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המעשה
הוא העיקר
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ללכת להקהיל קהילות ללמוד תורה לרבים
תשמח
מהמשך
חתונה ,החל
דרושי
א .בודאי ללמוד
וילך"  -לבתי
שמח" -
ללכת
בשבת זו
במיוחד
ישתדלו
א.כנסיות ובתי מדרשות כדי להקהיל קהילות )"נצבים היום
כולכם לפני ה' אלקיכם"( וללמוד תורה לרבים.1
ב .בפרט עניני תורה שהזמן גרמא ,החל מתורת ג' אבות
החסידות ע" ד ברכתו של הקדוש ברוך הוא בשבת מברכים
חודש השביעי בהענין ד"אתם נצבים היום".2
ב.
ג .כדאי ונכון שאלה שהולכים להקהיל קהילות בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות יעוררו גם אודות ההשתדלות היתירה בנתינת
צרכי החג.3
ללמוד ה"חסידשע הלכות הרגל" בהשבעת ימי המשתה וביום השמיני
ג.ד .מנהג חב" ד שבשבת לפני ראש השנה אומרים "אב
הרחמים".4
-----------------------וזאת למודעי שהליקוט כולל הן השיחות המוגהות והן השיחות הבלתי
הסעודות,
במספר
לשמחהחגדולה
בשמחת נישואין
המלקט
עד מתשמ"
השומעים(,
להוסיף )רשימת
מוגהות
אחריות
ולהוסיף על
ואילך ,והוא
ובמנהג ישראל לעשות סעודת עניים
בלבד.
ד (1 .ש"פ נצבים-וילך תש"נ  -התוועדויות ע' .302
שמחה
ושם ע' "" :290אדמו"ר
 (2ש"פ נצבים-וילך תש"נ  -התוועדויות ע' .302
הזקן סיפר :בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הה"מ בשם מורו ורבו
החודש הראשון לחדשי השנה ,הקב"ה
סעודה שהוא
הבעש"ט :החודש השביעי
לעניים
בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחודש אלול ,ובכח זה
ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים בשנה" .וממשיך לבאר שתוכן
בפרשת
מבואר
למודעיהקב"ה
ברכתו של
קורין
והן נצבים,
פרשת
השבוע –
שלעולם מוגהות
השיחות הבלתי
המוגהות
השיחות
כולל הן
שהליקוט
וזאת
בלבד .עד ראש השנה
המלקט קאי
אחריות דהיום
נצבים היום,
השנה" :
רשימת ראש
) לפני
אתםוהוא על
כתיבואילך,
מתשמ"ח
השומעים(,
שהוא יום הדין ,וכמ"ש ויהי היום גו' ,ותרגם והוה יום דינא רבא ,ואתם
נצבים קיימים ועומדים והיינו שזוכים בדין .ובשבת שלפני ר"ה שהוא
השבת האחרון דחודש אלול קוראין אז פרשת אתם נצבים ,דזהו ברכתו של
הקב"ה בשבת מברכים חודש השביעי שהוא המושבע והמשביע ברוב טוב
לכל ישראל על כל השנה"" .ושם ע'  :295ומזה מובן שע"י לימוד התורה
דאבות החסידות בנוגע לברכתו של הקב"ה בשבת מברכים חודש השביעי
בענין "אתם נצבים היום" )שיש בה העילוי דמנהג ישראל ,והעילוי
דפנימיות התורה(  -ניתוסף עוד יותר בברכתו של הקב"ה בהענין ד"אתם
נצבים היום" ,כולל גם שנעשה באופן ד"היום" מלשון אור וגילוי ,כמ"ש
"ויקרא אלקים לאור יום" ,ע"י הגילוי ד"שני המאורות הגדולים"" .עיי"ש
בארוכה.
 (3ש"פ נצבים-וילך תש"נ  -התוועדויות ע' .303
 (4ש"פ נצבים-וילך תש"נ  -התוועדויות ע' .299

אמירתסוכות
השמחה של
מאמר חסידות ובהמאמר יש
יחודו של יום זה נתגלה על ידי
כמה ענינים שכל אחד יכול להוסיף בהם

א .כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו גילה שיום השלישי
דסליחות הוא יום מיוחד  -דבר שלא הי' ידוע לפני זמנו,
ובזמנו גופא לא גילה דבר זה בהתחלת נשיאותו ,אלא בשנים
שלאחרי זה ,בבואו לחצי כדור התחתון דוקא.5
ב .מכיון 6שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו גילה יחודו של יום
זה על ידי אמירת מאמר חסידות )שציוה להדפיסו ולפרסמו(,
הרי ,שבמאמר זה יש כמה ענינים אשר בהם יוכל כל אחד
ואחת להוסיף בתורה ומצוותי' ,ובפנימיות התורה.7
ג .לא נוגע כל כך אם יכוון לאמת לאמיתו שבענין זה אם לאו,
העיקר הוא שכאו"א יוסיף עוד ענין של לימוד ,עוד ענין של

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

 (5שיחת יום ג' פ' האזינו  -כ"ו אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :372לא
נשיאינו וראה
התחתון דוקא".
החסידותכדור
בבואו לחצי
העמודים אלא
כדור העליון,
בהיותו בחצי
של רבותינו
ובלימוד
להוסיף בג'
שיחת ג' דסליחות תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :336-7בכלל הרי משתדלים
א.
לחזק את הענינים הטובים שהיו בשנים הקודמות ,ועאכו"כ הענינים
שמאיזה סיבה שתהיינה ,נחלש הפירסום שלהם.
ובנוגע לענינינו :נשיא דורנו גילה ופירסם אודות החשיבות המיוחדת של
יום ג' דסליחות ,ועד כדי כך שמאמרי-החסידות השייכים לר"ה )שהיו
ב.נאמרים בזמנים מיוחדים מר"ה ואילך( ,התחילו ברבים בשנה מסויימת
)תש"ה( ביום שלישי דסליחות ]וכמ"ש ברשימתו ד"יום השלישי דסליחות
הוא יום המוגבל ומיועד להוד כ"ק אדמו"ר הזקן  . .וביום ג' דסליחות
הואיל כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר לפני דרוש זה כו'"[ .ואע"פ שלא כתוב
שום צורך לחיפוש
בלימוד שאין
חדשיםבולט ,עד
לכך טעם
לקבועמ יש
שם טעם גלוי לזה ,מ"
החסידות
שיעורים
ג.והשתדלות מיוחדת ,ובהקדמה :אף שבכלל צריך להזהר לומר פירושים
ורמזים חדשים ,כי אין כאו"א מוסמך לזה ,הנה ידועים בזה דברי כ"ק
אדמו"ר נ"ע )במכתבו ,נדפס גם בסיום קונטרס עץ חיים( בנוגע ללימוד
פירושים בספר התניא ,שאף שצריך להזהר מזה ,מ"מ כאשר הדבר מוסיף
לסתם חוצה
המעיינות
ובהפצת
לומרהתפלה
בעבודת
להוסיף
יכולים
חסידים ולא
נמסר גם
וצדקה)וזה
פירושים כו'
בעניני עבודה
רק ליחידי סגולה( .ועד"ז בנוגע לכל ענין וענין ,שבאם זה מוסיף בעבודת ה'
ד.
 אהבת ה' ויראת ה'  -מותר לומר פשטים ורמזים חדשים.ובנוגע לענינינו :מספר השלישי הוא בעל חשיבות מיוחדת ,ועד ש"מתן
תורה" קשור לשלישי" ,אוריאן תליתאי ,לעמא תליתאי ,בירחא תליתאי"
)ולהעיר שר"ה קשור למ"ת ,כפי שרואים בתפילות מוסף דר"ה ,ועד שא'
הטעמים העיקריים דתק"ש הוא "להזכירנו מעמד הר סיני"( .וזוהי המעלה
דשלישי דסליחות ,העילוי דשלישי.
ויש להוסיף בשייכות מספר השלישי ,לשלישי דסליחות :א( לעולם חל ג'
דסליחות
בי"דביום שלישי בשבוע "שהוכפל בו כי טוב" ,שהרי תחילת ימי
הסליחות היא תמיד "במוצאי מנוחה" ,וא"כ בנוסף לזה שבמשך כל השנה
היום והלילה( הוא יום מיוחד ,הרי עאכו"כ כשנוסף ע"ז מעלת
יום שלישי )
שמחתנו
השלישי מצד שלישי דסליחות .ב( כללות ענין הסליחה קשור בארבעים יום
השלישיים שהי' משה רבינו בהר סיני ,שאז אמר לו הקב"ה "סלחתי
כדבריך" ,ג( ישנם ג' לשונות של סליחה" :מחילה סליחה וכפרה" .ויש
להוסיף בזה עוד כמה ענינים" ,ותן לחכם ויחכם עוד".
" (6ולהעיר ,שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לא אמר הטעם על יחודו של
יום זה ,ובמילא ,יכול כל חד לפום שיעוריא דילי' לחפש הסברה בזה ,ובכל
אופן ,בנוגע אלינו ,כיון שכ"ק כו'"
 (7שיחת יום ג' פ' האזינו  -כ"ו אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' .372-3
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הנהגה טובה )וכיוצא בזה( ,וכל הוספה בענין של תורה
ומצוותי' ,ופנימיות התורה ,הוא ענין של אמת ,ואמת לאמיתו.8
ללמוד עכ"פ חלק א' מהמאמרים דג' דסליחות

ד .מהנכון שבמשך המעת לעת של יום ג' דסליחות ילמדו על
כל פנים חלק מא' המאמרים )איש כחפצו" ,במקום שלבו
חפץ" ,שהרי ישנם ריבוי מאמרים דיום זה(.9
התוועדות ב"שטורעם"

ה .בודאי יעשו החלטה על התוועדות ב"שטורעם" .
10
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לנצל הזמן להשלים כל הענינים הקשורים עם כל החודש וכל השנה

א .ביום האחרון של חודש אלול ,שהוא גם היום האחרון של
השנה כולה  -יש לעורר ע"ד ניצול המעת-לעת בשלימות
האפשרית כדי לסיים ולהשלים את כל הענינים הקשורים עם
כל החודש וכל השנה.11
----------------------- (8שיחת יום ג' פ' האזינו  -כ"ו אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' :373
"ובהתאם לכך – יש לקשר )בפעם הראשונה( ענינו המיוחד של ג' דסליחות
עם הוספה בענין הצדקה ,נוסף לכך שבחודש אלול בכלל נוהגים להרבות
בצדקה".
 (9ראשי-דברים משיחת ליל ג' דסליחות תנש"א" :וכידוע שיום זה )כפי
שראו( היה אצל נשיא-דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר מהימים הקבועים לומר
מאמרי דא"ח ברבים ,וכפי שרואים שכמה וכמה מאמרים של מו"ח מיום זה
כבר נדפסו ונתפרסמו ,ומכיון שכל ענין מזכירים בקשר למעשה בפועל -
הרי מהנכון כו'".
 (10ראשי-דברים משיחת ליל ג' סליחות תנש"א" :וכידוע הסיפור של
נשיא-דורנו בנוגע להתוועדות בליובאוויטש )דאע"פ שלכאורה א"א להשוות
למעמד ומצב בשנים ההם ובמקום ההוא  -הרי ניתן לכאו"א מאתנו
בירושה ,שהרי היורש "יורש הכל"( ,שכשהיו מגיעים לסליחות היו
מתנודדים ,כי ה"עד דלא ידע" מההתוועדות היה באופן שגרם שהתנודדו
אפילו לאחרי הברכה אחרונה ,ולאחרי שכמה מהם טבלו בינתים במים
וכיו"ב".
 (11שיחת ליל כ"ט אלול תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :383ובודאי נותן
הקב"ה את כל הכחות הדרושים לפי-ערך ההחלטה הטובה ,ובהוספה
מדילי' ,ובמדתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר .והוספה מיוחדת
בהנתינת-כח דהקב"ה בהיותו במעמד ומצב ד"מלך בשדה"  -כמודגש בכל
ימי חודש אלול ,ובאופן של הוספה מיום ליום )כבכל עניני קדושה שהם
באופן ד"מוסיף והולך" ,ועאכו"כ בנוגע להנהגתו של הקב"ה בעצמו( ,עד
ליום האחרון דחודש אלול ,שהוא גם הסך-הכל דכל החודש כולו ,החודש
המיוחד שבו "המלך בשדה"  . .שעי"ז ניתוסף יתר זריזות ושימת-לב בניצול
יום מיוחד זה ,גמר וסך-הכל דכל החודש וכל השנה כולה" .וראה שיחת ערב
ר"ה לאחר תפילת מנחה תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :387הרי מובן גודל
המעלה ,היוקר והחשיבות דזמן זה ,ועד כמה שיש לנצל כל רגע ורגע
מהזמן".

להוסיף בצדקה וכו' ובלימוד התורה ולקיים ההוראות של הצ"צ

ב .כל אחד ואחת ]אנשים נשים וטף ,[12בוודאי ינצל יום זה
להוסיף בעניני צדקה ובכמה ענינים טובים ,ובמיוחד  -בענין
שהזמן גרמא יום הולדת דהצמח צדק – על ידי לימוד תורתו
ולקיים הוראותיו.13
להוסיף בהענינים שבהם התבטא )עיקר( עבודתו של הצמח צדק

ג .להוסיף לזכותו של הצמח צדק בהענינים שבהם התבטא
)עיקר( עבודתו של בעל יום ההולדת  -הפצת התורה ,ובפרט -
פנימיות התורה ,הפצת עבודת התפלה ועבודת כל המצות
כולם בהידור ,כולל ובמיוחד  -מצות הצדקה.14
הוסיפה בתורה וצדקה ביום הולדתו המאתיים  -מה טוב במספר
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]ד] .בתשמ"ט אמר[ בודאי ינצלו את יום ההולדת המאתיים
של הצמח צדק  -להוסיף בלימוד תורתו של הצמח צדק,
ונתינת צדקה בקשר ליום הולדת המאתיים ,ומה טוב  -הוספה
בצדקה במספר של מאתיים.[15
"לובשים לבנים ומתעטפים לבנים" ועורכים סעודה גדולה

ה .בנוגע לזמן זה ]דערב ראש השנה[ למדנו בטור ,שבני
ישראל "לובשים לבנים ומתעטפים לבנים" כבר בערב ראש
השנה ,ועורכים סעודה גדולה  -ובודאי נהגו כן גם בערב ראש
השנה זה ,אם בלילו או על כל פנים במשך המעת לעת.16
סמוך לר"ה רבותינו נשיאינו נכנסים לשוחח עם הרבנית וזהו הוראה

ו .בערב ראש השנה ,סמוך לראש השנה ,היו ]רבותינו נשיאינו[
נכנסים לשוחח זמן מה עם זוגתם הרבנית ,ומכיון שהנהגה זו
נתגלתה לנו ,ומפרסמים זה  -לאחרי משך זמן שלא ידעו ע"ד
הנהגה זו ,הרי זה הוראה לכל אחד ואחד.17

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

 (12ערב ראש השנה תשמ"ט  -התוועדויות ע' .388
 (13ערב ראש השנה תשנ"ב  -התוועדויות תשנ"ב ע' .360
 (14ערב ראש השנה תשמ"ט  -התוועדויות ע' )..." :388נוסף על זכות
עצמו בזה(  . .ובכללות  -ענינו הי' :הפצת התורה וכו'".
 (15ערב ראש השנה תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :388מאתיים פרוטות
)שזה בהישג ידו של כאו"א ,אפילו טף( ,ואלו שרוצים לתת יותר – מאתיים
ממטבע אחר ,או מאתיים שטרות וכיו"ב  -הרי זה יוסיף עוד יותר בכל
הענינים האמורים".
 (16משיחת צום גדלי' תשנ"ב  -שיחות קודש ע' ..." :31בערב ר"ה ,אשר,
בנוגע לזמן זה וכו'".
 (17שיחת יום ב' דר"ה התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' " :39ובכל אופן ,מכיון
שבר"ה מודגשת מעלת האשה  -מתבטא הדבר גם בהנהגת רבותינו
נשיאינו ,שבערב ר"ה ,סמוך לר"ה  . .וגם לאחרי שנודע הדבר ,לא שמו לב
כל כך  -הרי זה הוראה לכאו"א .ותוכן ההוראה  -עד כמה נוגע וחשוב הענין
ד"שלום בית" ,שהרי ,דעת לנבון נקל גודל ויוקר מעלת הזמן דרבותינו
נשיאינו ,ועאכו"כ בערב ר"ה כו' ,ואעפ"כ ,היו נכנסים לשוחח עם הרבנית.
ויש להוסיף ,שהענין ד"שלום בית"  -במובן הרחב  -כולל גם את הענין
ד"שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה"".
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