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 בעזהי"ת 

 פתח דבר 
תי',    יהודיתשי' עם ב"ג הכלה מ'    יהודהלת צאצאינו החתן התמים  ו לזכרון טוב, יום כל

ומרחוק מקרוב  לבבנו,  בשמחת  חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  על   –  הננו  מיוסד 

 . בתשורה המוסגרת בזה –ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

* 

 התשורה כוללת: 

למשפח  א( "קה"ת"   ב(שיחיו;    הכלהת  ו מכתבים  בהוצאת  דפוס  עניני  על     ;הגהות 

 . שיחת ש"פ ראה תשכ"ג על הגהות ; ה(ד( יחידויות מכתבים ומענות; ( ג

 . להרב מרדכי אברהם ישעי' גראנער מכתבים כמה ובתור הוספה בא

 לראשונה.יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה  

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן 

 זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א, תיכף ומיד ממש! 

 

 טלזנר משפחת                     נמדר משפחת 
 

 

 , ה'תשפ"ב ד' אלול 

 להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א שנה אה ועשרים מ

  מקסיקו , קנקון 



 ה'תשפ"ב  ד' אלול

4 
 

 שליט"א כ"ק אדמו"רחתונת עת התשורה שחולקה ב
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 שער המשפחה

 מכתב להולדת אבי הכלה שי' ( א)
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 מכתב ל"אפשערניש" של אבי הכלה שי'( ב)
 

 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך  וכיו"ח שי'  . . ויה"ר מהשי"ת שיגדלוהו הוא וזוג' תחי'  

  הרחבה . . 
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 מצוה של אבי הכלה שי' -מכתב לבר( ג)
 

 

 

 



 ה'תשפ"ב  ד' אלול

8 
 

 הגהות על עניני דפוס בהוצאת "קה"ת"

 )א( מאמר ד"ה באתי לגני תשי"ב )כפי שנדפס בבטאון "הפרדס"(
 
 ]א[

 

מיוסד    –נדפס ב"הפרדס" מחודש . . . שנת . .    –תשי"א    תש"יא( . . המאמר באתי לגני ה'  

 על הפרק הראשון מד"ה באתי לגני ה' תש"י.  בעיקרו

 

  



 נמדר שיחיו יהודה ויהודית נישואין של ה תשורה משמחת 

9 

 

 ]ב[

 

 הדורשים תיקון . .   ניונו . . ואז ידע כל עני 

 להיות קרבן . .  *(. . ואחר הבדיקה אז ירצה

 הגשמיים . .  מענינים בענינים. . להוציא החיות 

 *( יו"ד צרוי', רי"ש קמוצה.
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 ]ג[

 

 סנהדרין נח, ב.  )ושם נסמן(.  .כב. ועייג"כ שו"ע או"ח ס"ס שמ"ג – י( פוקח עורים פרק כא  

 

 ]ד[

 

לד"ה ואולם חי אני הנדפס    ביאור  באורתרל"ו פס"ב ואילך. ועייג"כ    – יז( המשך מים רבים  

 בסו"ס דרך מצותיך להצמח צדק. 

  – אף שמוזכרים במסכת אחרת    ולאו דוקא  אף  –יח*( דכל פטורי דשבת פטור ואסור הוא  

 הרמב"ם הוא פטור ולא מותר.  כתבתוד"ה בר שבת ג, א. ולכן לשון 

 פ"ג. ס"ג.יט( ראה ג"כ שער היחוד והאמונה לרבנו הזקן  
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 )ב( מאמר אין הקב"ה כו' תרפ"ה )קה"ת, כא טבת ה'תשי"ג( 
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 ב"ה

 תרפ"ה" –ע"פ בקשת רבים הננו מו"ל בזה מאמר "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה    לכ"קהנודע בין החסידים ואנ"ש וחיבה יתירה נודעת לו  

שאמרו   זי"ע  אם    –נבג"מ  שינוים    בשינאף  פעמים  – באיזה  גם  (1כמה  וכתבו  העתיקו   ,

לתלמידי  (2באידית תשורה  בתור  לשלחו  בחר  ובו  ומכתבים  שיחות  בכמה  הביאו    תו"ת , 

 רשא, וכמבואר במכתבו הנדפס לקמן.ליובאוויטש אשר בווא- תמימים-תומכי

  זק  נ"עשל כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב(    דשנת  זו  בהתחלה כנראה מיוסד המאמר על מאמר    –

 תרמ"ח. –זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשמחת תורה  

 כמו בשאר הוצאותינו באו בשולי הגליון איזה מראי מקומות והערות מהמו"ל

 חתי"ק 

 כא טבת ה'תשי"ג ברוקלין נ.י.

___ 

 ד"ה אני ישינה תש"ט )קונטרס סה(   –בהנדפסים   –אה  ( ר 1

 אידיש.  –סיון תש"א ובס' המאמרים  -( נדפס בהקריאה והקדושה אייר2
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 )ג( רשימת המאסר )לקוטי דיבורים, קה"ת, ג' תמוז, תשי"ב(
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בשנה העברה, בשעה השתים עשרה אחרי חצות לילה    –ל"ע    –יום ראשון להמאסר    הואהיום  

גמרתי "קבלת האנשים"    אור ליום ד' שלח ט"ו בחודש סיון,ביום ג' שלח י"ד בחודש סיון,  

  7פעמים בשבוע, יום ראשון, שלישי, וחמישי, משעה    השלש   ותיםאשר שעותיהם היו קבוע

ים, וביותר בימי הקיץ אשר  ועל הרוב הי' מתאחר ונמשך עוד שעה ושת  ,השביעית עד העשירית

וערבית    6, היו מתפללים מנחה בשעה  (1זמן תפלת ערבית לא קודם משעה חצי העשתי עשר

 . וערבית בזמנה( 9בשאר הימים מנחה בשעה )ו  11בשעה 

פעמים ביום, אחרי תפלת שחרית היו אומרים    הכי מנין קבוע הי' לי שהיו מתפללים שלש 

  ( 2אשר עפ"י יסוד הוראה וענין בלתי גלוי, הנה בקשתי  (דש שיעור תהלים )כמו שנחלק לימי הח

בכל המקומות, אשר יקבעו בהבתי כנסיות דבר זה, לאמור שיעור תהלים    שי'  שיחי'את אנ"ש  

כי    יוגמר  יגמור היינו שבמשך החדש    ,אחר התפלה ות"ל  יתום,  ואחריו קדיש  כל התהלים 

[  (במקומה עומדת)נתקבל בהרבה מקומות ואשרי חלקם בגו"ר, ובקשתי זאת ]לקבוע מנהג זה  

 ואח"כ שיעור קבוע של משניות ובין מנחה למעריב אגדה, ואחר מעריב שיעור גמרא.   ,(גם היום

ל בזמנו כאמור, וגמרתי  באו הרבה אנשים והוכרחתי להתחי   הזאת  הזהבפעם    הנהבהזדמנות,  

הצער   לזה  ונוסף  מהעבודה,  במאד  יגע  והייתי  ערבית  והתפללנו  עשרה  השתים  שעה  בחצי 

רבנים  ה אמצעות שלשה    ע"י   ע"א הפרטי שהי' לי אז בימים ההם, ביום א', ב' וג' חילופי דברים  

ביל  והרב משדה מנוחה, עם כבוד הרה"ג הישיש ר' דוד טע  זוהרב אראנאווסקי, הרב מוועלי 

 ]על אודות[ האסיפה הכללית אשר חפצה קהלת לענינגראד לקרוא.  בויגעןבג' שי' קצנל

* * * 

הואעכבד   בכללות  אבל  זה,[  בענין  להיות,  ראוי  ]כאשר  בארוכה  לדבר  הדבר  אנשי    ,לי  כי 

כפי מה שאמר    –לא שם לבו לזה, ביותר    שי'הקהלה הלכו בערמומית בענין זה, והרה"ג רד"ט  

כוונתו היא לנגד לי, דמאחר שאני הנני נגד אסיפה כללית  ד  שכל  –לא' הרבנים שי' הנ"ל מפורש  

איננו חפץ להכניס עצמו בעצם הענין, אם צריכים אם לאו, אם טובה היא או ח"ו הפכו ורק  

 כאשר דעתי שאין צריכים מוכרח הוא להיות עם האומרים על הן. 

מסכת זו גדולה היא ועתה כאשר מסבות שונות ת"ל לא בא הדבר לידי פועל אין ראוי לדבר  

 הי' זה עגמת נפש אמיתית . .   בעתובזה, ורק 
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 )ד( ספר המאמרים ה'תש"ג )קה"ת, כ"ד טבת ה'תשי"ג(



 ה'תשפ"ב  ד' אלול

16 
 

 פתח דבר 
 ב"ה, 

 ם, על פי האמור בהקדמתי לספרי המאמרים דשנת ה'תש"י ושנת ה' תשי"א ובהמשך אליה

חסידות של כ"ק מו"ח   םמאמריהכולל  ה  והוא ה'תש"ג"    –הננו מו"ל בזה "ספר המאמרים  

של   זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  ה'תש"גשדשאדמו"ר  שנדפסו   –   לבד   . נת  להמאמרים  פרט 

 אידיש.  – ב"הקריאה והקדושה", שכבר הו"ל בספר המאמרים 

*** 

של כ"ק    תה'תשי"ג, הוא יום ההילולא השלישיההוצאה לאור בטח תוגמר בסמוך ליו"ד שבט  

הצעה אודות  - פה מכתבי מועתק  מובא , ובקשר עם זה  זצוקללה"ה נבג"מ זי"עמו"ח אדמו"ר 

ט בשנים שעברו, והיא בתקפה עומדת גם בנוגע לשנה  יום היארצייהכולל המנהגים ל   סדר

 זו.

*** 

 מראי מקומות והערות מהמו"ל. כמו בשאר ההוצאות באו גם כאן, בשולי הגליון, איזה  

 חתימתו הק' 

 כ"ד טבת ה'תשי"ג. ברוקלין, נ.י. 
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 )ה( אור התורה יהל אור )קה"ת, יב אייר ה'תשי"ג(
 

 הגהה ראשונה 

 ]א[

 

2 

 ספר תהלים 

 אהל יוסף יצחק 

 )השלם( 

 ימי החדש חלקים לשלשים להתהלים ונחלק לחמשה ספרים, ולשבעת ימי השבוע, ו ספר כולל 

 קהת 

 הוצאת  מערכתיוצא לאור על ידי 

 ספרים קה"ת  "אוצר החסידים"

 איסטערן פארקוויי    ברוקלין, נ.י.  770

 שנת חמשת אלפים שבע מאות ושלש עשרה לבריאה 
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 ]ב[

 

 להוסיף 

 בהקדמה 

הצמח צדק על    הצ"צרשימות כ"ק אדמו"ר    ומהםהתהלים עם עשרה פירושים, ומהם    –

)פלטבה, תרע"ח( במספר מצומצם. נדפסו רק פעם אחת  והמו"ל הראשון   התהלים אשר 

 .יהל אור  קרא להם בשם

 בתור הוספה בא בסוף הכרך קובץ מכתבים . . . 

 

 ]ג[

 

 ג"כ הקדמת המו"ל הא'  –במקום המתאים   –להדפיס  

___ 

 הערה לההתעוררות: ראה לקמן ע' . . .  אודות אמירת התהלים אחר התפלה.

 



 נמדר שיחיו יהודה ויהודית נישואין של ה תשורה משמחת 

19 

 

 ]ד[

 

 ע"ד אמירת הקאפ' תהלים דמספר השנים  להוסיף בהקדמה

 

 ]ה[

 

3 

 קהת 
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 ]ו[
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 ימי החודש ל  מפתח שיעורי תהלים

 ע' ל  ט טייום  קאפי

 ע' ל  ט טייום  קאפי

 

 קיח -גדכד  קי 

 עד פסוק   (  פסוק א') –כה  קיט  

 סופופסוק    עד מ כו  קיט )

 

 . גם כןהקאפיטלעך של יום ל'    ביום כט גם( בחודש של כט ימים אומרים 1

 

 ימי השבוע ל  מפתח שיעור תהלים

 ע'   לי קאפיט   יום

 כט -א  –ראשון 

   נ  מב-ל  –שני  

 עב -נא  נ- מג  –שלישי  

 פט-עג  בגע-נא  – רביעי 

 קו- צ פט- גדע – חמישי 

 יט וק- קזצ -ששי

 קנ -ךזק  –שבת 

 

 מפתח הספרים 

 ספר  קאפיטיל  ע' 

 מא - א -ראשון 

 עב - מב - שני 

 פט -עג  -שלישי  

 קו - צ -רביעי 

 קנ -קז  -חמישי 
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 הגהה שני' 

 ]א[

 

 הקדמה ...

 הקדמת המו"ל להקדמה הראשונה ...

 התעוררות על אמירת תהלים ... 

 תקנת אמירת תהלים ... 

 ספר תהלים ...

 הוספה.

 קובץ מכתבים ... 

–  *– 

 

 )עד פסוק צו(  –כה  קיט  
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 )מפסוק צז עד סופו( ]. .[  - כו  קיט 

 קמד - קמ  (1כט

___ 

 של יום ל'. השיעור הקאפיטלעך( בחודש של כט ימים אומרים ביום כט גם 1

–  *– 

 

 שיעורי תהלים לימי השבוע 

 טל טקאפי –יום  
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 ]ב[

 

 

 פתח דבר 

 ב"ה. 

בצירוף רשימות כ"ק אדמו"ר  שלרגלי הוציאנו לאור את ספר התהלים "מקראות גדולות"  

 , ם"בוך תילים" שלו –ה"צמח צדק" על התהלים 

הננו מדפיסים בזה קובץ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )בצירוף איזה  

 שיחות שלו( המדברים בענין אמירת מזמורי תהלים וגודל מעלתו. 

הזה נכנסו: א( המכתבים והשיחות שבאו בקובץ מכתבים הראשון בהוצאתו הראשונה    בקובץ

 לקמן ע'   .  –)ווארשא, אלול תרצ"ז(  

ע"ד אמירת שיעור תהלים )כמו    הכללי הראשון של כ"ק מו"ח אדמו"ר  הראשון ב( המכתב  
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 לקמן ע'   .   –נדפס בקונטרס נט    –שנחלק לימי החודש( אחר התפלה  

בקובץ מכתבים השני    סוסנדפ  –מכתבים אודות התיסדות חברת תהלים העולמית  ה  שני ג(  

 לקמן ע'   .   –)ניו יארק, תש"ב( 

אודות אמירת קאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו ולימודו    – ד( שני קטעים ממכתבים  

 עם פירש"י. לקמן ע'   . 

כבתור הוספהה(   הוו"ח אי"א  אל  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  ממכתבי  ע"ה  : אחדים  דוב  נחום  ו' 

דענבערג, אשר אותו ציוה לזרז את בניו להדפיס על חשבונם אחד מספרי רבותינו נשיאינו  

הק', וקיימו עתה הציווי בהו"ל את ספר התהלים הנ"ל לזכר וזכות נשמות אביהם ואמם ע"ה.  

 לקמן ע'  –

 ו"ל. כמו בשאר ההוצאות באו גם כאן, בשולי הגליון, איזה מראי מקומות והערות מהמ

 חתימתו הק' 

 תשי"ג, ברוקלין, נ.י.    יב אייר ה'

 

 הקדמה 

 ב"ה. 

 הם, במעפ"י בקשת רבים הננו מוציאים לאור את ספר התהלים עם עשרה פירושים, ו

  הנק' בשם "בוך תהלים". רשימות אלו  אשררשימת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על התהלים  

יהל    המו"ל הראשון קרא להם בשםם. ו )פלטבה, תרע"ח( במספר מצומצנדפסו רק פעם אחת  

 . אור

: א( מילואים לרשימות אלו, והם רשימות הצמח צדק על פסוקי  בתור הוספה בא בסוף הכרך

ובבוך רשימות על מיכה  אור התורה, דרך אמונה, פירוש המילות,    תהלים שנמצאו בספריו:

ו לתהלים  שהוא רשימת  -גוף כתי"ק של כ"ק אדמו"ר הצ"צ    מדרושב( פאקסימיליא  שלו.  

)אודות גודל ערך אמירת תהלים( מכ"ק    קובץ מכתבים  קאפ' נ' בשינוים קלים ג( קובץ . . .

מאד    )מהריי"צ( אדמו"ר   ונתרחבה  נתפשטה  קריאתו  לקול  זי"ע, אשר  נבג"מ  זצוקללה"ה 

 אמירת תהלים בציבור. 

בלנה  שנתעורר באמירת תהלים בתשובה אמיתית ושתתק  ,וכדי לעורר ולהמשיך זכותו עלינו

 תפלותינו לרצון, קראנו להוצאת תהלים זה על שמו בשם "אהל יוסף יצחק".

 הוצאת "קה"ת" 
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 ]ג[

 

מסורה גדולה, מסורה קטנה, מצודת דוד, מצודת ציון,    , המה: רש"י, אבן עזרא, תרגום  אה הל

 מנחת שי, תולדות אהרן.

 

 מליובאוויטש   -שניאורסאהן  
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 )ו( דרך מצותיך )קה"ת, כא אייר, ה'תשי"ג(
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 הקדמה 

הנקרא בשם דרך    ,את הספר טעמי המצות  –   רביעית   שיתלילשבהוצאה    – בזה הננו מו"ל  

 אשר לכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" . .   ,מצותיך

כנאמר   תקע"ד,  אייר  כב  ביום  הסכמתם  כתבו  הזקן  רבנו  שבני  כיון  אייר,  חדש  )אחר   .  .

 . .  של אגה"ק(, (בהוצאה הראשונה

שנית  נדפס  הספר   . ושלישית    .  בסניף    –בפוטוגרפיא מהוצאה הראשונה    -בשנת תרע"ד, 

]תחלה מחק את התיבות "]מהוצ[אה הראשונה", וכתב:  "קה"ת" אשר בשאנגהאי בשנת ה'תש"ו . .  

 ". ואח"כ מחק זאת, וסימן לביטול המחיקה דלעיל[ אה הקודמת "( "]מהוצ[אות הקודמות)"]מהוצ[

 מקומות בו . .   שהש. . נוסחא שני' בשל

בסגנון    ות הןכתוב  ים הם בל כתובנדפסו שם שתי רשימות ע"ד מצות מחצית השקל, א  –. .  

מהדורא אחרת מביאורי הזוהר על    הן  הםאחר מפירוש המצות בס' דרך מצותיך. וכנראה  

 . .   –פרשת כי תשא, כמובן למעיין בביאורי הזוהר שם 

 בסוף הספר . .  ובאו הבאות. . 

 

 :להוסיף בציונים והערות 

 הוספה

. כן הוא בכל ההעתקות שראיתי )גוף כתי"ק  ובס' לרב מק"ב   :סוף ס"א )כ, ב(  :מצות פרי' ורבי'

אין רגיל    –   ואולי יש כאן איזה טעות מהמעתיק, כי בכלל   ובכלל אינו תח"י(, וצ"ע למי מכוון.  

 הצ"צ לציין מקור לדבריו ברמז. 

 קלו, ו.  עה"פ לרוקע הארץ.: ביאורי הזהר תרומה. רשימות הצ"צ על תהלים  להוסיף.  עריות

 אור התורה ע"פ שמות. 

ובא בס' הרפואה הקודמים  המ  ומובא .עץ –  סארס"ה פריל"ע :. סו"ס ג )לט, ב(וידוי ותשובה

בהיוצא ממנו  ,)גם בשם סאלסא פארילא( וצ"ע    - , בשרשיו  וגם עתה משתמשים  לרפואה. 

 הובאה כאן דוקא רפואה זו. מפני מה 
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 תרגום לאנגלית משיחת שבת מברכים אלול ה'תשי"א –)ז( קונטרס 

 
 על כמה טופסים  לצד איחולים לשנה טובה בשם הרב יעקב יהודא העכט סימן חץ וכתב:
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 מתאים יותר בלשון הוה כיון שגם עתה כן הוא" סימן חץ וכתב "

 " עונשיןיהי' בר וכתב "  bear guiltהקיף תיבות  

Deut 4.441 

Hence it is written, “No sin shall befall )גם שלא מידיעתו ורצונו( the righteous” 

For the strength of one is proportionate  - להיפך 
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4.  . . could not release him from the punishment  בידי שמים 

Footnote 6. . . . par - ? 
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Footnote 9 :ונרמז בתורה . . initials of the . .  )פרי עץ חיים שער ר"ה פ"א( 
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5. . . As :ועוד יותר the Cities of Refuge . . to an attempt at spiritual suicide 

murder . .  

Footnote 9 'הגהה שני :  

Footnote 10 לקוטי תורה 
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since they bring התבוננותו בגודל נפילתו ושפל מצבו על ידי העבירות him 
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______ • ______ 

Printed in U.S.A. 
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… The parallel in the case of Elul is separation ולגמרי  and exile from במוחלט 

unworthy habits and conduct. … 

7. Like the cities of Refuge … 

… Adversary ? 

7; 8. This is what every Jew … 
______ • ______ 
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 מכתבים

 )א( מכתב ט"ז אייר תשי"א
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 ( מכתב המזכירות ט' ניסן תשי"ח ב)

נדבותיהן   קבלת  אישור  בו  בראנזוויל  סניף  חב"ד  ובנות  נשי  אגודת  אל  המזכירות  מכתב 

 להמוסדות באה"ק. 
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 ( מענה ג)

 ]שלהי ניסן, תשמ"ו[ 

זלמן   ר' שניאור  ריווערדייל על מכתבו בקשר לחזן ביהכנ"ס  מענה לרב בית כנסת בשכונת 

 בוימגארטען המסרב לשיר את "התקוה" )מצילום כתי"ק(:

בתמהון קראתי הנ"ל, שבביהכ"נ אורטודוקסי תהי' מחלוקת הקשורה ב"ירידה לחייו של  

 ללקיחת פרנסתו של יהודי( מפני טעם הנ"ל!  בשו"עיהודי" )השם 

קולו נעים ומעורר שומעיו ליראת השם אליו מתפלל  תנאי ש"צ חזן מדויקים בשו"ע: יר"ש,  

 ( 1השו"ע( )  –זהו גם הגיוני וסברא )נוסף על העיקר  –ותו לא.   –  וכיו"בכשלוחם בשמם 

לפני השם   בנוגע לתפלה  זמנים    ע"פ החוזה   – אפילו  השץ הרגיל מתפלל לפני    שלא כמה 

 ( 2התיבה )

אף    –ולא ע"י אחר    –שץ זה יאמר בביהכנ"ס זה את הנ"ל    שדוקאישנם אנשים שתובעים  

 ( 3שאומר שזהו נגד מצפונו )

וכיו"ב    פשוט צ"צ  אודות  באסיפות  או  ב"כנסת" שבירושלים,  הקהל  ב"כ    – שאין הש"ץ 

 ( 4ובודאי גם לא יעלה בדעתו להיות שם ב"כ ) 

 ( 5אורטודוקסי )  לכאורה אינו יכול להיות ש"ץ –איש העושה נגד מצפונו ובפרט בעניני דת  

יהא שלום על ישראל, ועפמש"נ:    –כנראה הי' כאן חוסר הסברה, וכשישלימו ההסברה  

 ( 6דרכי' גו' נתיבותי' )דהתורה( שלום )
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   יחידויות 

 אדר"ח אלול תש"י)א( 
 

 מוצש"ק פ' ראה תש"י קודם הנסיעה עבור מרכז לעניני חינוך. 

אויספירען דעם רבינ'ס כוונה. כחות אויף דעם האט איהר, אז  פארט געזונט, זייט מצליח, איהר זאלט  

איר וועט אויסנוצן די כחות ווי עס בעדארף צו זיין וועט איהר האבן הצלחה אין אלע איירע ענינים, די  

כללות'דיקע און בפרטות. פארט געזונט און זייט מצליח, מן הסתם וועט הערין פון אייך גוטע נייעס פון  

 בילד פון רבין האט איהר זאלט איהר דאס טראגען מיט אייך אין וואלעט א חוץ שבת.  וועג. מסתמא א

 

 תשי"א י"ב חשון( ב)
 

 ר"ד מה שאמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום הולדת שלי יב' חשון תשי"א

דיר געבענשט און דער אויבערשטער זאל  וואס דער רבי האט  ווערין די ברכות  דיר מקוים  זאל אין 

העלפין דו זאלסט אויסוואקסין א חסיד ירא שמים ולמדן. אויב ביי דיר קומט אויס צו לייגין ר"ת תפילין  

איז דאס זייער א גלייכע זאך. מסתמא פארסט'ע אף חתונה גיב איבער א מזל טוב צו אלע מחותנים  

 איך וועל מסתמא שיקען א טעלעגראמע.

 

 ט' אדר ( ג)
 

 עבור הנסיעה לבאלטימאריחידות שלי ביום ט' אדר 

ניט צוזאגן אין מיין נאמען עס זאל ניט הייסן אז איך שיק בחורים צונעמען די ספרים, עס זאל זיין מח  

שליט על הלב. און ער זאל וועלען און אפילו אז זי וויל, אבער מה שקנתה אשה קנה בעלה, און בשעת  

רבי'ן, א זאגן אז עס איז דא כתבים פאר'ן  וועסטו  דיר שיינקען און בשעת  מעשה  זי דאס  וויל  פשר 

זיין   זאל  זעהן עס  וועסט  דו  דו דאס מיר שיינקען. און  וועסט  ווארט אפשר  מעשה אריינווארפען א 

 ברשות. און ניט אין מיין נאמען. און די זאכן וואס זיינען דא זאלען זיין אין ארדענונג.
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 ה' אייר תשי"א ( ד)

 

 אדמו"ר שליט"א יום ה' אייר תשי"ארייד מה שאמר לי כ"ק 

זאל דיר דער אויבערשטער העלפען אזוי ווי דו פילסט זיך שוין בעסער קענען גיין אין ישיבה זאל דיר  

דער אויבערשטער העלפען עס זאל ווערן נאך בעסער. כדי צו ממשיך זיין דאס, זאלסטו קובע זיין צו  

ת דריי ]מאל[ א וואך, שבת און נאך צוויי מאל א וואך.  לערענן ענינים פון חסידות תניא אדער לכל הפחו

אין דער פרי באטאג אדער באנאכט, עס איז נישט קיין אונטערשייד. וועסט זיך אדורך רעדן מיט'ן חבר  

וואס דאס וועט זיין א כלי דו זאלסט זיך צו פילען נאך בעסער, אפהיטן דעם אויבערשטענס ווינש און  

וויסן וועגן דעם סדר וואס דו האסט  האבען הצלחה אין לערנען   מיט יר"ש. און דו וועסט מיר לאזען 

 געמאכט דורך משה'ן. 

 

 בתשי" חשון( ה)

 

 יחידות שלי ביום הולדת תשי"ב חשון 

דו זאלסט זעהן קריגען א עלי' שבת )אדער( אין דער פרי אדער צו מנחה. ווען עס וועט דיר אויסקומען  

אויספירן. און דו ]זאל[ זעהן אויסחזר'ן א מאמר )במשך דעם )זונטאג( טאג(,  מסתמא וועסטו קענען  

אויב דיא גרעסערע דיר איז שווער קענסטו אנפיינגען שבת. אויב דיר איז שווער אויסצוחזר'ן א מאמר 

קענסטו אויסקלייבן א קלענערע מאמר, אפשר פון ספר המאמרים אין אידיש, דארט איז דא קלענערע  

יר איז שווער אויסחזר'ן א מאמר. שוין אמאל געפרופט. דו זאלסט זעהן זונטאג אין דער  מאמרים. ד

סענט ניט מער ווי א דאלאר ניט    36סענט אדער    18פרי און פארן דאווענען און צו מנחה געבען צדקה  

אג  ארויסגעבען די לעצטע געלט. יעדן )ביידע( געבען עטליכע מאל חי. דו זאלסט זעהן במשך דעם זונט

מינוט זמן ? מצייר זיין דעם רבי'ן און איבערחזר'ן א ווארט וואס דו האסט געהערט פון אים    15???  

וואס ער האט גערעט צו דיר אדער וואס דו ביסט געווען בשעת מעשה ווען ער האט גערעט. )השי"ת 

, מען זאל הערן  זאל העלפן( זאלסט אויספירן די כוונה העליונה, זאלסט זיין א ירא שמים חסיד ולמדן

 פון דיר א סאך נחת בגשמיות וברוחניות. 
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 שיחת ש"פ ראה תשכ"ג  על הגהות
   דבר לחוברת -כפי שהופיע בשעתו בפתח

 ש"פ שופטים תשכ"ג   "תוכן ענינים בדא"ח לחזור בבתי כנסיות"
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 הגהה ראשונה 

 

ושיחות   ממאמרים  מקומות  מראה  בזה  מובאים  כמו"כ   . לפ'    שונים  שונות .  המתאימים 

 השבוע: . .

 . . מובא בזה קטע משיחת ש"פ ראה תשכ"ג: 

ר כ"ק מו"ח אדמו"ר את אוירה של  תאר מציי בשיחת חג הפסח תרצ"ד )לקו"ד קטז, א( מ

מען שוין אנגעהויבן  חודש אלול בליובאוויטש. ובתחילת הפיסקא שם: "נאך שבת נחמו האט  

לערנען נאך מעריב לקיים מ"ש קומי רוני בלילה, און ווען עס איז אנגעקומען שבת מברכין  

אויר כו'". ואינו מובן, מדוע סידר את ב'    –אלול האט מען שוין אנגעהויבן פילן דעם אלול  

רי  בפיסקא אחת, וה  –ההוספה בלימוד לאחר שבת נחמו וההנהגה דחודש אלול    –הענינים  

 לכאורה שני ענינים שונים הם? 

וביותר א"מ, דבפיסקא שלפ"ז מצייר את ההנהגה ד"בין המצרים". והרי ההנהגה שלאחרי  

שבת נחמו שייכת לכאורה לההנהגה דבין המצרים, כי הנחמה )דשבת נחמו( היא על הענינים  

ם בענין  לכאורה לסיים את הפיסקא ע"ד בין המצרי מתאים  הוצרךדבין המצרים, וא"כ הרי  

להתחיל    –, והפיסקא שלאחרי זה  (בטוב   ומסיימין  בכדי לסיים)   ,ההנהגה שלאחרי שבת נחמו

 בההנהגה דחודש אלול? 

לבאר   התשובה    ע"ד  עפ"יויש  בענין  אלול    –הידוע  דחודש  התיכונית  אף    –נקודה  אשר 

  דתרי"ג מצות התורה( הפגמים  כל על  גםשהתשובה היא למעלה מהתורה )שלכן מכפרת היא 

דת"ת( מ"מ  ועברות  עניןגילוי",  כל  לעבודת    "  בנוגע  וכן  דוקא.  התורה  ע"י  הוא  התשובה 

זה עצמו    בכדיהאדם: עם היות שעיקר העבודה בחודש אלול הוא עבודת התשובה, אעפ"כ,  

כו', צריך  והתשובה ואיך לשוב    גודל הכרח  את עניני לידע    ת"ת; ובכדי"נתגלה" ונודע ע"י  

ו עניני    גםלהרבות  להוסיף  את  המבארת  התורה,  פנימיות  בלימוד  ובפרט  התורה,  בלימוד 

 . באר היטבהתשובה 

ולכן סידר כ"ק מו"ח אדמו"ר את ענין ההוספה בלימוד בפיסקא אחת עם ההנהגה דחודש  

קשורה היא בהוספה בלימוד התורה.   –תשובה   –דחודש אלול אלול, שמרמז בזה, שהעבודה 

,  "הרועה בשושנים"   –ר"ת אלול    –כתוב אני לדודי ודודי לי  וכפי' סיום ה  וכמו שמסיים ב

 התשובה(, וששונים בתורה.  מקום שרשב' פירושים: תליסר עלין דרחמי )  –דב"שושנים" 

*** 

: א( בחינת גשם דתורה, אתעדל"ע שע"י אתעדל"ת. ב( בחינת טל תורה,  (5*ב' בחינות בתורה

ע"י האדם;    שבלימוד  אלא  .לימוד התורהב  באופןאתעדל"ע מצד עצמה. וגם בחינה זו ישנה  

זה, האדם הוא בתכלית הביטול בעצמותו עד שאין הדיבור בא מצד עצמו כלל אלא  באופן  
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 , וכמ"ש תען לשוני אמרתך כעונה אחר הקורא. (5**נדבר בו דבר ה' זו הלכה ממילא ומאיליו

גיע שם. ומזה מובן,  מ   לה  יכולהיגמה"ר הם למעלה מהשתלשלות, בחינה שאין אתעדל"ת  

לימוד התורה באופן דתען  ל  ע"י  הוורה היא, בעיקר ת הל   שע"ייגמה"ר    ששייכות  שהמשכת

 לשוני אמרתך. 

*** 

התורה   לימוד  דתכלית הביטול  ו  - שייכות  אלול    – באופן  ב   הוא מרומז    גםלחודש  ע"י    גם 

פרשת ראה )שקוראין בר"ח אלול או בשבת שלפניו(: כי אם אל המקום אשר    הזכרתו בתחלת

לשכן שמו    בו  גו' , ה( אל המנוחה ואל הנחלה )שם ט( והי' המקום אשר יבחר ה"א  בגיבחר גו' )י

 בנו לכם בית הבחירה בירושלים )פירש"י שם(.  –, יא(  שם יגשם )

וא הארון, וענין הארון הוא א(  עיקר החפץ במשכן )ומקדש( הוא מקום מנוחת השכינה שה 

תורה כמ"ש )מ"א ח, ט( אין בארון רק שני לחות האבנים, ב( בארון לא הי' שום עבודה )כמו  

ונועדתי לך שם    – שהי' כלי להגילוי שמלמעלה    מה  רק  הואענינו    וכל  ;,בשאר כלי המשכן(

 לימוד התורה בתכלית הביטול.  –ודברתי גו'  

 לפועל: ההוראה מהנ"ל בנוגע  

גליא    -התורה  צריך להרבות בלימוד    –וגם בהימים שלפני זה, משבת נחמו    –בימי חודש אלול  

דתורה ובפרט בלימוד פנימיות התורה. )ומה שלא השלימו בהימים שמשבת נחמו עד עכשיו,  

פ"ט(.   באגה"ת  כמבואר  לתושי'  דכפלים  ובאופן  ולהבא,  שמכאן  בהימים  להשלים  צריך 

ומשך ההשפעה מלמעלה באופן  ת יתען לשוני אמרתך, שעי"ז    –ות בביטול  והלימוד צריך להי 

מתנת חנם    –  "תהיה לנו כי  וצדקה"  ס"תכהצירוף דשם הוי' שמאיר בחודש אלול:    –דצדקה  

מ  מוגבל   שלמעלה  שכר  ולא  טובה    צדקה  לשנה  טובה  וחתימה  בכתיבה  העבודה,  ערך  כפי 

 ומתוקה, בבני חיי ומזוני רויחא. 

___ 

שבת נחמו, כי    עם  הוא לאחר התחלת זמן ההוספה בלימוד    מקשר בשיחת חה"פ ( ולכן גם  4

 תשובה.   – ( חטאה -וסיבתו  ) גלות  הנחמה על   -ענינו 

 ( לקו"ת . .5*

 ( לשון הלקו"ת פקודי ו, א. 5**

וי"ל, אשר מצד שייכות הפנימית דפ' ראה לאלול,    –( ראה של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב.  7

בפרשת ראה )ולא בפני עצמם,    נכללו   הםע"י אדמו"ר הצ"צ(    ו מאמרי אלול שבלקו"ת )שסודר

 כדרושי ר"ה, שבת תשובה ועוד(. 

ה כ': היא  ובספהמ"צ להרמב"ם מצו  – ( רמב"ן ר"פ תרומה. וראה גם רמב"ן פ' עקב י, ה.  8

  לת וכיון שמקרא מלא הוא בנוגע  יהי' ההקרבה כו'.    בושצונו לבנות בית הבחירה לעבודה,  
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למקום   בניןלכוונת   בנוגע  וכן  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  )וביהמ"ק(  המשכן 

  בזה חולק    אינו לומר שהרמב"ן    וצריך  ה"ושכנתי" שהוא הארון )כהובא ברמב"ן( הרי א"א

  , השכינהלדעת הרמב"ם החפץ במקדש הוא מנוחת    הוא סובר אשר השראתגם  ו  ;על הרמב"ן

.  וכמ"ש ונועדתי לך שם גו',  הארוןעל  ה הוא  םובעיקר  שהיתה במקדש הוא ע"י כלי המקדש

  ם ן(. אלא שהרמב"*(המשכן   המקדש קדושת    ובמילא מובן שבו תלוי' גם   ודוקא מצד זה היתה 

  לעשות שנצטוו בנ"י    המצות  תכליתו של המשכן והמקדש, והתכלית בכל ענין הואמדבר בענין  

בענין    בביה"ב מדבר  והרמב"ן  האדם,  בעבודת  אשר  ושכנתי   ,עצמומשכן  ה וחפץ    שהוא 

 , וזה הי' בעיקר ע"י הארון. מלמעלההשראת השכינה שהיתה בו 

כהארון, כי    עבודה  ה ואינ  וכו'.שני הבדים    וצע"ק מענין ההזי' על   כי העבודה שהיתה בין(  9

וי"ל בהקדם התמי' איך הי' בזה   אם, במקום הארון, שלכן היתה גם בבית שני )יומא נב, ב(.

כל אותן השנים שהי' המשכן בנוב וגבעון והארון בקרית יערים ועיר ציון. וע"כ צ"ל שהעיקר  

 הארון שבקדה"ק. ועצ"ע. מקוםבזה 

ועפי"ז  10 האר   יל"פ  יובן (  עשיית  מנה  לא  שהרמב"ם  המצותמה  במנין  אלא    ,*ון  עוד  ולא 

מבאר הטעם שאינה מונה את עשיית המנורה והשלחן והמזבח כי "כלם  כששבסהמ"צ שם  

יקרא מקדש",   והכל  מכיון שאינו  כי הארון    –את הארון    שם אינו מזכיר  ומחלקי המקדש 

ועבודה, כללות  ל"ושכנתי בתוכם", שזהו  ,  לההמשכה שמלמעלהכלי    ענינו  ורק  בגדר עשי' 

ו   לעשות כלים להשראת ציווי כולל  כ  נחשב   הואתו  שותו לע שייהציווי לעענין כל התומ"צ. 

  בסהמ"צ להרמב"ם ונ"כ שם(.   (.שרש ד'עיין  ), וציווי כולל אינו נמנה במנין המצות  השכינה

 ]תיבת "השכינה" לא מחק, אלא סימן בעיגול להוציא[ 

תוספתא זבחים ספי"ג.  לברר בהמשכן בזמן שלא הי' בו הארון, הי' לו דין במה גדולה )  ולכן*(  

והקדושה שהיתה במקום הארון )כדלהלן  מאירי מגילה ט, ב(.  וראה ג"כ    .לציין זה  - ובהתאם  

ואין להקשות מהא דביהמ"ק בקדושתו   ( ובכללות המקדש גם לאחר שניטל הארון9בהערה  

לא זזה ממקומה. ואין  שכינה "הוא לפי שכי  -לאחר שניטל( הארון גם לאחר שנגנז )ואפילו  

משא"כ המשכן    כי המשכן הי'אינה בטילה" )רמב"ם הל' ביהב"ח ספ"ו(;    להקשות מהא ש

 .ולא מנוחה ונחלהמלכתחילה רק דירת עראי  שהי'

 

 

 [ 12] 10הערה הוספה ב 

 בהערה לפתח דבר דעשיית הארון לא מנה הרמב"ם

 להוסיף 

 )ושקו"ט בזה בארוכה בפי' רי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג בסופו )פרשה נב(.)*(  
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 הגהה שני' 

א(    :. . עיקר החפץ במשכן )ומקדש( הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, וענין הארון הוא

תורה כמ"ש )מ"א ח, ט( אין בארון רק שני לחות האבנים, ב( בארון לא הי' שום עבודה )כמו  

המשכ כלי  שמלמע'  בשאר  להגילוי  כלי  שהי'  הוא  ענינו  גו'  –ן(;  ודברתי  שם  לך  .  ונועדתי 

 לימוד התורה בתכלית הביטול . .  – ודוגמתו

 : . . (14. . כהצירוף דשם הוי' שמאיר בחודש אלול

___ 

ובספהמ"צ להרמב"ם מצוה כ': היא    –( רמב"ן ר"פ תרומה. וראה גם רמב"ן פ' עקב י, ה.  10

וכן הוא ביד ריש הל' ביב"ח. ובסה"מ  שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה בו יהי' ההקרבה כו'.  

המשכן )וביהמ"ק( "ועשו לי מקדש ושכנתי  וכיון שמקרא מלא הוא בנוגע לכוונת  שורש יב.  

קום ה"ושכנתי"  וכן בנוגע למ  מ"ע זו ד"ועשו לי מקדש" שהיא "ושכנתי בתוכם"  בתוכם"

שהוא הארון )כהובא ברמב"ן( הרי א"א לומר שהרמב"ם חולק בזה על הרמב"ן; )וגם לדעת  

הרמב"ם החפץ במקדש הוא מנוחת השכינה, ובעיקרה הוא על הארון, ובמילא מובן שבו תלוי'  

בנ"י    שלימותגם   שנצטוו  המצוות  בענין  מדבר  שהרמב"ם  אלא  המשכן;    לעשות קדושת 

במשכן  ( האדםעבודת  )בביה"ב   אשר  וחפץ  בענין  מדבר  והרמב"ן  שהוא  עצמו,    ושכנתי , 

 . וזה הי' בעיקר ע"י הארון.מלמעלההשראת השכינה שהיתה בו  "ושכנתי"

וי"ל בהקדם התמי' איך הי' בזה כל אותן    הבדים וכו'.   בין  שנימענין ההזי' על    קג( וצע"11

  מקום השנים שהי' המשכן בנוב וגבעון והארון בקרית יערים ועיר ציון. וע"כ צ"ל שהעיקר בזה  

 הארון שבקדה"ק. ועצ"ע.  )בדי(

ועפי"ז יל"פ מה שהרמב"ם לא מנה עשיית הארון במנין המצות  12 )ובפרט    )ושקו"ט בזה( 

בארוכה בפי' רי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג בסופו פרשה    בכ"זשמנה משאו בכתף. ושקו"ט  

המנורה והשלחן  "  מונה את עשיית  נונהנב(. ולא עוד אלא שבסהמ"צ שם כשמבאר הטעם שאי 

כי    –כי "כלם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש", אינו מזכיר את הארון    וזולתם"  והמזבח

ן כל התומ"צ. והציווי לעשותו, אף  כלי ל"ושכנתי בתוכם", שזהו כללות עני  רקהארון ענינו  

שהוא "מעשה מיוחד", הרי ענינו כולל עניני "התורה כולה" "המצות כולם" ולכן נחשב כציווי  

ובכ"ז    - כולל, וציווי כולל אינו נמנה במנין המצות )עיין שרש ד בסהמ"צ להרמב"ם ונ"כ שם(  

עוד ענינים:    גםח ישנם  נמנה בנין ביהב"ח אף שענינו "ושכנתי בתוכם", כי בבנין ביהב" 

לפי'    –משא"כ בארון. )נתינת הלוחות בארון    –הם שנמנו בתרי"ג המצות    והםההקרבה וכו',  

)קדושת( הארון(.    –   עכ"פזה   ובכ"ז מונה הרמב"ם מ"ע דמשא    –אינה אלא פרט מעניני 

י  ד"ושכנת  , כ"אתלוי' בזה קדושת הארון וענינו  זה שייךבכתף ומל"ת דלא יסורו, כי אין  

 בתוכם", כ"א ציווי מיוחד הוא לכהנים שישאוהו בכתף וכו'.
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שאז    כי מצדהפסוק התהללו )לשון נפעל( כשהביאו את הארון לירושלים,    זה( ולכן נאמר  13

 גילוי אלקות שבארון נמשך בהם בחי' תהלה להיות התהללו )לקו"ת שה"ש ב, ג(.  ע"י

 ( משנת חסידים ריש מס' אלול. 14

תוספתא זבחים ספי"ג. וראה  ב*( ולכן המשכן בזמן שלא הי' בו הארון, הי' לו דין במה גדולה )

)ואפילו  קדושתו גם לאחר שנגנז  ב דג"כ מאירי מגילה ט, ב(. ואין להקשות מהא דביהמ"ק  

הארון   שניטל(  ספ"ו(;    –לאחר  ביהב"ח  הל'  )רמב"ם  בטילה"  אינה  ש"שכינה  לפי  הוא  כי 

 דירה עראי ולא מנוחה ונחלה.  "לפי שעה",משא"כ המשכן שהי' מלכתחילה רק 
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 לזכות 

 יהודה  ת" החתן הרה

 יהודית  והכלה

 נמדר  שיחיו

• 

 ר שיבנו בית בישראל "יה

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 זוהי תורת החסידות 

 א "שליט  ר"אדמוק "לנחת רוח כ
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