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 ב"ה. 

 פתח דבר 

החתן   צאצאינו  כלולת  יום  טוב,  מענדלהתמים  הרב  לזכרון  ב"ג    מנחם  עם   שי' 

 תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק   מושקאהכלה מ'  

שליט"א    – אדמו"ר  כ"ק  של  הנישואין  שמחת  בעת  ההנהגה  על  בתשורה   –מיוסד 

 המוסגרת בזה. 

* 

 התשורה כוללת: 

 של הכלה   הסבא רבע"י    וכפי שהוכנו בשעת  –  הגהות על שיעורים בספר התניאא(  

 .ע"מ למסור ברדיא ע"ה  וויינבערגהלוי  יוסףהרב 

"פתחב(   על  ח   –  דבר"-הגהות  על  משיחות  הגהות  שהופיעלקים  ם  בשעת  וכפי 

לחובר-בפתח כנסיות"  תודבר  בבתי  לחזור  בדא"ח  ענינים  היו   ."תוכן  אלו  חוברות 

)ונדפסו אח"כ    הליקוטים השבועיים שכללו שיחות שהוגהו עבור חזרתם בבתי הכנסיות

שיחות(;   לקוטי  משיחות   דבר-בפתחבסדרת  תקצירים  מופיעים  היו  אלו  לחוברות 

 נוספות, שאף הם הוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א )ונדפסו אח"כ בהוספות ללקו"ש(.

מיוחד  –הוספה    ג( קודש  הרב    מענה  למכתב    וויינבערגהלוי    יוסףאל  בקשר  ע"ה, 

  בקשר ל"קונטרס ט"ו באב  וויינבערגשי' הלוי    שלום דובערשקיבל מאת סב הכלה הרב  

   תנש"א".

 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!

   

 וויינבערג משפחת      בלייךמשפחת       
 

 בה'תשפ" י"א אלול 

 מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  ברוקלין, נ.י. 
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 הרבי חתונת עת התשורה שחולקה ב 
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 הגהות על שיעורים בספר התניא 
 אגרת הקודש סימן יג 

ע"ה   וויינבערגהלוי  יוסףהרב של הכלה   סבא רבההוכנו בשעתו ע"י 

 ע"מ למסור ברדיא 
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מקיים זיין    מיט  ,)וואס דינען דעם אויבערשטען. . אין כלל פון די עובדי ה'  

 תורה און מצוות( . . 

. אז די בחינה פון שמאל איז דאס די מדה פון     ב(באשרענקונג און   א(. 

 פאבארגענקייט אין עבודת השם . .

. איז איר עבודה מיט א צמצום און פאבארגענקייט אין עבודת השם,(    .

 כמ"ש והצנע לכת גו' . .  -בנוגע ב( 

ראה מו"ק טז, ב: מבפנים כו' בסתר. לחפש שם   - . . )און ווי חז"ל זאגען 

 כו' . .  בסתר( כל העוסק התורה בדק"ס

 תרים תבכה . .סבמ –. . אין תפלה 

איז    גופאדי עבודה    ( ז. . און יעצט גייט ער זאגען אז פון דעם קומט אויך א

 צמצום און באגרעניצונג . .  מיט א
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 . .  )טושו"ע ריש הל' צדקה(. . כמו בצדקה להיות נידון בהישג יד 

מוסגר דעם  אין   . ותיקן  - .  "איינלשוס",  כתוב  הי'  ]תחלה   .  . איינ]של[וס 

 שיהי' כתוב "איינשלוס"[ 

 . .  שטיין גאר. . און ווי עס ווייזט אויס דארף דאס 
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 איד דארף זיין כלול . .  איינציגער . . און יעדער 

. . וואס בית שמאי זיינען אין זיי מקיל און בית הלל זיינען אין זיי מחמיר  

 . .  )עדיות פד"ה(

 . .  )ראה זח"ג רמה, א(. . שאף ב"ש ששרש נשמתם מבחי' שמאל העליון 
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 עווארען . . נתגלה ג צייטן מאמענטען. . איז ביי איהם אויך אין געוויסע 

)בכתוב  האבער און  - . . און דאס וואס דער פסוק זאגט אברהם מיין ליעב

 פחד יצחק . . אחר(  
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תחלה הי' כתוב "אז ביי איהם איז די אהבה אין א בחינה פון אנטפלעקונג  

 און דער פחד און גבורה אין א בחינה פון העלם והסתר". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "און", ושינה ותיקן שיהי' כתוב: "אז  

די    אוןביי איהם איז דער פחד און גבורה אין א בחינה פון העלם והסתר  

 אהבה אין א בחינה פון אנטפלעקונג". 
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 פון מדת החסד . . מהות. . איז דאך דאס דער עצם 

כ"ק   ע"א.  קד  דף  ח"ג  לזהר  צויין  הגבורה,  בחי'  הוא  שדוד  לזה  ]בקשר 

 !? אדמו"ר שליט"א סימן ציון זה, וכתב:[ 
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 . .  )זח"ג קלג, ב(. . דאית חסד ואית חסד  

 

 



 ב ה'תשפ" י"א אלול

16 
 

המורם מאגהק הנ"ל שהיתה ע"י ציר כו' לגביית צדקה דאפילו אלו שהם 
ה' כב"ש  מהשמאלששרשם    בזה  עובדי  הם  ואפילו  )שאין   –,  צד"ג 

"רב וגדול   –"(  כי לא תמנומוכרחים לצדקה )עדמשנ"ת באגה"ק ס"י( "
 שבהם ו"לעתים הצריכים" "בא לידי מעשה בפו"מ"  החסדמאד" 

נדפס "ע"י הרבנים שי' בני הגאון המחבר    שלאוכמפורש בסיום האגה"ק  
 וז"ל:      ז"ל נ"ע"

]דלכאורה צ"ל ההתחלה    לכאןע"פ הנ"ל תומתק שייכות ח"א דאגה"ק  
 [   "הנה כל איש . .

  להחזיר לי המצו"ב  
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 דבר- פתח  על הגהות
דבר -בפתחם  בשעת וכפי שהופיעהגהות על חלקים משיחות 

 ."תוכן ענינים בדא"ח לחזור בבתי כנסיות" תולחובר

 ]א[
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 מועתק בזה קטע משיחת ש"פ נצבים תשכ"ב . .

:  )בדא"פ(. . ביאור התירוץ )על זה שימי חודש אלול הם ימות החול( הוא  

ענין היו"ט הוא שנמשך בהם תוספות אור וגילוי שאינו בהתלבשות כל כך,  

הוא ע"י  קבלת אור זה  ויש סתירה ל  כי שלכן אסורים הם בעשיית מלאכה,  

מ דוקא  מלאכה,  -  השביתה  בהיכל    עשיית  המלך  )דוגמת  דחול  עובדין 

(. משא"כ הענין דחודש אלול הוא  כו'  ברשות   כי אם מלכותו, שאין נכנסים  

לוי י"ג מדות הרחמים לכאו"א מישראל, גם מי שחטא כו', בהמצב בו  גי

הכנה שיהיו יכולים לעשות תשובה(.  ה שדה, והארת יגמה"ר הוא    –נמצא  

העבודה דאהוי"ר שבאלול )שאז האהוי"ר הם נעלים יותר(  לוכן גם בנוגע  

צריכים לעוררם ע"י אתעדל"ת דוקא כי יגמה"ר הם רק נתינת כח לעבודה  

. . 
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פרטיהם.   בכל  הם  מדוייקים  המשלים,  גם  שבתורה,  הענינים  כל   .  .

לשון רבנו הזקן שם "יוצאין אנשי העיר . . בשדה"    אינו מובן  א"מולכאורה  

והרי   לשדה,  יצאו  שעכשיו  אלא  בעיר  הוא  שמקומם  מורה  זה  שלשון 

  וכל : מקומם הוא בשדה,  להיפך  אדרבהנמשל( הוא  בה  ל  בנוגעלכאורה )

 אלול הוא הארת יגמה"ר גם במקומם הם, בשדה?החידוש דו

גמה"ר  ידי  זוהארת    תוהביאור בזה: הטעם מה שבכאו"א מישראל נרגש

 הוא מצד שרש נשמתו . . 

עוד ענין בלתי מובן, לכאורה, בלשון רבנו הזקן בהמשל שם: מלשון המשל  

  יוצא מקום המלך הוא בשדה )שהרי אינו כותב "שהמלך    בתחלהמשמע ש

לו בנמשל, הרי מקום המלך הוא בהיכל מלכותו, אלא שיוצא  לשדה"( ואי 

 במיוחד לשדה, בכדי שיוכלו כולם להקביל פניו? 

הגילויים, כשהמלך נמצא בשדה ]ירידה  שבנוגע ל  שבעניןוהביאור בזה: אף  

כמו שהוא בהיכל מלכותו, דבהיותו בהיכל מלכותו הוא    הבחינההיא[ לגבי  

מלכות מלכות  ו בכתר  באמת,    וולבושי  הרי  בשדה,  בהיותו  משא"כ  וכו', 

על  מ מוותר  שהמלך  עצמו,  ויוצא    גילויזה  מלכותו  ולבושי  מלכותו  כתר 

פניו,   כולם להקביל  שהתשובה של אלו    מוכיח  מוכחלשדה בכדי שיוכלו 

ונוגע בעצמותו יותר מאשר כתר ולבושי    יניובע   לוהנמצאים בשדה  יקר  

עבודת   )וכדוגמת  מעבודת  ה  בעלימלכותו  יותר  למעלה  שמגעת  תשובה 

הצדיקים(. כי לבושי וכתר מלכותו, הם תוארים; ועצמותו ית' הוא בשדה  

 דוקא, וכידוע שבתחתונים דוקא הוא דירה לעצמותו ית'. 
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ירה הרי הם הולכים אחריו,  והנה במשל הנ"ל, כותב רבנו הזקן "ובלכתו הע

הוא   ית'  שעצמותו  מכיון  ולכאורה,  כו'".  מלכותו  להיכל  בבואו  ואח"כ 

כו'   דוקא  צורך  לו ,  כנ"לבשדה  ב  היאאיזה  העילוי  לעיר?  ומהו  ההליכה 

)וכמו בדירת האדם    העצםוהענין: ב"דירה" ב' ענינים: א( בדירה נמצא כל  

בהדירה(    שעצמותו ב(    –דר  דוקא.  במעשה  המצות  קיום  ע"י  נעשה  וזה 

 . ולכן צריכים גם לגילויים. בגילוי הדר  הואבדירה נמצא 

ואף שעבודה זו היא בחודש תשרי, מ"מ כותב רבנו הזקן ענין זה בהמשל  

שמרמז בזה, אשר גם תחילת העבודה    וי"ל  ;,המבאר העבודה דחודש אלול 

צרי בשדה,  ית'  פניו  להקביל  היציאה  מנת  דקב"ע,  על  להיות   ובאופןכה 

דאלול   מהעבודה  באים  שאז  מלכותו,  ולהיכל  לעיר  אח"כ  אחריו  ללכת 

דשמע"צ   להגילוי  עד  וכו',  עשי"ת  דר"ה  ואין    –להעבודה  לבדך  לך  יהיו 

 לזרים אתך. 

___ 

עליית העולמות, נעשה העילוי מעצמו, והעבודה   שאז שהוא זמן( דביו"ט  6

  תהוי דאלול הוא רק נתינת כח לעבוד לקבל את האור, משא"כ הגיל  רקהוא  

", וידוע  ברצוןוזהו שארז"ל "אף האחרונים  .  מתעלה עי"זהתחתון    אבל אין

והעילוי   ההמשכה  פועל  אינו  שהרצון  פ"ד(  תש"ג  עולם  אדון  ד"ה  )ראה 

פועל    ואף שלפעמיםכי אם, ש  בהנמוך ממנו )כפעולת הרוממות והתענוג(;  

 הרצון.שבירה בו, אבל אינו מתעלה ע"י ה

 ובכ"מ.ואילך.   דג( ראה ביאוה"ז קכט, 9
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 קטעים משיחות ח"י אלול דשנת תשי"ד ותשי"ז: -מועתק בזה 

יסודיים  עיקרים  עניניםכמה   בח"י    דברים  אירעו  החסידות  ימי  בדברי 

 אלול . . 

מאורעות   שכמה  לזה  ומהטעמים  הם.  פרטית  בהשגחה  הענינים  כל 

 בדברי ימי החסידות היו בחדש אלול, יש לומר: ייםותעיקרי 

החשבון   חדש  הוא  אלול  חדש  לשנה  שע א(  ההכנה  וחדש  העברה  שנה  ל 

שניהם   אשר  ו  –הבאה,  על  שע  נוןתיקו ההחרטה  טובה  והקבלה  העבר  ל 

בהג'    תותצריכים להיות בכל סוגי עבודת האדם, הנחלק   –  )תשובה(להבא  

 קוין דתורה עבודה וגמ"ח . . 

ב( עם שאלול הוא חדש התשובה, צריך להרבות בו גם בלימוד התורה. כי  

 הוא ע"י התורה דוקא . .  גילוי'למעלה מהתורה,  היאהתשובה ש גילויגם 

 המ"מ?]על התיבות "וכמרומז בהר"ת דאלול כו'", כתב:[ 
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תורה    –חות ענינם  וחות: לולחות ושברי  וארון ל  –)וכמרומז בהר"ת דאלול  

 [ ושניהם מונחות בארון . .  –ת תשובה וושברי ]לוח

  –וכמו שהחידוש דחודש אלול, בנוגע לכללות ענין התורה והתשובה, הוא  

, כן ותשובחיבור ב' הענינים יחדיו    -שהמצוה דזמן זה היא התשובה וגם  

עצמה   והתשובה שבתורה  לענין התורה  בנוגע  דאלול  גם החידוש    – הוא 

השגל   בהשגת  באה  דתורה(  )תשובה  התורה  פנימיות  זהו  ושכו'.  ושגם 

חב"ד    מהענינים  מהמעלות חסידות  ובתורת  בכלל,  החסידות  שבתורת 

 על חכמת הקבלה. נוסףבפרט, 

,  "תמימים-תומכי"בהתייסדות    בקביעותועיקר חיבור ב' קוין אלו נתחדש  

, גליא דתורה ופנימיות התורה יחדיו,  תמימהישיבה שלומדים בה תורה  

יראת שמים  ב חיות פנימי וב המתמימים אחד את השני: לימוד הנגלה חדור  

החסידות   ולימוד  התורה,  פנימיות  מלימוד  בהשגה    הואהבאות 

 כמו לימוד הנגלה . .  –ובהתיישבות כו' 

 תורתם של הנשיאים הבאים אחריו . .  ו אודות וכן. . 

)או   אלול  בח"י  התועדויות  לסדר   . לו.  שלפניו  בהימים    בסמיכות 

 שלאחריו( . . ו

___ 

 )לציין המ"מ    התמים ? התייסדות הישיבה היתה בט"ו באלול.  ו( 3
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 חות הי' כעין תיקון על חטא העגל . . ו( כי שבירת הל6*

והשייכת  מרומזים באותה התיבה    –תורה ותשובה   –( שלכן, ב' הענינים  8

אני    –וכללות הכתוב ופשט שלו  (  743ראה לעיל ע'    –)"בשושנים"    לאלול

 . 61וראה לעיל ע'   אל האלקים". תשובה"ז "והרוח  –לדודי ודודי לי 
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 הוספה
 [, תנש"א]כ"ד מנ"א

שהכניס מכתב שכתב בנו השליח ר' שלום  מענה לר' יוסף הלוי וויינבערג  

 דובער הלוי וויינבערג, בו כתב:

"סוף סוף קבלתי בעשב"ק המאמר דט"ו באב, "קץ שם לחושך", ונודעתי  

פארוואס דו קאכסט זיך אזוי אין דעם מאמר, און פארוואס לוי שי' למד  

הוואך כל  במשך  פעם  אחר  פעם  פלאי  -א"ז  ממש  הוא  המאמר  נאכט. 

יעדע בענינים  פלאים.  פארשטאנד  און  קלארקייט  נייער  א  גיט  פרק  ר 

 עיקריים ויסודיים בחסידות. 

ולמדתי המאמר   ימים טובים לישראל" כבעת שקבלתי  ובאמת "לא היו 

היינו, שזה פעל גם    –ד"חמשה עשר באב", "שבהם בנות ירושלים יוצאות"  

יי  אז ז  –שלם, אשר גם הם "יחולו בכרמים"  - על אלו שיצאו מבחי' יראת 

אז אין    – זאלען זיך פרייען מיט תורה )כפי' הצ"צ באוה"ת על "כרם"(. )אף  

אז מען זאל    –נשאר ההרגש ד"ובלבד שתעטרני בזהובים"   –אמת גערעדט  

 קאנען דעקען דעם בודזשעט.(

והרי פטור בלי כלום א"א: לפי המבואר בהמאמר "שהרצון דאור ליכלל  

מתק הלשון בתניא בנוגע להרצוא  במקורו הוא בכל )ג'( הדרגות דאור", יו

דהנשמה: "הגם שתהי' אין, ואפס, ותתבטל שם במציאות לגמרי". והרי"ז  

הביטול   והרי  בחכ',  הוא  ליכלל  שהרצון  בתניא  הביאור  עם  ג"כ  מתאים 

דחכ' הוא הביטול דאין וכו' )משא"כ לפי המבואר בתער"ב שהרצון ליכלל  

 הביטול דאפס(, ואכמ"ל.   –הוא בכתר 

הוספה כפולה,   –שנזכה בקרוב אשר "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף"   ויה"ר, 

מאמרים מכ"ק אד"ש, ובעוד הוספה: שיהא גם "מפיהם"    לריבוישנזכה  

 ולא רק "מפי כתבם"". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 קראתי, ות"ח וגרם נח"ר רב. אזעה"צ.

 ( 64)ליקוט מענות קודש מילואים ח"א ע' 
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 לזכות 

 שי'  מנחם מענדל  התמים החתן הרב 

 תי'   מושקאוהכלה מ' 

 בלייך

 לרגל נישואיהם בשטומו"צ
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