזקן, איזה עניינים מאדמו"ר האמצעי, ואיזה עניינים הם משלו...
וכן בנוגע לאדמו"ר מהר"ש ולרבותינו נשיאינו שלאחריו – אף שיש במאמריהם כמה וכמה עניינים מרבותינו 

נשיאינו שלפניהם, לא מצינו שיקפידו לציין המקור על כל עניין.
על־פי נגלה יש לבאר עניין זה בשני אופנים:

א( החיוב על אדם לומר דבר בשם אומרו אינו חל על תלמיד שחוזר דבר הלכה שקיבל מרבו, כיוון שהכול 
יודעים שעיקר תורתו היא ממה שקיבל מרבו. ואפילו מי שקיבל משני רביים, הנה אם אחד מהם הוא רבו 

מובהק, הרי אותו דבר הלכה שקיבל מרבו המובהק אינו צריך לומר בשמו.
ב( ישנו עוד אופן שאין אדם חייב לומר דבר בשם אומרו – באם אחרי ששמע ההלכה משיגה בשכלו הוא 
זו המצאה שלו, אלא שמע זאת ממישהו אחר, מכל־מקום, לאחר ששמע  ונתעצמה עמו. כלומר: אף שאין 
הדבר, התייגע בזה עד שנתעצם בשכלו. וכיוון שעכשיו אומר זאת )לא מצד שמיעתו, אלא( מפני שכך מתקבל 

בשכלו – אינו צריך לאומרו בשם אומרו.
...על־פי זה יש לבאר גם על־פי נגלה טעם הנהגת רבותינו נשיאינו, שמביאים במאמרים כמה וכמה עניינים 

מרבותינו נשיאינו שלפניהם, ואינם מזכירים אותם בשם אומרם – שזהו כיוון שנתעצמו עם העניין.
אדמו"ר  כ"ק  אביו,  ממאמרי  מאמר  לומר  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  הוצרך  שפעם  הסיפור,  וכידוע 
המאמר,  עם  להתעצם  כדי  המאמר,  בעל  של  ה"אוהל"  על  ונסע  עמו,  נתעצם  לא  עדיין  והמאמר  מהר"ש, 

ולאחרי כן אמר את המאמר.
ומזה מוכח שאמירת המאמרים אצל רבותינו נשיאינו היא באופן שתחילה מתעצמים עם המאמרים.

)תורת מנחם כרך כג עמ' 56-58, בלתי מוגה(

פרקי אבות
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השייכים לחיי הנשמה, ולאחרי-זה נמשך גם בחיי הגוף!

תורה בהוספה 
כי  הרבי  ביאר  תשכ"ו(  נצבים-וילך  )ש"פ  פעמים 
בזמן(  )גם  בהוספה  להיות  צריך  שהלימוד  בוודאי 
הוא  במיעוט  והכוונה  השנה,  כל  של  הלימוד  לגבי 
)לא לגבי הלימוד דכל השנה, אלא( לגבי התחנונים 

שבימים אלו )'תורת מנחם' כרך מז עמ' 346(.
התורה  לימוד  של  מהזמן  המיעוט  אמר:  ופעמים 
הוא רק בכמות, אבל מאידך נדרשת הוספה באיכות 
)שיחת ש"פ נצבים-וילך תשל"ז ס"י - 'שיחות-קודש' 

תשל"ז כרך ב' עמ' 588(.
עמ'  נא  כרך  מנחם  )תורת  תשכ"ח  האזינו  ובש"פ 
האישי של  הזמן  על  מוסב  כו'  בתורה  המיעוט   :)38

התלמידים )מחוץ לסדרי הלימוד(.
וראה עוד התועדויות תש"נ חלק ד' עמו' 193-194; 
199 ואילך ובארוכה – שערי המועדים )הוצאת 'היכל 

מנחם'( עמ' מז-נו.

ספר שהרבי ביקש שימכר 
בהזדמנות ב"אלול" 

אודות  רשימה  פרסמנו  א'שמח(  )גליון  לאחרונה 
הספר 'הדרת פנים זקן'.

למחבר  הרבי  כתב  תשל"ט  אלול  בחודש  ובכן, 
ב  כרך  מנחם'  )'היכל  וויינער  ר' משה  הרה"ג  הספר 

עמ' קסח(:
המצו"ב ]=המצורף בזה[ נת' ות"ח ]=נתקבל ותשואות-

חן[.
שיפרסמו  כדאי   – ותשרי  אלול  חודש  לעניני  בקשר 
הפ"ז  ספרו  דבר[  ]=על  ע"ד  הפעם[  ]=עוד  עוה"פ 
]='הדרת פנים זקן'[. ואולי מחיר מיוחד לזמן זה )מוזל(. 

ואולי גם הו"ל ]=הוצאה לאור[ דקונטרס הוספות.

הדפסת התניא ו"המלך בשדה"
כשהודיעו לרבי בחודש אלול תשד"מ על הדפסות 
שדי,  בישובים  אה"ק  בצפון  חב"ד  ניידות  ע"י  תניא 
תרומות ושדמות מחולה, מתח הרבי שני קוים תחת 

"שדי" ותחת "שדמות" – וכתב: 

ות"ח ת"ח ודבר בעתו המלך בשדה אזכיר עה"צ ]=על 
הציון[

במהלך  נוספים  במקומות  הדפסות  על  לפני-כן, 
חודש אלול כתב הרבי: 

ות"ח ת"ח ובפרט שהמלך בשדה וכו' אזכיר עה"צ .

עדות על יחידות מיוחדת
שח הרה"ח ר' זושא שי' פוזנר: 

שהיה  תש"י,  אלול  שבחודש  אחד  ילד  זוכר  "אני 
אישור  וביקש  הבר-מצווה,  שלפני  בגיל  עדיין 
מה'מזכירות' ]כנראה מהרב חדקוב. הכותב[ להיכנס 

ל'יחידות'.
"הילד ניגש לחדרו של הרבי, נקש על הדלת, ונכנס 
ל'יחידות'...". )מרשימות הרה"ח הרה"ת ר' משה לוי 

יצחק שי' לאופר(.

מה הטריד את הרבי לפני 
הסליחות?

תלמיד  )אז  ג.ש.  ביקש  תשכ"ז  מנחם-אב  בחודש 
הוריו  מגורי  למקום  לנסוע  בניו-יורק(  בישיבה 
לו  ענה  והרבי  לרבי  על-כך  כתב  הוא  טורונטו.   –
ישתדל לדבר בענייני חודש אלול ]השווה  שבוודאי 
למענה הרבי הנדפס ב'היכל מנחם' כרך א' עמ' קלז-
קלח[ והקדוש-ברוך-הוא יעזור שיהיה בהצלחה רבה.

הרבי  דברי  ירמזון  למה  הבין  לא  המענה  מקבל 
אלול  לחודש  בנוגע  לעשות  צריך  עניינים  ואיזה   –
הייתה  מה  לרבי  בשאלה  עוד-הפעם  ופנה  דווקא, 

הכוונה במענה אליו.
הרבי ענה לו )התוכן – ולא הלשון( שמובן ופשוט 
)כל  בכתובים  ומשולש  נביאים  בתורה  שכתוב  כמו 
הסתפק  שוב  וכו'(.  אלול  חודש  של  הראשי-תיבות 
וכו'  ידועים  ושאל: הלא הדברים  בכוונת הרבי  הלה 
לו  השיב  והרבי  בתורה"?  "שכתוב  הפירוש  ומה 

)התשובה לא ניתנה לפרסום(.
חזר הלה לעירו וחזר על שיחה של הרבי בפני אנ"ש. 
זה  )היה  תפילין'  ל'מבצע  בנוגע  מה  דבר  פעל  וכן 
בשנת תשכ"ז – כשהרבי הכריז על המבצע( – ולאחר 
מפעולותיו  שמח  היה  לא  אך  לניו-יורק,  שב  מכן 
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 "וכל מעשיך יהיו
לשם שמים"

פירש כ"ק אדמו"ר:
"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" – ישנם ענייני העולם 
)ואסור  עליהם  לברך  חייב  אדם  אין  שמשורת-הדין 
לברך עליהם, משום ברכה לבטלה(. והתנא מלמדנו, 
שמצד מידת חסידות חייב אדם להזכיר "שם שמים" 
בכל מעשיך", גם אלו שאינם חייבים בברכה, על-ידי 

זה שאומר "ברוך ה'", "תודה לא-ל", וכיוצא בזה.

 )מהתוועדות שבת-קודש פרשת מטות-מסעי תש"מ – בלתי 
מוגה; ביאורים לפרקי-אבות, כרך א, עמ' 119(

כתבו  המפרשים   – שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "וכל 
בפרטיות  דעהו". אמנם  דרכיך  ד"בכל  שזו העבודה 

יותר הם שני אופני עבודה.
"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" הוא שאכילת האדם 
)על-דרך משל( היא לשם שמים, והוא גם עובד את 
ה' בכוח האכילה, אך האכילה עצמה היא דבר חול, 
לא מצווה. ואילו "בכל דרכיך דעהו" הוא – שידיעתו 
בדוגמת  נעשית  והיא  עצמה,  באכילה  היא  ה'  את 
אכילת שבת, סעודת מצווה, אכילת קודשים וכיוצא 

בזה, שהם עצמם מצווה.

]...[ ושני אופני עבודה אלו תלויים במידת הכרת 
האדם באחדותו של הקב"ה. בשעה שאדם בא לידי 
הכרה שכל מציאות העולם היא אמנם הארה בלבד 
מהכוח האלוקי, אבל בכל-זאת היא בבחינת "טפל" 
על-כל-פנים – אז כל מעשיו הם "לשם שמים" בלבד 
בשביל  היא  מציאותו  שכל  טפל  דבר  )בדוגמת 
העיקר, אבל הוא טפל על-כל-פנים(. ואילו כשמכיר 
עוד מלבדו", שהעולם הוא אין ואפס  ומרגיש שאין 
שהוא  "עוד"  בשם  אפילו  נקרא  ואינו  הקב"ה  לגבי 

לשון טפל, גם דברי הרשות נעשים בקדושה.

 )ליקוטי-שיחות, כרך ג, עמ' 931,907; ביאורים לפרקי-אבות, 
כרך א, עמ' 120(

את  לפרש  יש   – שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "וכל 
המעשים  כל  רק  לא  שהכוונה  מעשיך",  "כל  הדיוק 
שלך, אלא גם שכל מעשה עצמו יהיה כל-כולו לשם 
לשם- שאינו  במעשה  קטן  חלק  יש  אם  שכן  שמים. 

שמים – הרי זו "עבודה שזרה לו", היות שהוא ההפך 
של "אני נבראתי לשמש את קוני".

)ספר-השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 220; ביאורים לפרקי-אבות, 
כרך א, עמ' 120(

רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד 
תורה – שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים )פרק ב, משנה יב(.

פירש רבנו עובדיה מברטנורא:
התקן עצמך ללמוד תורה – שלא תאמר, הואיל ואבי חכם ואבי-אבי חכם, תורה חוזרת 

לאכסניה שלה, ואיני צריך לבקש אחריה.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים – אף בשעה שאתה עוסק באכילה ושתייה ובדרך-ארץ, לא 

תכוון להנות גופך, אלא שתהיה בריא לעשות רצון קונך.
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 כל האומר דבר
 בשם אומרו

הא למדת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר: 
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי )פרק ו, משנה ו(

...יש לבאר הנהגת רבותינו נשיאינו, שלמרות החיוב לומר דבר בשם אומרו, ו"כל האומר דבר בשם אומרו 
מביא גאולה לעולם", ובפרט על־פי מה שכתב המגן־אברהם בסימן קנו "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו 

עובר בלאו", מכל־מקום, לא הקפידו רבותינו נשיאינו על כך:
"מלוקט  עניינים ששמע מרבותיו, כמו שכתב ב"דף השער":  – אף שכתב כמה  רבינו הזקן בספר התניא 
מפי ספרים ומפי סופרים", אף־על־פי־כן, רק ב' פעמים מזכיר את הבעש"ט )בשער היחוד והאמונה ובאגרת 

הקודש(, וב' פעמים את הרב המגיד )בח"א ובאגרת הקודש(.
וכן אדמו"ר האמצעי – אף שכתב בהקדמתו לספריו שהם עניינים מרבינו הזקן עם ביאורים, אף־על־פי־כן 

אינו מציין בכל עניין מה אמר רבינו הזקן ומה הביאור שלו.
מכל־מקום,  לשונו",  כאן  "עד  ומסיים  הזקן  אדמו"ר  מדברי  כמה־פעמים  אף שמעתיק   – צדק  הצמח  וכן 
משמע שלא ציין זאת אלא בכתיבת המאמר, ולא באמירת המאמר, שהיה אומר כל העניינים יחד, מבלי לציין 

איזה עניינים הם מרבינו הזקן, איזה עניינים מאדמו"ר האמצעי, ואיזה עניינים הם משלו...
וכן בנוגע לאדמו"ר מהר"ש ולרבותינו נשיאינו שלאחריו – אף שיש במאמריהם כמה וכמה עניינים מרבותינו 

נשיאינו שלפניהם, לא מצינו שיקפידו לציין המקור על כל עניין.
על־פי נגלה יש לבאר עניין זה בשני אופנים:

א( החיוב על אדם לומר דבר בשם אומרו אינו חל על תלמיד שחוזר דבר הלכה שקיבל מרבו, כיוון שהכול 
יודעים שעיקר תורתו היא ממה שקיבל מרבו. ואפילו מי שקיבל משני רביים, הנה אם אחד מהם הוא רבו 

מובהק, הרי אותו דבר הלכה שקיבל מרבו המובהק אינו צריך לומר בשמו.
ב( ישנו עוד אופן שאין אדם חייב לומר דבר בשם אומרו – באם אחרי ששמע ההלכה משיגה בשכלו הוא 
זו המצאה שלו, אלא שמע זאת ממישהו אחר, מכל־מקום, לאחר ששמע  ונתעצמה עמו. כלומר: אף שאין 
הדבר, התייגע בזה עד שנתעצם בשכלו. וכיוון שעכשיו אומר זאת )לא מצד שמיעתו, אלא( מפני שכך מתקבל 

בשכלו – אינו צריך לאומרו בשם אומרו.
...על־פי זה יש לבאר גם על־פי נגלה טעם הנהגת רבותינו נשיאינו, שמביאים במאמרים כמה וכמה עניינים 

מרבותינו נשיאינו שלפניהם, ואינם מזכירים אותם בשם אומרם – שזהו כיוון שנתעצמו עם העניין.
אדמו"ר  כ"ק  אביו,  ממאמרי  מאמר  לומר  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  הוצרך  שפעם  הסיפור,  וכידוע 
המאמר,  עם  להתעצם  כדי  המאמר,  בעל  של  ה"אוהל"  על  ונסע  עמו,  נתעצם  לא  עדיין  והמאמר  מהר"ש, 

ולאחרי כן אמר את המאמר.
ומזה מוכח שאמירת המאמרים אצל רבותינו נשיאינו היא באופן שתחילה מתעצמים עם המאמרים.

)תורת מנחם כרך כג עמ' 56-58, בלתי מוגה(

פרקי אבות
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משום שלא פעל שום דבר מיוחד בנושא חודש אלול. 
הוא דיווח על-כך לרבי. 

בניו-יורק  שהה  בה  ראשונה  שבת-קודש  באותה 
במצווה  "המתחיל  בנושא  בהרחבה  הרבי  דיבר 
אומרים לו גמור" ]ש"פ עקב תשכ"ז – נדפס ב'ליקוטי 
שיחות' כרך יט )עמ' 94 ואילך, ובפרט שם( עמ' -105

104[, הלה כתב עוד פתק לרבי, והרבי ענה לו ברוח 
שהתחיל  שמכיוון  בשבת-קודש,  שנאמרו  הדברים 
בפשיטות צריך לחזור ולגמור. הלה נסע בחזרה ופעל 
בעניין פרסום "קול קורא" מרבני קנדה בעניין מבצע 
אה"ק  דורם  ובני  חב"ד  'נשיאי  בספר  ]נדפס  תפילין 
באוניברסיטה,  ביקור  ערך  וכן   ]133 עמ'  תשל"ב, 
שם פגש בבחור שסיפר לו כי הוריו המירו את דתם 
ולא מלו אותו. הבחור מיהר למוהל- רחמנא-ליצלן 

רופא שקבע לו תור לעוד חודשיים.
הרבי  לרבי.  על-כך  ודיווח  לניו-יורק  שב  הבחור 
לו לפני סליחות, תשובה בשני קטעים  מיהר לענות 
לזמן  הברית  עריכת  לדחות  היתכן  כאמור:  שתוכנם 

כה רב וכו'.
שיחות'  ב'לקוטי  התשובה  נדפסה  השנים  ברבות 
כרך יז עמ' 473 ומשם ל'אגרות-קודש' כרך כד עמ' 

שצו(:

מוצאי שבת-קודש סליחות, תשכ"ז
...מבהיל!!! וידבר עוה"פ ]=עוד הפעם[ עם.. ובוודאי 
יוכל למצוא עצה שיעשה זה בהקדם הכי אפשרי כוונתי 
בימים – שהרי המדובר בענין שנכרתו עליו י"ג בריתות 
וכל מצות התורה רק ג' בריתות  - ועיין רמב"ם סוף הל' 
כו'"  אחת אע"פ שהי'  מילה "למרע"ה עלי' אפילו שעה 
ובפרט לאחר מ"ת. ואם נפק"מ בהוצאות כספיות – יסולק 

מהמזכירות".

רבנים לעזרת צא"ח
להלן מכתב מיוחד לאנ"ש אותו שיגרו רבני חב"ד 
לקראת חודש תשרי תשי"ט, בו הם מבקשים מאנ"ש 

להתייצב לעזרת צעירי אגודת חב"ד.

"ב"ה, ר"ח אלול תשי"ח
"תל אביב

"לכב' אנ"ש והתמימים וכל נדיבי עם בישראל
"די באה"ק תובב"א

"ה' עליהם יחיו
"שלום וברכה!

"הננו בזה להביע את הערכתנו למוסד היקר "צעירי 
אגודת חב"ד באה"ק ת"ו", מיסודו ובנשיאותו של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש הפועל רבות ונצורות 

בשטח קירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים.
"במשך שנות קיומו, התחבבו פעולותיו על כל חוגי 
"חוצה"  עדיין  שנמצאים  אלה  בין  גם  הישוב,  המוני 
ופועלים ישועות בלבות בני אדם מכל המוני הישוב.

"מברכים אנו בכתיבה וחתימה טובה, לכל העסקנים 
העוסקים בפעולות נשגבות אלו ולכל התומכים בהם 
והתמימים  אנ"ש  לכל  נאמנה  בקריאה  אנו  ופונים 
ולכל הנדיבים בעם שיחיו, שבין כסה לעשור תשי"ט 
יתרום כאו"א לצורך פעולות אלו לא פחות  הבע"ל, 
משתי ל"י וה' הטוב יריק עליהם שפע ברכות לשנה 

החדשה, 
"לשנה טובה בגשמיות וברוחניות

"הרב גרשון חן – חיפה
"הרב ש.ז. גורליק – כפר חב"ד

"הרב נחום ש. ששונקין – ירושלים
"הרב אלכסנדר יודאקין – תל אביב

"הרב עזריאל זעליג סלונים – ירושלים".
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אלא הביאור בזה הוא – שהיהודי, בעצם, הוא למעלה 
עם  למלחמה  שייכות  ושל  עבירה  של  מעניין  לגמרי 
"נורא  ומצד  שונות,  סיבות  שמפני  אלא  הרע,  היצר 
 - משונה  במצב  העולם  נמצא  אדם"  בני  על  עלילה 
שאירעו  ממקרים  דוגמא  להביא  אפשר  אי  וממילא 

במצב משונה...
בהמשך השיחה דיבר הרבי על הנאמר בסיום פרשתנו, 
בדרך".  קרך  "אשר  עמלק",  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
תורה  לקיים  שלא  יהודי  לשכנע  מנסה  לא  עמלק 
ומצוות, כי יודע שלא ישמע לו, אלא מנסה לקרר את 
בענייני  'חם'  אתה  ומדוע  'מתפעל',  לך  מה   – היהודי 
תורה ומצוות? הרי אתה בן אברהם יצחק ויעקב, ויש 
התורה  קיום  כן,  ואם  ממש",  ממעל  אלוקה  "חלק  בך 
והמצוות הוא דבר טבעי אצלך ולשם מה ההתפעלות...

משיח  פני  את  לקבל  שצריך  כך  על  דיבר  בהמשך 
צדקנו באופן של שמחה וריקוד: "ונסיים מיט ענין של 
שמחה...", והחל לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ 

זצ״ל.

עידוד לכל עבר 
מכן  לאחר  ומיד  עצומה,  בשמחה  לנגן  המשיך  הקהל 
החל הרבי להניף את ידו השמאלית בתנועות נמרצות 
והקהל מגביר את השירה ביתר שאת וביתר עוז. לאחר 
ידו  את  והניף  ידו  את  הרבי  החליף  אחדים,  רגעים 
הימנית בתנועות נמרצות, והקהל היה בשמחה רבה. גם 
לאחר שהרבי הפסיק לעודד בידו את הקהל, המשיכו 

לשיר את הניגון. 
אחר כך החל הרבי באמירת השיחה האחרונה.

יום  חל  זה  שבשבוע  הרבי  הזכיר  השלישית  בשיחה 
'תומכי תמימים' בט"ו אלול. מטרת  התייסדות ישיבת 
ובוודאי  ישראל,  בני  בכל  'תמימּות'  לפעול  הישיבה 

יעשו את כל ההכנות הדרושות לחידוד יום זה.
שיעלו  משקה  בקבוקי  שהכניסו  אלו  את  הזמין  הרבי 
ויכריזו על המאורע שעומדים לערוך, ויזמינו את כולם 
"ומהם יראו וכן יעשו", וכמו-כן ביקש שינגנו את הניגון 

הידוע "אך צדיקים".
בקבוקי  את  הריל"ג  המזכיר  העמיד  השיחה,  בסיום 
לחזן  הרבי  סימן  בינתיים  השולחן.  על  המשקה 

טלישבסקי שיתחיל לנגן 'שיבנה בית המקדש'. 
מכל  מעט  ומזג  הבקבוקים  את  הרבי  לקח  בינתיים 
בקבוק לתוך כוסו, ואחר כך מזג שוב מכוסו לכל אחד 
מהבקבוקים, שהיו כשמונה במספר. אז מזג לכל אחד 
הבקבוק  את  לקבל  ניגש  ראשון  שהכריזו.  מהאנשים 
חב"ד  בית  פתיחת  לרגל  כוחונובסקי  חנן  הרה"ת 
לקבל  אנשים  כמה  עוד  ניגשו  ואחריו  לציון,  בראשון 

'משקה' עבור בתי חב"ד. 
אחרונים ניגשו חברי הנהלת תות"ל המרכזית – ההנהלה 
דוד  והרב  מהרבי,  'לחיים'  וקיבלו  והגשמית  הרוחנית 
אור  שתתקיים  חסידים  התוועדות  על  הכריז  רסקין 

לט"ו אלול ב-770, יום התייסדות 'תומכי תמימים'.

הפתעה של שמחה 
לכם  'והריקותי  לשיר  הרבי  החל  החלוקה,  בסיום 
ברכה', וכשסיימו עורר אודות אמירת ברכה אחרונה, 

ומיד החלו לשיר 'אך צדיקים'.
ידו  את  להניף  החל  אחרונה  הברכה  אמירת  בסיום 
הימנית בתנועות חזקות ומהירות, והקהל המופתע שר 
במרץ רב. הרבי נטל את ידיו הק' כרגיל לפני תפילת 
ה'סטענדר'  לכיוון  וכשהלך  סידורו,  את  ולקח  מנחה 
וגם כשהגיע  ידו,  המשיך לעודד את השירה בתנועות 
לסטענדר והניח את סידורו עליו, הניף את ידו תוך כדי 

שמסתובב לכל הכיוונים. כך זה נמשך זמן מה.
התפילה.  והחלה  סידורו  את  הרבי  פתח  מכן  לאחר 
לאחר תפילת מנחה התיישב לאמירת פרקי אבות א-ב, 

ובסיום יצא כשהוא מעודד בידו את הקהל.
ולאחר  קודש  שבת  מוצאי  של  מעריב  תפילת  לאחר 
יצא  ולאחר כעשר דקות  נכנס הרבי לחדרו  ההבדלה, 
לקידוש לבנה. הרבי ניגש לסטענדר שסודר עבור זה, 
הירח,  את  הק'  בעיניו  וחיפש  עליו  סידורו  את  הניח 
נוגע  כרגיל,  הרבי,  לבנה.  הקידוש  באמירת  החל  ואז 
"שלום  אמר  השיניים.  במקום  הלבנה  קידוש  באמצע 
ניער  כשסיים,  לידו.  שעמד  ולא'  למזכירים,  עליכם" 
הרבי, כרגיל, את שולי הטלית מספר פעמים וברך את 
העומדים סביבו ב"ַא גוט חודש", והמשיך לברך בדרך 

את העומדים סביבו עד שהגיע לפתח חדרו.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו
"



 "צוית צדק עדתיך ואמונה מאד"
קיט, קלח.

ידוע פירושו של הבעל שם-טוב על הפסוק )מלאכי 
הוא  יהודי  שכל  חפץ",  ארץ  אתם  תהיו  "כי  יב(  ג, 
"חפצי  הקב"ה  אומר  עליה  "ארץ"  של  ומצב  במעמד 

בה".
)הושע  כנאמר  ומצוות,  לזרוע תורה  יש  זו  ב'ארץ' 
י, יב( "זרעו לכם צדקה". ומבאר רבנו הזקן שזה קאי 
על התורה והמצוות, שנקראות בשם צדקה, כמאמר 
המדרש )תהלים קיט(: "צוית צדק עדותיך – מהו צוית 
צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שנתן להם את  צדק? 

התורה".
מהי כוונת המדרש שהקב"ה עשה צדקה עם ישראל 

בנתינתו להם את התורה והמצוות?
התורה והמצוות נעלות וגבוהות באין ערוך לאדם, 
עשה  "צדקה  לכן  עבודה.  ידי  על  להשיגן  ניתן  ולא 
הקב"ה עם ישראל שנתן להם את התורה", כי רק מפני 
כנוסח  התורה,  להם  ניתנה  בישראל  הקב"ה  בחירת 
לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  "אשר  התורה:  ברכת 

את תורתו".
אך יש להבין: הבחירה מתקיימת רק כאשר עומדים 
בפני שתי אפשרויות שוות במעלותיהן, אך אם ישנה 
עניין  שייך  לא  חברתה  על  אחת  באפשרות  מעלה 
בבני  הבחירה  שייכת  כיצד  אם-כן,  ביניהן.  הבחירה 
ישראל, הרי אפילו לפני מתן תורה, בהיותם במצרים, 
הייתה בהם מעלה מיוחדת להיותם בני אברהם, ואיך 

יכולים אומות העולם להידמות להם?
הביאור: אילו רצה הקב"ה באומה השומרת "צדקה 
ומשפט" לא היה לו צורך 'לבחור', והוא היה מוכרח 
של  רצונו  אבל  ישראל;  בני  את  לו  לקחת  )כביכול( 
של  עניין  מכל  למעלה  שהיא  בתורה,  הוא  הקב"ה 
עבודה, כיוון שהיא מעצמותו ומהותו יתברך ושם לא 
נוגע עניין העבודה כלל – הרי שבעניין זה שווים בני 

ישראל לאומות העולם.
ישראל,  בבני  החופשית  בבחירתו  בחר  והקב"ה 
ב(,  פרק  )תניא  ממש"  ממעל  אלוקה  "חלק  להיותם 

ולאחר ש"בחר בנו" אזי "נתן לנו את תורתו".

לזרוע את התורה והמצוות
התורה  את  הקב"ה  נתן  כיצד  שהוסבר  לאחר 
והמצוות לבני ישראל, יש להבין את המשך הדברים 

– שיש "לזרוע את התורה והמצוות".
מלבד ההוראה "זרעו לכם צדקה" – לקיים את התורה 
והמצוות ב'ארץ' - ביהודי, יש משמעות נוספת, והיא 
עשיית צדקה בתורה ובמצוות, והכוונה להשפעה על 
הזולת בענייני תורה ומצוות אם באמצעות דיבור או 
כתיבה בדפוס שנותרת לדורי-דורות, ופעולת הזריעה 

הזו מצמיחה פירות טובים לדורי-דורות.
כדי להצמיח אילן נדרשים שני תנאים: א( הגרעין 
צריך להיות חי, גרעין שבא מהאילן; ב( קודם הזריעה 

יש לחרוש את הקרקע.
ובנמשל: גרעין 'חי' הוא זה שבא מהקב"ה "אלקים 
דבקים  וכאשר  החיים,  מקור  י(,  י,  )ירמיה  חיים" 

בקב"ה על ידי התורה נעשים חיים.
יש  צמיחה,  אצלו  שתהיה  הזולת  על  לפעול  וכדי 
להבטיח שהמושפע לא יהיה במצב של "קרקע קשה", 
שהרי  הצמיחה,  ואת  הגרעין  רקבון  את  שמעכבת 
האלקות לא שורה אלא במקום בו יש ביטול לאלוקות, 
וכדי שיהיה בבחינת "ארץ חפץ", שהקב"ה חפץ בו, יש 
האבן",  "לב  את  שיפוררו  מילים  כמה  להקדים  צורך 
הלב  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  הדברים  יהיו  ואז 

ופועלים את פעולתם.
כאשר מתקיימים שני התנאים הללו, הרי הובטחנו 
ש"הבא לטהר מסייעין אותו" )שבת קד, א(, כפירוש 
שלשון  ב(  פח,  שמע"צ  דרושי  )לקו"ת  הזקן  רבנו 
"לטהר" )ולא "ליטהר"( הוא לטהר את האחרים, ואז 

מסייעים לו מלמעלה שיראה פרי טוב בעמלו.
ואף אם אינו רואה זאת בעיני בשר, אין זה גורם לו 
להטיל ספק חלילה בהבטחת בורא עולם, שכן, נוסף 
לכך שיזכך את עצמו ויראה מה שפעל על ידי זריעת 
הגרעין, הרי ישנם פירות שצומחים לאחר זמן רב, והם 
פירות מובחרים יותר, וכמו דברי דפוס שפעולתם היא 

לדורי דורות.

)מעובד על-פי תורת מנחם תשכ"ד חלק א' עמ' 185( 
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חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

הריי"צ  אדמו"ר  בת  שניאורסאהן,  שרה  שטערנא  הרבנית  דודו  בת  עם  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  יום 
מאוורוטש. החתונה נערכה במוצאי שבת קודש פ' כי תצא, באוורוטש שבפלך וואהלין )שבאוקראינה(. 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש לא נסע מכמה סיבות לחתונה, ובעיקר מסיבת חולשת בריאותו, ולחתן התלוותה הרבנית 
רבקה. 

)נשואי הנשיאים ע' 45(.

ידוע גם שכ"ק אדמו"ר מהר"ש רצה שהחתונה תהא דווקא בליובאוויטש, באמרו, שבתנאים )י' סיון תרכ"ה( 
נקבע שמקום החתונה יהיה ב"ירושלים", ואם לא ירושלים אז - "ליובאוויטש"...

)שם ע' 45(.

במשך ימי ה"שבע ברכות" אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש שלושים ושנים מאמרי חסידות. 
)שם ע' 47(.

סיפרה הרבנית שטערנא שרה:
לאחר חתונתי כשהגעתי לליובאוויטש ככלתו של אדמו"ר המהר"ש, נפלתי ברוחי, כי ראיתי שכל משפחת "בית 
הרב" הם גבוהי-קומה ואילו אני הייתי נמוכת קומה. אמר לי על כך חותני הרבי: אל תיפלי ברוחך, ידוע הוא 

כי עצים נמוכים נותנים פירות טובים יותר... 
)שם ע' 56(.

תרנ"ב

י"ב 
אלול

 כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקור בארה"ב.

לביקורו הראשון בארצות  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע 
הברית. 

יורק  ניו  בנמל  הצטופפו  הברית  ארצות  מיהודי  אלפים 
בבואם לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כשנראו 
פניו הק' פצח הקהל הגדול בשירת "ברוך הבא". כשיצא 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מהנמל, ליוו את מכוניתו שיירה 
של מאות מכוניות שעל כולם מתנוסס השלט "ברוך הבא 

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש".
מהקהילות  בכמה  ביקר  הברית  בארצות  שהותו  במשך 
היהודיות הגדולות של ארצות הברית, ועורר אותם לבוא 

לעזרת אחיהם ברוסיא.
לפני שעזב את ארצות הברית, ביקר אצל נשיא ארצות 
הברית מר הובר. והודה לו על מתן חופש הדת ליהודי 

ארצות הברית.
)סה"ש קיץ ת"ש ע' 15. אג"ק שלו ח"ב ע' 15. ימי חב"ד ע' 244(

תרפ"ב

עם מושל מדינת מרילנד, מר אלברט ריטשי 
שטורעם.נט

י"א 
אלול
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תצא1

ט' באלול
'דכא'  בספר-תורה  לכתוב  הורה  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 

)בפרשתנו כג,ב(, באל"ף לבסוף, ולא בה"א2.
שחרית: "זכר עמלק" בסוף פרשתנו )ובפרשת 'זכור'( 
יש לקרוא בפעם הראשונה 'זכר' בצירה ובפעם השנייה 

'זכר' בסגול – בין בשביעי ובין במפטיר3.
שם  בקריאת  'להכות'  מקומות  בכמה  מנהג-נערים 

'עמלק', ונכון להימנע מזה4.
הרבנית  עם  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  נישואי  יום 

הרבי  דברי  את  בעז"ה  ראה  תצא"(,  "כי  )ולא  הנכון  השם  הוא  כן   )1
המובאים בהערה 1 ב'לוח השבוע' בגיליון הבעל"ט.

להגיה ספר-תורה  ושם, ש"ציווה  טז.  סי'  יו"ד  2( שו"ת שארית-יהודה 
שהיתה מתחילתה כתוב בה"א וציווה לכתוב באל"ף דווקא". וכן באג"ק 
תיקון  לפני  עוד  זאת  לתקן  )שהורה  תיט  עמ'  ח"ט  אדמו"ר מהוריי"צ 
האותיות הנפסקות!(. היום-יום, ז' באלול. ספר-המנהגים עמ' 32. לוח 
כולל-חב"ד. וראה בשו"ת דברי-נחמיה )דף נט,ג. הובאו בהוספות לשו"ע 
אדמוה"ז הוצאת תשכ"ח ואילך חלק ה-ו עמ' 1898(. מכתבי הרבי בזה 
נקבצו ב'שערי הלכה ומנהג' יו"ד סי' קטז, וגם שם הורה להגיה. ואם יש 
ספק בדבר – יש לבדוק את הס"ת לפני הקריאה. אבל בדיעבד, כיוון 
שיש דעות אחרות, כתב בקצות-השולחן בבדי-השולחן סו"ס פז, שאין 

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

לדייק לקרוא תיבה זו בטעם שלה, 'מונח', כראוי, בשתי הפעמים.
הרבי  להוראת  ציינו  מסויימים,  בסידורים  הנדפסות  זכירות,  בשש 
לקרה"ת גם לעניין 'זכר' בצירי או בסגול שם. אבל אין זה שייך לנושא, 
ע"פ המובא באג"ק כרך יב ס"ע ג )במענה לשאלה מדוע אין מסיימים 
"דאין הכוונה לקריאת פסוק או פרשה,  כמה פסוקים שם עד סופם( 
)ותיבות  זו  תיבה  לחזור  בעצמו  הרבי  שנהג  ומה  עניין".  לזכירת  כ"א 
ב'היום  מפורש  שלהן  שהניקוד  תיבות  כולל  מקומות,  בכמה  אחרות, 

יום'( בניקוד שונה, אינו הוראה לרבים.
4( ראה בארוכה בזה ב'לוח השבוע' בגיליון קט )ש"פ תצא תשנ"ו(. וכבר 
כתבו כן בדורות שעברו, ראה ילקוט-יוסף – מועדים )כרך ה( עמ' 259 

ס"ה, משו"ת בן-ימין ומהר"א פלאג'י.

הצדקנית מרת נחמה-דינה ע"ה5.
רבותינו  של  חתונה'  'דרושי  אלו  בימים  ללמוד  יש 

נשיאינו, ובפרט אלו שנאמרו בחתונת הרבי הריי"צ6.
 – חתונות  אלו  בימים  שעורכים  שמי  לפרסם,  יש 
ימי  בשבעת  אחר-כך  וכן  בשמחה,  יותר  עוד  יוסיפו 
שבעת  בתוך  שנמצאים  אלו  זה  ועל-דרך  המשתה, 
במספר  גם  להוסיף   – טוב  ומה  שלהם,  המשתה  ימי 
פעם  שהיה  )"כפי  ישראל  במנהג  ובפרט  הסעודות. 
הסדר בכל חתונה"( לעשות סעודה לעניים, ודווקא שם 

היו מביאים מהמובחר7.
מנחה: מנהג הקוראים להגביה קולם בפסוק האחרון 

'השקיפה' )קריאת מילת 'השקיפה' – מלעיל!(8.
פרקי-אבות: פרק ב.

יום רביעי
י"ג באלול

סוף זמן קידוש לבנה  בשעה 8:16 בערב.

5( לפרטים אודות חתונה זו, ראה בספר 'נישואי הנשיאים'.
6( 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315. וראה גם ב'התוועדויות' תשמ"ח 

ח"ד עמ' 264.
המאמרים נדפסו ב'ספר המאמרים – קונטרסים' ח"א עמ' 31 ואילך, 

ובספר המאמרים תרפ"ט עמ' 71 ואילך.
7( ר"ד משיחת י"ד אלול תנש"א.

לירושלמי  ומציין  בשחרית,  הבאה  שבת  בקריאת  כולל-חב"ד,  לוח   )8
מעשר-שני פ"ה ה"ט. ולכאורה העניין שייך גם לקריאת שבת במנחה 

ושני וחמישי.
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שבת קודש פרשת כי-תצא, ט' אלול
בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות. 

עד שהתיישב במקומו שר הקהל 'כתיבה וחתימה טובה 
הזה  הניגון  את  שרים  )לאחרונה  ומתוקה'  טובה  לשנה 
לאחר  לתפילות(.  יוצא  או  נכנס  כשהרבי  כלל  בדרך 
ובזמן  פ"ח  מזמור  של  הניגון  את  כרגיל,  שרו,  הקידוש 
השירה הניף הרבי את ידו הקדושה מספר פעמים לעבר 
אחד הילדים להגברת השירה )בדרך כלל, כשהרבי מיד 
בתחילת ההתוועדות מעודד בידו, זהו סימן שצפויה לנו 
התוועדות שמחה... ואכן, כך היה גם הפעם וההתוועדות 

הייתה שמחה ביותר!(. 
כשסיימו לנגן, החל הרבי באמירת השיחה שארכה זמן 

רב ותוכנה היה כדלקמן:
"כי תצא למלחמה על אויבך  הפרשה מתחילה במילים 
ושבית שביו". מכך הוראה לכל  בידך  ה׳ אלוקיך  ונתנו 
יהודי שהוא נמצא באופן של "על אויבך" - יש לו יתרון 

על היצה"ר, כיון שיהודי קשור עם הקב"ה.
להבין  אפשר  אי  דקדושה  ושכל  שכל  פי  שעל  והאמת 
הרי  לקב"ה,  אויבים   - "אויביך"  של  מצב  יתכן  כיצד 
ואיך  מחדש,  ורגע  רגע  בכל  העולם  את  מהווה  הקב״ה 
יתכן שממה שמהווה יהיה "אויבך"? אלא שהקב"ה 'נמנע 

הנמנעות', ולכן ייתכן שיהיו אויבים כביכול להקב"ה.
בהמשך, קישר הרבי את האמור לעיל עם פרקי האבות 
שמתן  "ודע  נאמר:  הלימוד  שבסיום  השבת,  שאומרים 
לעתיד  שרק  כלומר  לבוא",  לעתיד  צדיקים  של  שכרן 
לבוא תהיה קבלת שכר, אך כעת יש להרבות במעשינו 
במשניות  שמדובר  כפי  לעשותם",  "היום   – ועבודתנו 
עד  הזה,  בעולם  היהודי  עבודת  אופן  על  כן  שלפני 
לתחילת פרק א' – "משה קיבל תורה מסיני", משה ראשי 
תיבות: משה, שמאי, הלל, שהם ג' קוין: ימין-חסד )הלל( 

שמאל-גבורה )שמאי( וקו האמצעי-תפארת )משה(.
ומכיוון שבכל אחד יש בחינת 'משה' בקרבו, הרי שלכל 
אחד יש את כל ג' הקווין הנ״ל הנותנים לו כוח לפעול 
את הבירור בכל העולם כולו, שהרי "על שלושה דברים 

גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד  העולם 
חסדים".

]תוך כדי הדיבור בפרקי אבות העיר הרבי הערה מעניינת 
- בשבתות שבהן צריך לומר 2 פרקים, האם יש להפסיק 
בן  חנניה  רבי  באמירת  השני  לבין  הראשון  הפרק  בין 
וגו' או לאו. בעניין זה דיבר הרבי בהרחבה גם  עקשיא 

בשנה שעברה[.
הרבי סיים:

ובפרט  הנ״ל,  בכל  היהודי  עבודת  שעל-ידי  רצון  ויהי 
בעמדנו בחודש אלול "שהמלך בשדה", ונמצאים בשבת 
השנייה של חודש אלול "כפליים לתושיה", ובפרט שכבר 
"כלו כל הקיצין", כולל צחצוח הכפתורים, שנזכה בקרוב 
ממש לקיום מצות ביכורים שזה תוכן הקריאה שיקראו 

בתפילת מנחה( כפשוטו בביהמ״ק.
בשמחת  ושמחו  "שישו  לנגן  החלו  השיחה  בסיום 

הגאולה", והרבי עודד בתנועות בראשו הק'.

יהודי, למה אתה מתפעל?
תוכן שיחה ב': השיעור היומי ברמב"ם בהלכות מכירה, 
וההוראה מכך היא שעל היהודי "לקנות" את כל ענייני 

העולם לקדושה על-ידי ג׳ הקוין חסד, גבורה ותפארת.
נאמר  ברמב"ם  היומי  השיעור  של  ההלכות  בא׳  והנה 
שישנו מצב כזה, שאף שעל פי תורה הלוקח "לא קנה", 
מכל מקום, אם המוכר מתחרט, מקבל "מי שפרע" – שמי 
שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור ההפלגה ומאנשי 
ממי  יפרע  הוא  בים,  שטבעו  וממצרים  ועמורה  סדום 
שאינו עומד בדיבורו, מכיוון שלא עשה "מעשה ישראל" 

והתחרט מדיבורו.
ולכאורה, מדוע כל הדוגמאות שהרמב"ם מביא שהקב"ה 
'מלאים'  והרי כל הנביאים  נפרע הן מלפני מתן תורה? 
במקרים שהקב״ה נפרע מבני ישראל לאחר מתן תורה, 
וכל הגלות היא מפני שהיהודים חטאו ולכן הקב״ה נפרע 

מהם?

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

כשהיצר הרע משתמש 
בטענות מ'תניא'

"
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יום חמישי
י"ד באלול

– מתחילין  הסוכות  חג  לפני  יום  – שלושים  זה  ביום 
"לדרוש",  במיוחד  נכלל  ובזה  החג9,  בענייני  לדרוש 
והפתיחה דכל  בהתחלה  )ובפרט  יתרה  השתדלות  היינו 
וכן  שמחתנו'10,  ד'זמן  השמחה  בעניין  יום(,  השלושים 
להשתדל בנתינת צורכי החג לכל הזקוקים לכך שלושים 
יום לפני החג, כדי שיוכלו להתכונן ל'זמן שמחתנו' מתוך 
שמחה וטוב לבב, ועוד לפני זה – בנוגע לצורכי ראש-
ממתקים  ושתו  משמנים  "אכלו  הכתוב  כלשון  השנה, 

ושלחו מנות לאין נכון לו"11.

9( שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"א.
אלו   – שמחתכם  "וביום  שבת  שבכל  השמחה  על  נוסף  וזאת   )10
השבתות" )ספרי בהעלותך י,י(, אף שעיקר עניינו של שבת הוא תענוג 
"וקראת לשבת עונג" – ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 625. וראה גם 

סה"ש תשנ"א ח"ב עמ' 806.
 – וש"נ  ואילך,   369 עמ'  יד,  כרך  ליקוטי-שיחות,  וראה  ח,י.  נחמיה   )11

סה"ש תנש"א שם עמ' 808.

יום שישי
ט"ו באלול

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

חדש לישיבה זו, ועוד12.

12( ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315 ואילך.
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 חתונת הרבנית חיה מושקא,
בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  בת  מושקא  חי'  הרבנית  חתונת  יום 
התקיימה  החתונה  הורנשטיין,  הכהן  משה  ר'  הרה"ח  עם 

בליובאוויטש ביום הששי ערב שבת קודש.
הרבנית חי' מושקא היתה ילדה קטנה בהסתלקות אביה כ"ק 
אדמו"ר מהר"ש )בגיל אחת עשרה(, ולכן אחיה כ"ק אדמו"ר 

מוהרש"ב והרה"ק הרז"א התעסקו בחתונתה.
על החתונה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

החופה היתה בערב שבת קודש, ובמוצאי שבת קודש אחר 
והרבה  המחותנים  באו  לערך  התשיעית  בשעה  הבדלה 
)וויזיט(  ביקור  עם   , הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  אל  חסידים 
של  הזמן  מצב  לפי  קודש.  שבת  מוצאי  של  חמין  לשתות 
כוס של שמחה,  נהפכו המים חמים למים מחממין,  שמחה 
סעודת מלוה מלכה, ובשעה האחד עשר כבר היתה השמחה 
בהתגלות והחדר הגדול של כ"ק אאמו"ר וכן חדר הפרוזדור 
היו מלאים אנשים. ובחצי שעה השתים עשרה התחיל כ"ק 

אאמו"ר לאמר הדרוש "כל הנהנה".
)אג"ק מוהרש"ב ח"א ע' קנט. ליקוטי דיבורים ח"ד ע' 1318(

 כתב המלשינות על אדמוה"ז
הוגש לקיסר

וכתב  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  נגד  התיק  נפתח 
המלשינות הוגש לקיסר. 

))תערוכת רבינו הזקן ע' ד(

 "קבלת הפנים" של
אדמו"ר הרש"ב נ"ע

סעודת "קבלת פנים" של כ"ק אדמו"ר 
יום ששי ערב  מוהרש"ב החלה היום, 
שבת קודש פ' כי תצא. החופה נערכה 

במוצאי שבת קודש.

תקנ"ח

תרנ"ב

תרל"ה

י' 
אלול

הרה"ח ר' 
משה הכהן 
הורנשטיין, 

חתן כ"ק 
אדמו"ר 
מהר"ש.

אנ"ש. קום

עת לדעת
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פרשת כי תצא
כי תצא למלחמה )כא,י(

"כי תצא" – מדבקותך בהקב"ה, מיד "למלחמה" 
– תצטרך להילחם עם הרע.

)'מגיד דבריו ליעקב' עמ' ז(

כי תצא למלחמה )כא,י(

במלחמת הרשות הכתוב מדבר )רש"י(

למלחמת  רומזת  זו  שמלחמה  בספרים  נאמר 
במלחמת  שמדובר  רש"י  אומר  ובכל-זאת  היצר, 

הרשות.
אומר על כך כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:

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

אינה שווה לכל נפש.

)אור-התורה – דברים, עמ' תתסד(

"בירור  נקראת  התפילה  שעבודת  ידוע  ועוד: 
מתלבשת  האלוקית  הנפש  שכן  מלחמה",  בדרך 
זו דורשת מלחמה  אז בנפש הבהמית, והתלבשות 
בדרך  "בירור  נקרא  התורה  לימוד  ואילו  ויגיעה; 
מנוחה", שהרי הלומד ממשיך אור אלוקי בנפשו, 

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

דרך אחרת – בירור בדרך מנוחה.

)ליקוטי-שיחות, כרך יד, עמ' 85(

לנערים  מייעץ  היה  הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק 
לפני  להתבונן  התפילה  בעבודת  המתחילים 
יתבטל  כך  שכן  ביותר,  נעלות  בדרגות  התפילה 

הרע ויוכלו להתפלל בכוונה.
וכך היה אומר:

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

אוייביך" לגמרי, שאין לרע קשר ואחיזה בה כלל.

)מפי השמועה(

ושבית שביו )כא,י(

ביד האדם לא רק לנצח את היצר, אלא גם לקחתו 
בשבי, כלומר – לנצח את היצר בעזרת היצר עצמו. 
האדם  את  לפתות  הוא  היצר  של  תפקידו  שכן, 
לחטוא, והוא זריז במלאכתו זו כדי לעשות שליחות 
להזדרז   – ללמוד  האדם  יכול  גופא  מזה  בוראו. 
היצר.  לפתויי  להישמע  ולא  הקב"ה  רצון  בקיום 
זאת ועוד: מרצונו של היצר-הרע ניתן ללמוד מהו 

רצונו של היצר-הטוב.

)כתר-שם-טוב עמ' יז,נה(

ושבית שביו )כא,י(

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

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

)ליקוטי-שיחות, כרך ב, עמ' 697(

ממעייני החסידות
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וראית בשביה אשת יפת תואר 
וחשקת בה ולקחת לך לאשה 

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

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

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

היופי, תפארת העליון.

)'מגיד דבריו ליעקב' עמ' ז(

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

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

"והיה הבן הבכור לשניאה" – לנפש הבהמית שורש 
ש"כל  לכלל  בהתאם  האלוקית,  מלנפש  יותר  נעלה 
נמצא  ביותר",  למטה-מטה  יורד  ביותר  הגבוה-גבוה 

שמבחינה זו הנפש הבהמית היא ה"בכור".

)ליקוטי-תורה – דברים, עמ' לז(

והאם רובצת על האפרוחים )כב,ו(

למידות   – ו"אפרוחים"  לבינה,  רומז  ש"אם"  ידוע 
"מולידה"  ה'  בגדולת  ההתבוננות  שכן  ויראה.  אהבה 

אהבת ה' ויראתו.
הרמזים לכך:

א( "אפרח" בגימטרייה 'חסד גבורה' )אהבה ויראה(. 
ב( האותיות א' ופ' של תיבת "אפרח" הן ראשי תיבות 
האותיות  ישנן  "האפרחים"  בתיבת  ג(  ופחד.  אהבה 

יראה.

)ליקוטי לוי-יצחק לתניא, עמ' לב(

כל הנחשלים אחריך )כה,יח(

חסרי כוח מחמת חטאם, שהיה הענן פולטן )רש"י(
לפנינו לימוד ולקח נפלא:

מן  שנפלטו  החטא  בבעלי  אלא  פגע  לא  עמלק 
מהענן  ישראל  כל  יצאו  אלו  יהודים  ובשביל  הענן, 
כדי להילחם בעמלק, כנאמר )בשלח יז(, "צא הילחם 

בעמלק" )צא מן הענן, רש"י(.
הווי אומר: חובתו של כל אחד ואחד לצאת אל מ"חוץ 
לענן" – להגיע גם ליהודי הנמצא מחוץ לעולמה של 
ולקרבו  ומשונים,  שונים  ל"עמלקים"  חשוף  היהדות, 

לתורה.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת בשלח תשמ"א(


