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ללמוד דרושי חתונה ,החל מהמשך שמח תשמח

א" .הימים האלה נזכרים ונעשים" בכל שנה ושנה בי"ג אלול
חוזר ונשפע ענין השמחה מנישואי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו ]היינו ששייך לכל בני-ישראל שבדור ,האנשים והנשים
והטף [1על-דרך הפעם הראשונה ,ואדרבה  -באופן ד"מעלין
בקודש".2
ב .יש ללמוד "דרושי החתונה" של רבותינו נשיאינו המבארים
ענין החתונה ,ובפרט את דרושי החתונה שנאמרו בקשר לחתונת
כ"ק מו"ח אדמו"ר ,החל מההמשך הידוע שמח תשמח הגדול.3
ללמוד ה"חסידשע הלכות הרגל" בהשבעת ימי המשתה וביום השמיני

ג .ההמשך "שמח תשמח" שבודאי למדו אותו ,הוא ה"חסידישע
הלכות הרגל" ,וימשיכו ללומדו בימים הסמוכים ,בהתאם להמשך
אמירתו במשך שבעת ימי המשתה ,שבעת ימי ההיקף ,כולל גם
יום השמיני ,שומר ההיקף.4
להוסיף בשמחת נישואין עד לשמחה גדולה ולהוסיף במספר הסעודות,
ובמנהג ישראל לעשות סעודת עניים

ד .כל אלה העורכים חתונות בימים אלה ,או שנמצאים בעיצומם
של ה"שבע ברכות" יוסיפו עוד יותר שמחה בהחתונות ,עד
שמחה גדולה ,ומה טוב  -להוסיף גם במספר הסעודות ,כולל
ובמיוחד לערוך סעודה לעניים ,כשהי' מנהג ישראל בזמנים
שעברו ,ודוקא שם היו נותנים מן המובחר .5ויש לפרסם כל זאת.6
-----------------------וזאת למודעי שהליקוט כולל הן השיחות המוגהות והן השיחות הבלתי מוגהות
)רשימת השומעים( ,מתשמ"ח ואילך ,והוא על אחריות המלקט בלבד.
 (1שיחות )ליל ומוצאי( י"ג אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :289שענין הנישואין
דנשיא הדור " -הנשיא הוא הכל" שייך לכל בנ"י שבדור ,האנשים והנשים והטף".
 (2ש"פ תצא תשמ"ח  -התוועדויות ע'  .264וראה ראשי-דברים משיחת י"א אלול
תנש"א" :נהוג לקשר כל ענין עם נשיא-דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר ,ובמיוחד שלימים אלו
נמצאים עכשיו שייכות מיוחדת אליו ,כיון שבמשך שבוע זה הוא יום הנישואין שלו.
ושייכות מיוחדת לשבת שלפנ"ז  -שאז הוא ה"אויפרופעניש" ,שהפי' הכי פשוט בזה )בין
כל הפירושים( הוא שקוראים לו )והוא עולה( מלמטה למעלה .ואפילו בנוגע לאלו שכבר
היו "למעלה" ,הרי יש בזה כו"כ דרגות עד אין סוף ,ושייך שיהיה "אויפרופעניש",
ואדרבה  -ביתר שאת ויתר עוז".
 (3ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .315וראה ש"פ תצא תשמ"ח  -התוועדויות ע'
" :264שבחתונת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )בי"ג אלול( התחיל כ"ק אדמו"ר
)מהורש"ב( נ"ע באמירת המשך המאמרים הידוע בשם "שמח תשמח" ,שבו נתבאר
בארוכה ובפרטיות תוכן הענין דשמחה ,דשמחת נשואין ,וביאור גודל מעלת השמחה
שפורצת כל הגדרים וכו'".
 (4ש"פ תצא תשמ"ח  -התוועדויות ע' .272
 (5תנש"א שם" :שבכל חתונה היתה סעודה גם בשביל עניים" .ושם הערה " :52ראה
חופת חתנים ס"ז" .וראה שם ע' " :226שיוסיפו כלום בהשמחה ,ובאופן שהשמחה תהי'
קשורה עם סעודת עניים ,שזהו"ע דמצות הצדקה".
 (6משיחת י"ג אלול תנש"א – התוועדויות ע' " :225ובהמשך להאמור לעיל אודות יום
חתונתו של נשיא דורנו – יש לפרסם ,שמן הראוי ,של אלה העורכים חתונות וכו'".

א .מיום י"ד אלול "שואלין ודורשין ב"הלכת החג" – חג הסוכות
ומכיון 7שענינו המיוחד של חג הסוכות )לגבי שאר הימים( טובים
הוא ענין השמחה – מובן ,שב"שואלין ודורשין בהלכות החג"
מי"ד אלול ,8נכלל במיוחד ענין השמחה דחג הסוכות" ,זמן
שמחתנו" .9ובי"ד אלול ההדגשה על ענין השמחה – הרי זה
ובאופן של "דורשין" ,מלשון דרישה ,היינו ,השתדלות יתירה
בענין השמחה – בכל השלושים יום.10
ב .הדברים אמורים במיוחד בהתחלה והפתיחה של כל השלושים
יום ,שבו צריכה להיות השתדלות מיוחדת ביתר שאת וביתר עוז
כיון ש"כל ההתחלות קשות" ,וביטול הקושי של ההתחלה נעשה
על ידי התגברות השמחה ,שפורצת גדר ,ולאידך גיסא ,אז נקל
יותר לפעול רגש השמחה להיותו דבר חדש כפשוטו.11
JJJJJWJ~JL WL
להוסיף בג' העמודים ובלימוד החסידות של רבותינו נשיאינו

א .נכון ומתאים ביותר שכל אחד ואחד יוסיף בעבודתו בשלושת
העמודים תורה עבודה וגמילות חסדים ,ובפרטיות :להוסיף
בלימוד התורה בכלל ,ובפרט בתורת החסידות ,שיש לה שייכות
מיוחדת לימים אלו במיוחד.12
ב .להוסיף בלימוד החסידות של רבותינו נשיאינו בכלל ,ובפרט בתורת
החסידות של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן ,ושל אדמו"ר מהורש"ב
נ"ע ,ובמיוחד בדרושי החסידות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.13
לקבוע שיעורים חדשים בלימוד החסידות

ג .מה טוב שבנוסף להוספה האישית בלימוד החסידות ,יקבעו
בכל מקום האפשרי שיעורים חדשים ברבים בלימוד החסידות
)נוסף על חיזוק והוספה בשיעורים הקבועים מכבר(.13
להוסיף בעבודת התפלה וצדקה ובהפצת המעיינות חוצה

ד .להוסיף בעבודת התפלה ,כמבואר באחרונים שבחודש אלול
הוא הזמן המתאים להרבות בתפלות ותחנונים ,ובפרט בימים
הקשורים לתורת החסידות והתייסדות ישיבה – הקשורה במיוחד
עם עבודת התפלה.14
------------------------

 (7ש"פ תצא י"ד אלול תשמ"ח – התוועדויות ע' " :263בי"ד אלול ,שלושים יום לפני
חג הסוכות ,שבו מתחילים לדרוש בהלכות החג ,ומכיון וכו'".
 (8שם הערה " :2דכיון שחודש אלול לעולם חסר ,הרי ,שלושים יום לפני ט"ו תשרי
מתחילין בי"ד באלול".
 (9שם" :דאף שכל הימים טובים נקראים "מועדים לשמחה" ,מצד החיוב ד"ושמחת
בחגך" ,מ"מ ,בנוסח התפלה והקידוש )שקבעו אנשי כנסת הגדולה( נקרא חג הסוכות
דוקא "זמן שמחתנו"" .ובהערה " :6וגם בקרא מודגש ענין השמחה בחג הסוכות יותר
מבשאר המועדים – כדאיתא במדרש )יל"ש אמור רמז תרנד בתחלתו( "שלש שמחות
כתיב בחג" ,משא"כ בעצרת ,שמחה אחת ,ובפסח לא נתפרש ענין השמחה".
 (10תשמ"ח שם .ובהערה " :7נוסף על השמחה בכל חודש אלול מצד הגילוי דמלך
בשדה" .וראה ש"פ תצא תנש"א – התוועדויות ע'  .238בענין השמחה בחודש אלול ראה
הדף של חודש אלול.
 (11תשמ"ח שם" :משא"כ מימים שלאח"ז ,שצריך ציווי מיוחד ש"בכל יום יהיו בעיניך
כחדשים"".
 (12ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :315בעמדנו בשבעת ימי המשתה של ימי
החתונה )י"א וי"ג אלול( ,ובהמשך ליום התייסדות ישיבת תומכי תמימים  . .נוסף לזה
שזהו חודש אלול ,ובזה גופא  -ערב ח"י אלול ,המכניס חיות בעבודה של חודש אלול" . .
]נוסף על השייכות של חודש אלול בכלל ללימוד פנימיות התורה וכו'[".
 (13ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' .315
 (14ש"פ תבוא תשמ"ט שם .ובע'  313שם" :תפלה :כפי שידועה ההדגשה והחידוש
שניתוסף ע"י הישיבה בעבודת התפלה ]בתור הכנה ללימוד התורה ,וכן בהתבוננות

www.moshiach.net/blind,or::wwwwww..iiCChhoossssiidd..ccoom
m :ybrybhtc ubh,cu,f !ouen kfc oxrpk vuumnu ',xbfv ,hc hk,uf kg ,uk,k tb

sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh

ה .להוסיף בצדקה ,כמנהג ישראל להרבות בצדקה בחודש אלול,
ובפרט בימים אלו ,כולל  -הצדקה ברוחניות להיות "נרות
להאיר" ולהאיר את העולם ,על ידי הפצת התורה והיהדות ובפרט
 הפצת המעיינות חוצה.15חגיגות-התוועדות בכל מקום שבו נמצאת תומכי תמימים

ההנהלה בכל מקום ומקום ,שנתמנו וממלאים את תפקידם כבר
כמה וכמה שנים.23
יא .ודאי שכל אחד ואחד המתאים יבקש לעזור לחברי ההנהלה
בעשיית החגיגות על פי הוראות ההנהלה.24
להדפיס ענין מיוחד בחסידות שזה יוסיף בלימוד החסידות

ו] .בתשמ"ט אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח [16בקשר לשבעת ימי
המשתה והתייסדות הישיבה  -הרי זה דבר המתאים שבימים אלו
יעשו חגיגות-התוועדויות חסידיות ,בכל מקום ומקום שבו
נמצאת ישיבת תומכי תמימים.17
ז .החל ממקום הישיבה המרכזית כאן בברוקלין ניו-יארק ,ועל
דרך זה בארץ ישראל ובכל מקום שבו קיים סניף של הישיבה
)הקרוי בשם "תומכי תמימים" או "אחי תמימים" וכיוצא בזה(.18

יג .כדאי גם להדפיס את השיחה של אדמו"ר נ"ע דיבור המתחיל
"כל היוצא למלחמת בית דוד" ,שבו מדובר אודות התפקיד של
תלמידי הישיבה  -על-מנת שילמדו זאת מחדש ,לימוד על-מנת
לעשות.25

להשתתף אלו שלמדו ,השולחים את בניהם ,או אלו שהושפעו ע"י הישיבה

להקים בכל מקום סניף חדש )ממש ,או נתינת שם( של תומכי תמימים

ח .את החגיגות יש לעשות ברוב עם הדרת מלך ,ובהשתתפות כל
אלו שלמדו בישיבה בעבר ,19או אלו השולחים את בניהם
לישיבה ,או כאלו שהושפעו על ידי הישיבה ותלמידי הישיבה,
ועל אחת כמה וכמה אלו הלומדים בישיבה בהוה.20
להמשיך החגיגות עד ח"י אלול ולאחרי זה

ט .כדאי להמשיך את החגיגות עד ח"י אלול ועד בכלל ,ומה טוב
)במקומות שבהם אפשר( גם בימים שלאחרי-זה בכל מקום לפי
ענינו .ובשטורעם גדול ,כך שהחגיגות יהיו עיקר העבודה של
ימים אלו.21

יב .בקשר לחגיגות הקשורות לישיבה  -כדאי גם שידפיסו ענין
מיוחד בחסידות ,הדבר יוסיף יותר בלימוד החסידות.23
במיוחד השיחה כל היוצא למלחמת בית דוד ללמוד על מנת לעשות

יד .דבר נכון ביותר  -שישתדלו להקים בכל מקום המתאים סניף
חדש של ישיבת תומכי תמימים )על ידי הקמת ישיבה חדשה ממש,
או נתינת השם תומכי תמימים לישיבת חב"ד שמתקיימת כבר(.26
לפרסם בכל מקום שכל בית יהודי יהי' מעין ישיבת תומכי תמימים

טו .לפרסם בכל מקום ומקום ע"ד השליחות המיוחדת דתומכי
תמימים - 27שנוסף לכך שכל בית יהודי צריך להיות בית תורה
תפלה וגמ"ח ,צריך להיות כל בית מעין ודוגמת ישיבת תומכי
תמימים ,על ידי לימוד תורת החסידות )נוסף על לימוד התורה
.28(¥¥¤

הנהלת הישיבות ינהלו את החגיגות ,וכל המתאים יבקש לעזור

י .מובן שאת החגיגות צריכה הנהלת הישיבה לנהל )כפי שהם
צריכים לנהל את כל עניני הישיבה( - ,22הנהלה המרכזית ,וכן גם

------------------------

וכוונות התפלה כתוצאה מלימוד החתידות – וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב
שלם ,ואיזוהי עבודה שבלב זו תפלה[ ,וכמבואר בארוכה בקונטרס התפלה וקונטרס
העבודה של אדמו"ר נ"ע".
 (15ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' .315-6
 (16ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :315שבשנה זו נמלאו צ"ב שנה מאז
התייסדות הישיבה ,ויובל שנים )חמישים שנה( מעת שהישיבה הועברה וניטעה בחצי
כדור התחתון )בארצות הברית(".
 (17ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .316ראה שיחת ט"ו אלול תשמ"ט -
התוועדויות ע' " :302וכדאי גם שיציינו תאריך זה ע"י חגיגה מיוחדת ,כטבע בני-אדם
שחגיגה מיוחדת מוסיפה חיות כו'".
 (18ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' .316
" (19אשר ,קדושה לא זזה ממקומה  -באם היתה כניסה פעם אחת לישיבה ,נשארת
ההשפעה לעולם ועד ,במשך כל החיים ,ובאופן של מוסיף והולך ואור".
 (20ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' .316
 (21ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :316עד שיוכלו לומר  -שכאילו לא היו ימים
טובים לישראל כחמשה עשר באלול וכיו"ב!" .ראה שיחת ט"ו אלול תשמ"ט -
התוועדויות ע' ..." :302-3החל מיום ט"ו אלול עצמו ,וכן בימים שלאח"ז ,עד לח"י אלול,
שבו היתה התחלת הלימוד בישיבה )בפעם הראשונה(  . .כך שתהי' "חגיגה נמשכת"
מט"ו אלול עד לח"י אלול )אע"פ שיעשו הפסק לאכילה ושתי' ,עאכו"כ לתפילה ותורה,
כולל גם פנימיות התורה ,החל מהשיעור היומי בתניא וכיו"ב ,כל עניני העבודה דימים
אלו ,אשר" ,כל יומא ויומא עביד עבידתי'"( .ו"תן לחכם ויחכם עוד"  -שכל אלה
שיתעסקו במסירה ונתינה )"זיך אריינווארפן"( עם כל ה"שטורעם" וה"ברען" ,ועם כל
הפנימיות והחיות כו' בודאי יוסיפו כהנה וכהנה  . .ועד"ז בכל מקום מקום שתגיע
בקשה נפשית הנ"ל".
 (22ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :316ומובן ,שאת החגיגות צריכה הנהלת
הישיבה לנהל )כפי שהם צריכים לנהל את כל עניני הישיבה( ,ההנהלה שמונתה ע"י
המנהל פועל דהישיבה בחיים חיותו בעלמא דין ,החל מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,שנבחר
להיות מנהל פועל ע"י אביו אדמו"ר נ"ע )כנ"ל( ,וקיים זאת במשך שנים רבות ,וגם אח"כ
 כשנהי' לנשיא ממלא מקומו )לאחרי הסתלקות אביו בשנת תר"פ( נשאר להיות מנהלפועל באופן קיים ונצחי ,ואמר שאינו מוותר על זה ח"ו ,אלא שכיון שהיו צריכים

-----------------------שימסרו לעבודה זו באופן דנשמה בגוף ,לכן מינה את חתנו המבוגר ,חתנו כבנו ,בתור
מנהל פועל ,תחת המנהל פועל כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וכ"ק מו"ח אדמו"ר נתן לו כחות
להשלים את התפקיד ,כפי שאכן השלימה בפועל במשך חיים חיותו בעלמא דין ,וגם
אח"כ  -פעולתו נמשכת ,בנוסף לפעולה נמשכת עד היום הזה של המנהל פועל כ"ק
מו"ח אדמו"ר] ,וראה שיחת ט"ו אלול הנ"ל ע' " :301-2וכן לאחרי שגם חתנו  . .נמצא
בעלמא דקשוט ]שגם אז נמשכת פעולתו בהישיבה ככל התלוי בו ,ובפרט שבעלמא
דקשוט ישנה האפשרות להתדבר ולשאול אצל המנהל-פועל כ"ק מו"ח אדמו"ר[[ ובפרט
ע"י ההנהלה שחתנו מינה והעמיד ,שהם ממשיכים לנהל את העבודה ומתוך מסירות
נפש ומצליחים בזה ,ויש להם הכחות לכך מהמנהל פועל  -כ"ק מו"ח אדמו"ר  -שנתן
להם וכמו"כ ממשיך לתת להם ,גם ההנהלה הרוחנית וגם ההנהלה הגשמית ]ולהעיר,
שהנהלה רוחנית וההנהלה גשמית צריכים להיות הנהלות נפרדות .ולאידך  -דבר מוכרח
הוא שהם )עכ"פ העומדים בראש שני הוועדים( יפגשו מזמן לזמן ,וכדי שזה יהי'
בתוספת הצלחה  -כדאי שימנו ועד משותף המורכב מכמה אנשים של הועד הרוחני
וכמה של הועד הגשמי[".
 (23שם ע' .317
 (24ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' .317
 (25שם ע'  .317שיחת ט"ו אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :302כדאי ונכון שידפיסו
עוה"פ שיחה הנ"ל] ,הערה  :32כולל גם ציון  -מעבר ל"שער"  -התאריך המיוחד שמזכיר
)"נזכרים ונעשים"( המאורע בפעם הראשונה ,וכן בפעם הראשונה בחצי כדור התחתון[,
אשר ,מטבע בני-אדם שדבר הנדפס מחדש )אע"פ שנדפס בעבר( יש בו מעין החביבות
דחידוש גמור ,ובפרט שמאז שנדפסה ונתפרסמה שיחה זו בשנים שלפנ"ז ,נעשה הפסק
הכי גדול )מאיזו סיבה שתהי'( בקריאת ולימוד השיחה ,ועאכו"כ בהלימוד המביא לידי
מעשה) ...כ"ק חייך ,ואמר (:אין צורך לדבר אודות ענין שהי' שלא כדרוש ,כי אם ,שמכאן
ולהבא ישתדלו באופן ד"כפלים לתושי'' בכל הקשור לקיום דברי כ"ק אדנ"ע אודות
תכליתה ומטרתה של הישיבה".
 (26ש"פ תבוא תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :317כמובן ,ברשות בכתב מההנהלה
המרכזית של ישיבת תומכי תמימים שבברוקלין ,שהם יבררו באם המקום מתאים )מצד
מהות ההנהלה ומהות התלמידים וכו'( להקים בו ישיבה בשם "תומכי תמימים
ליובאוויטש"".
 (27ש"פ תצא תנש"א – התוועדויות ע' " :241שנמשכת ופועלת בכל קצוי תבל באופן
ד"נרות להאיר".
 (28שם.
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