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 ה'תש"נ. שבט י"ג בשלח, מ' ה' ליום אור שיחתבס"ד.
 - שיחיו לאורחים כללית ביחידות-

 מוגהבלתי
 השהי' לאחר למקומו, כאו"א נסיעת לפני ביחד מתאספים כנהוג,א.

 ובמעשים התפלה בעבודת התורה, בלימוד ביחד עסקו שבו זמן במשךביחד
 להבא. טובים למעשים טובות החלטות קיבלו וכןטובים,

 יש שלנסיעה הסברא את ולהפחית להמעיט כדי - זו לאסיפהוהטעם
 מתאספים לנסיעה בסמוך דוקא ולכן, ח"ו, מזה זה לריחוק מסויימתשייכות
 האחדות. את להדגיש כדי ביחדעוה"פ

 - ובית-המדרש הכנסת בבית - קדוש במקום היא עצמהוהאסיפה
 כל בורא )שהוא אחד לה' ביחד כולם מתפללים שבו כיון אחדות,שענינו
 "אלקי שנק' וכפי אליו, מיוחדת שייכות יש קרובו"ן "עם לבנ"י אבלהעולם,

 שייכות ולא אחד". ה' אלקינו ה' ישראל "שמע מהפסוק3 גם כמובןישראל"2,
 ובבנים אלקיכם"4( לה' אתם )"בנים לאביהם דכנים וקירבה שייכות אלאסתם,
 כמ"פ(, כמדובר ישראל"5, בכורי "בני -גופא

 מלשון "כנסת", - כשמו גם מודגש בביהכנ"ס האחדות שעניןולהוסיף,
 ביהמ"ד גם )שהוא בביהכנ"ס שההתכנסות - בנדו"ד ובמיוחד ואסיפה,כינוס
 אלא סתם, אסיפה איננה לתפלה( השייכת קריה"ת מלבד תורה, לומדיםשבו

 את איש מחזקים שהמתאספים ע"י להבא, טובות תוצאות ממנה שצ"לאסיפה
 פנים עמם שנפגשו לאלו בנוגע - לראש ולכל מגעת, שידם מי לכל ועדרעהו
 כבנדו"ד. כו', אמות ד' באותן פניםאל

 והטף, הנשים האנשים במעמד עם"6, "ברוב היא האסיפה - ע"זונוסף

 היינו אחד, "ציבור" חדשה, מציאות ונעשים מתאחדים הרבים שכל כזהובאופן

 - אדרבה אלא האחדות, ענין את סותר איננו היחידים שריבוי בלבד זודלא

 מלך"", הדרת עם( ב")ברוב יותר ניתוסף יותר, גדול היחידים שמספרככל

 אחד7. ציבור שנעשו רבים יחידים של אמיתית התאחדות ע"ישנפעלת

 שכן, פנים. אל פנים ביחד ואסיפה בפגישה מיוחדת מעלה ישנה בזהוגם

 לרעך "ואהבת - בתורה ציווי הוא ישראל ואחדות דאהבת העניןכללות

 א. יד. ראה פ'4( יד. קמר, תהליםו(
 כב. ד. שמות5( יה. עב, שם2(
 כח. יד. משלי6( ד. ו. ואתהם)(

 ציבור ערך התוהמ"צ כללי - צפע-נ ראה7(
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 כאו"א של והאהבה שהידידות הוא מקרא, של בפשוטו שפירושו,כמוך"",

 אמנם, "כמוך", - לעצמו מתייחס שהוא כמו בדיוק צ"ל בנ"י לשארמישראל

 בסידורו אדה"ז הכניס ולכן מיוחדת השתדלות צריך בפועל זה רגש שיהי'כדי
 לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה קודם לומרד"נכון

 בדיבור לבוא צריכה והקבלה ע"ז מיוחדת כקבלה צורך שיש כיוןכמוך"9,

 כו'0[,דוקא

 אנשים עם )אנשים פנים אל פנים יהודים עם נפגשים כאשרמשא"כ

 ד"ואהבת החיוב נאמר שלגביהם אלו את בשר בעיני ורואים נשים( עםונשים
 וודאות וישנה חיות, בתוספת יותר, בגלוי הוא האהבה רגש אזי - כמוך"לרעך
 עד למקומו, כאו"א נסיעת לאחרי שלאח"ז. בימים המשך לו שיהי' יותרגדולה

 ישראל ואחדות אהבת תהי' שאזי ממש בקרוב והשלימה האמיתיתלגאולה

 השלימות.בתכלית

 בפרטיות: לעתיד-לבוא( האחדות )בענין בזה הביאור וי"לב.

 אל פנים צדקנו, משיח עם בנ"י, כל יפגשו הגאולה כשתבוא לראש,לכל
 ובעיר עיה"ק, ירושלים - אחת ובעיר הקדושה, ארצנו - אחת בארץפנים,

 בתים, רחובות, מריבוי מורכבת היא אחת, עיר היותה עם )שהרי, -עצמה
 - אחד ובבית הקודש, הר - אחד במקום יתאספו( בנ"י כל ולכן וכו',חצרות

 אדנ-י "מקדש השלישי דביהמ"ק הקודש חצר - אחת ובחצר המקדש,בית
 . 1 1 ידיך"כוננו

 יכסה "החושך כאשר דמשיחא בעקבתא הגלות, בזמן גם מצינו זהומעין
 אנשים בנ"י. כל על שחל 1 הלכהן ע"פ החיוב והיינו - 1 לאומים"2 וערפלארץ

 את לכוין כולם צריכים התפלה שבעת בחו"ל, שנמצאים אלו גם וטף,נשים

 ירושלים עיר, אותה כנגד - עצמה וכא"י ישראל, ארץ מקום, אותו כנגדהפנים

 מתפלל מישהו ואם וביהמ"ק, הקודש הר לכיוון - עצמה ובירושליםעיה"ק.

 המקדש, מקום כנגד - מאליו( כמובן בזה"ז, המותר )באופן עצמו הביתבהר

 הקודש. ארון נמצא שבה בכיוון - וקדה"ק הקדשים, קדש כנגד - גופאושם

 אמיתית באחדות הם כנ"י כל שכנשמתם מפני - הוא הדברוטעם

 לזה יש וממילא וביהמ"ק, הקודש הר עיה"ק, באה"ק, באמת קשורהונשמתם

ל, התפלה לכללות דכ)ד שךיא ז ע נוסף ק(.כד. 'ח. יט. קדושיםא(
,הקב-ה. וש-). 374. ע' חב-ה לקו"ש ואב ,1,(

 'ז. טו. כשלה ו,1 היא כו"' מקבל "הריני שאמירת ולהעיר

 כ. ס, 'שע" 121 )ה4,1 - ישראל של בשכחם לדיבור והכזההקדמה

 רסצ-ד. או-ח וארה-ז טוש)-ע 1.11 )כלק ישראל" משכנוריך יעקב אהליך טוש "מהמ1

 מוגהבלתי
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 אחד, למקום בשר, עיני ועיניהם, הגשמיים פניהם את מכוונים כאשר גםביטוי
 הוי זימני "בתלתא אשר, ביום, פעמים ג' שמו"ע כתפלת כן שעושיםועד

 - ביוהכ"פ( פעמים וה' ויו"ט בשבתות פעמים ד' - )ועאכו"כחזקה"4י
 שונות, כמדינות נמצאים שלע"ע למרות אשר התאחדות, של "חזקה"היינו
 כנ"ל. אחת, מציאות נעשיםכולם

 וקודם ביחד השהי' )לאחר זו מעין אסיפה בכל הוא לעיל האמורג.
 זו: באסיפה מיוחד ענין ניתוסף זה ובכלהנסיעה(

 מתקיים כו'( וביהמ"ד בביהכנ"ס שהוא הנ"ל מעלתו )מלבד זהכינוס

 שבו שבט יו"ד מאז שנה ארבעים שמלאו - מיוחדת רצון" ל"עתבהמשך

 לאחר ובעמדינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הילולא, ההסתלקות,היתה

 עומדים וממילא כשלימות, שנה הארבעים כל עברו כבר זו, בשנה שבטיו"ד

 לשמוע"יו. ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ד"נתן ומצב במעמדכבר

 הכחות כל נשמתו, מכל החל - האדם מציאות של הפרטים שכלהיינו

 הגשמיות ואזנים הגשמיות עינים הגשמי, לב הגשמי, לגוף ועד שלווהחושים

 אחת. למציאותמתאחדים

 שניתנו וברכות כחות ע"י בא שהדבר כלומר, לכם", ה' ש"נתןומכיון

 דבר שבכל נתינת-כח - וממילא אמיתית, התאחדות שזוהי מובן הקב"ה,מאת

 כדבר נראה ראשון שבמבט ענין ישנו כאשר וגם שבו, המאחדת הנקודהתגבר

 של בכיוון אותו לנצל יש לחברו, א' יהודי בין ההבדלים את ומדגישמפריד

אחדות.

 יהודי לכל יש ועד"ז לו, מיוחד מענין פרנסה ישנה לכאו"א -ולדוגמא

 כו', שאת ביתר עוסק הוא שבהם מצוות וכן התורה. בלימוד מיוחדיםענינים

 של לאוניתו אכל לשני, א' יהודי בין ההתחלקות מודגשת שעי"ז נראהולכאורה

 המשותפח הנקודה את להגביר יש הנ"ל הענינים ובכל מאוחדים, הםדבר

והמאוחדת,

 מ"ה' באות ישראל נשמות כל שהרי באמת, מאחדת נקודה ישנהובודאי

 ועד"ז אמיתית, אחדות היא ה' שאחרות ומבינים מודים והכל אחר". ה'אלקינו

 בקשעהמ"ט(, נוספת ופעם יום בכל פעמיים זה פסוק )שאומרים לבנ"יבנוגע

 הם, מאוחדים באמת הרי )כנ"ל(, זמ"ז מחולקים הם שבחיצוניות למרותאשר,

 אלא בנשמתם, רק שאיננה כך עוז. וביתר שאת ביתר היא האחדות -ואדרבה
 ומפורד ד"מפוזר במצב הם בנ"י שבגשמיות שלמרות הגשמי, בגוף גםחודרת

 ג. כס. תבה5י( ישם. רע-ב. קי. ב-מ4[1

 מוגהבלתי

---- 
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 כאשר - יתירה ובהדגשה אחד"6ן, "עם הם באמת, אעפ"כ, העמים"6ן,בין
 אחד, וביהמ"ד אחד בביהכנ"ס ביחד כולם של באסיפה בפועל, גםמתאחדים

 בארוכה,כנ"ל

 האסיפה את לסיים נהוג האחדות בענין נוספת הדגשה לפעולכדי
 אחדות לפעול שענינה לצדקה בשליחות-מצוה וביהמ"ד( בביהכנ"ס)המאחדת

 ואילו ביותר ונעלה גדול הוא הנותן כאשר שגם כך והמקבל, הצדקה נותןבין
 אחת בנקודה מתאחדים הם הצדקה נתינת ע"י הרי ביותר, תחתון הואהמקבל
 עם עושה שכעל-הבית סמה "יותר - ואדרבה הנותן, לדרגת עולהוהמקבל

 כעל-הבית"'16. עם עושה העניהעני

 שהרי האחדות, פעולת בכח - הגאולה"17 את שמקרבת צדקהו"גדולה
 ונצחית אמיתית אחדות היא והשלימה האמיתית והגאולה פירוד היאהגלות

 הבית, הר - אחד במקום ירושלים, - אחת בעיר ישראל, ארץ - אחתבארץ
 הקדשים. קודש - הבנין של חלק ובאותו ביהמ"ק. - אחדובבנין

 הוראת )ע"פ בחומש היומי שיעור עם האחדות( )ענין זה לקשר וישד.
 פ' עם הזמן", עם לחיות ש"צריך דורנו18 נשיא ע"י שנמסרה הזקןאדמו"ר
 שירת הוא שתוכנו המאורות"19( נתלו )ש"בו הרביעי דיום החלק -השבוע(

 :הים

 את מדגיש בנ"י לכל משותף אחד יומי שיעור של הענין עצם לראש,לכל
 גם שכן, המאורות". נתלו "שבו הרביעי דיום בשיעור - ובמיוחדאחדותם,

 באופן הם הרי מאורות, שני שישנם דאע"פ אחדות, על מוריםהמאורות

 והנותן לנותן הופך המקבל - ולאה"ז )הלבנה(, ומקבל )השמש(דמשפיע

 האחדות לפעולת בנוגע הנ"ל )בדוגמת ביניהם שמתאחדים ונמצאלמקבל,

 בביהכנ"ס מהתחלתה כתוצאה זו שבצדקה למעלה בנוסף הצדקה, מצותשע"י
 כנ"ל(. עם", ו"ברובוביהמ"ד

 : השיעור לתוכן בנוגעועד"ז

 הפעולה - ישראל""2 ובני משה ישיר "אז היא השירההתחלת

 במקום והטף, הנשים האנשים ביחד, בנ"י כל ע"י שנעשתה בתורההראשונה

 הכל"ג הוא ו"הנשיא בראשם ישראל נשיא רבינו ומשה ים-סוף( )לידאחר

 ובמצב במעמד הן היו והטף, הנשים האנשים בנ"י שכל היינו בנ"י(, כל)היינו

 לכולם. השוה אחד גשמי ומצב במעמד והן לכולם, השוה אחדרוחני

 ובכ"מ. חשון. כ' יום" "היום (18 ח. גי אסוגר16(

 וכפרש"י. יד א. בראשית19( ועוד. ח. פל"ד. ויק"ר"16(

 כא. כא, חוקת פרש"י21( א. טו. כשלח20( פל"ז. תניא וראה א. יו"ד. כ"כ117

 זווגהבלוש
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 בבוקר היום אותה ואמרו יום, בכל ]הנאמרת הים משירת נוספתוהוראה

 אותה ויאמרו יחזרו יתן שהקב"ה ובכחות שבט, יו"ד - ובהם שלפנ"זובימים

 בתורה קוראים שבו "שבת-שירה" הבעל"ט, בשבת - ובמיוחד הבאים,בימים

 : השמחה בענין - דהיום[ חת"ת בשיעורי היומי השיעור את)גם(

 בשירה, יצאו וכולם משותפת, בשמחה ביחד בנ"י כל התאחדו היםבשירת

 הנשים שגם היינו גו"'22, הנשים כל ותצאן . . מרים "ותקח הנשים, - גםכולל

 כמובן(. המותר, )באופן הים בשירת חלקנטלו

 כידוע לבב, ובטוב בשמחה העבודה מעלת גודל - מזהוההוראה

 ובטוב בשמחה חדורה צ"ל קוני"23, את לשמש נבראתי "אני בכלל, ה'שעבודת

 מתוך לכב"24, ובטוב כשמחה אלקיך הוי' את "עבדת לציווי בהתאםלבב.

 אמיתית. לשירה המביאה אמיתיתשמחה

 מזה וההוראות ים-סוף בקריעת הים שירת אודות שהדיבור רצון ויהיה.

 והשלימה האמיתית בגאולה לבוא, לעתיד הנהר לבקיעת קרובה הכנהיהיו

 לשבעה והכהו גו' הנהר על ידו "והניף - הנבואה ובל' ממש, ומידתיכף

 מקרא של בפשוטו גם המרומזת דלע"ל, לשירה הכנה - וכמו"כנחלים"י?,

 שתהי' לשירה ועד ישיר"26, אלא נאמר לא "שר - ישיר" "אז היםדשירת

 אומרים הלוים שהיו "השיר - המקדש ו(בבית עיה"ק בירושלים)באה"ק,

 אומרים בנ"י וכל עתה, גם אותו אומרים הם הרי וברוחניות המקדש"27,בבית

 בפועל.אותו

 ששת שאר רכל השיר אשר, הרביעי, דיום יום" של "שיר ממעלתולהעיר

 ג' מוסיפים הרביעי ביום משא"כ תהלים, בספר בלבד אחד פרק הואהימים

 שלאח"ז. מהפרקפסוקים

 האמיתית לגאולה שייכים - וגו"' נרגנה "לכו - הנוספיםוהפסוקים

 הגאולה, על ושמחה רננה - מקרא של בפשוטו והן הרמז ע"ד הןוהשלימה,

 בכנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל הולכים ממש ומיד שתיכףהיינו

 ולביהמ"ק עיה"ק ולירושלים לאה"ק ושמחה, רינה מתוךובבנותינו""2,

 ידיך". כוננו אדנ-י"מקדש

 הטובות ההחלטות וכן )כנ"ל(, הצדקה ענין ע"י זה בכל נוסףוזירוז

 לכאו"א לכם", ה' ש"נתן מה את ולקבל לקיים כדי עשה מכם כאו"אשבודאי

 ופרשיי במכילתא הובא ב. צא. סנהדרין"2( כ. שב.22(
 .פ.עד קידושין. מס' סוף וברייתא משנה2.1(

 בסופה. המיד7:ן כסופן. לולב הל' רמב"פ מז. כח, תבוא124

 ט. יעד. בא"2ן טו. יא. ישעי'125

 כנוגהבלועי
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 לראות ועינים לדעת "לב - ישראל כלל בתוך והטף, והנשים האנשיםמאתנו,

 יסה בעין נתינה שזוהי בודאי לכם", ה' שינתן מכיון אשר לשמוע",ואזנים

 דנתינה הפשוט והפירוש נות7"29(, הוא יפה בעין הנותן ש"כל מזה)במכש"כ

 ואזנים לראות ועינים לדעת ד"לב הנתינה על דנוסף הוא יפה" "בעיןמהקב"ה

 ביחד בנ"י כל נמצאים ממש ומיד ותיכף הגאולה. את גם נותן הוא הרילשמוע",

 ורינה שירה ומתוך ידיך", כוננו אדנ-י וכ"מקדש עיה"ק בירושליםבאה"ק,

 שבספר הברכות וכל הפרק בהמשך האמור כל - גם כולל לה"', נרגנהד"לכו

 ל"הללוי-ה" עד הללוי-ה", י-ה תהלל הנשמה "כל - סיומו עדתהלים,

 ומתוך ואור, ומוסיף הלוך נצחי, ובאופן ובקדה"ק בביהמ"ק השלימותבתכלית

 לבב. וטובשמחה

 שהרי לפועל, נבוא הטובות וההחלטות הצדקה פעולת אודותומהדיבור

 במעשה ההחלטות את יקיימו ממש ומיד שתיכף העיקר"30, הוא"המעשה

 שבשמים, אבינו הקב"ה, הבטחת שגם זוכים וממילא לבב, וטוב שמחהומתוך

 תלוקטו "ואתם - מישראל כאו"א ואת ישראל עם כל את מהגלותלהוציא

 או"א כל את מעמיד והקב"ה בפועל, תתקיים - ישראל"וו בני אחדלאחד

 עיר ובירושלים הקדושה בארצנו כביכול, עצמו את וגם ישראל, כלל ואתמבנ"י

 ידיך". כוננו אדנ-י וב"מקדשהקודש

 מי"ז. פ"א אצוח30( וש"ג. רעש. גג, ב"ב ראה29(

 יב. בז. ישעי'ונ(

 מוגהבלתי



 ה"יחידותיי בעת - שבטי"ג248

 שיחיו והוריהם מצוה ברי לקבוצת "יחידות"בס"ד.

 מוגהבלתי
 "ואברכה התורה הוראת ע"פ לעיל2, האמורות לברכותבנוסףן

 בכל יהודים לברך צריכים בנ"י וכל מישראל או"א שכל היינומברכיך"י,

 )"ואברכה הקב"ה של ברכות הם והברכות )"מברכיך"( להםהמצטרך

 ברכה מיוחדות, בהזדמנויות ישנה. - יתקיימו בודאי וממילאמברכיך"(,

מיוחדת.

 בת-מצוה, או בר-מצוה להיות זוכים כאשר מיוחדת ברכה -ובנדו"ד

 בעצמו הקב"ה מאת ציווי שמקבלים היינו ועושה"4, "מצווה נעשיםכאשר

 - וממילא שבזה, והשמחה האושר הענין, גודל ומובן מצוותיו, אתלקיים

 בברכות. מיוחדתתוספת

 מצות עם הברכה את לקשר נהוג - יהודי לעוד יתוסף שעי"זוכדי

 טובה החלטה - לעיקר בנוסף הצדקה, למקבל הוספה שגורמתהצדקה

 וכמו"כ בפועל, המצוות כל את לקיים במצוות, שמתחייבים אלו ע"יבתוקף,

 שהם המצוות את יקיימו הם שגם שבסביבתם במצוות החייבים עללהשפיע

 בהם.מחוייבים

 כלל כל ושל מישראל כאו"א של הזכויות יתאספו רבות מצוות קיוםוע"י

 אחת כל קיום יהי' שאזי והשלימה, האמיתית הגאולה זירוז את ויפעלוישראל

 בספרימי(. )כדאיתא רצונך" "כמצות - יותר נעלה באופןמהמצוות

 הבר-מצוה, ביום אשר ומתפשט, שהולך ישראל מנהג קיום על לעורריש

 ואם לצדקה, הפרטי מכספם הבת-מצוה. או הבר-מצוה. יתן בבת-מצוה,וכן

 במצוות החיוב של ביותר המאושר היום לרגל הנה - הכי בלאו לתתנוהגים

 בהוספה. יתנו-

 והאחים והסבתות הסבים וכן ההורים גם יעשו שכן - טובומה

 התורה ללימוד אותם שחינכו מאלו החל בטובתם, הרוצים כל וכןוהאחיות

 של ומחנכות למורות בנוגע ועד"ז וכו'. המלמד ראש-הישיבה, המצוות,וקיום

 ישראל.ילדי

 ג. יב, לך לך3( רר5 ע' ח"כ לקו"ש גם ראד - לקמן בהבאו(

 וש"ג. א. לא. קידושין4( וש"ג.ואילך.

 ובכ"מ. ויחי. ר"פ חו"ח ראה5( שיחיו. לאורחים הכללית ביחידות2(
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 אחדות ישראל, כלל כל עם מישראל כאו"א של באחדותם מוסיפיםועי"ז

 מתקבצים ביחד והמצוות התורה וכל המצוות, וקיום התורה לימודשע"י

 - דוקא בו התלוי' המצוה את יקיים שהקב"ה הפועלת גדולה אחתלמצוה

 לא דורנו"( נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק )כפתגם אשר והשלימה, האמיתיתהגאולה

 כאו"א את מהגלות ויגאל יוציא ברצונו והקב"ה לגלות הלכנומרצונינו

 האמיתית הגאולה את ממש ומיד תיכף ויביא ישראל כלל ואתמישראל

 .והשלימה

 היציאה את ומקדימה ומזרזת הגאולה"7 את שמקרבת צדקהו"גדולה

 יום בסיום שעוד כך גדולה, הכי בזריזות מהקדמה, לפנים בהקדמהמהגלות

 היומי חומש בשיעור הנאמר יקויים העם" את פרעה בשלח "ויהי דפ'הרביעי

 מהגלות בנ"י כל יוצאים ומיד ותיכף רמה"8, ביד יוצאים ישראל"ובני

 ובהתחלתם, בראשם - לבב ובטוב בשמחה המצוות ומקיימי ובזמרה,בשירה

 ומיד תיכף תהי' והשלימה האמיתית שהגאולה - העיקר והואועוד

 עין"9. כהרף אפילו עיכבן ו"לאממש

 ובת-מצוה, לבר-מצוה בקשר לתת החליט כבר שכאו"א לצדקהבנוסף

 עתה יתנו - יותר עוד בזה יוסיפו ובודאי והבת-מצוה, הבר-מצוהביום

 )כנ"ל(, לצדקהשליחות-מצוה

 כאו"א - לפניך נעשה "ושם הבקשה תקויים ממש שבקרוב רצוןויהי

 רצונך", כמצות - בראשם ובת-מצוה והבר-מצוה ישראל וכללמישראל

 ממש. ומידותיכף

 ח. יד.א( ועוד, א. תרצב, ח"ד לקו"ד6(
 מא. יכ. בא ופרש"י מכילתא9( פל"ז. תניא וראה א. יו"ד, ב"ב7(

 מוגהבלתי
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 שיחיו וכלות חתנים לקבוצת יחידותבס"ד.

 מוגהבלתי

 ובפרט מישראל, לכאו"א לעיל, האמורות הכלליות לברכותבהוספהי
 נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביהמ"ד ביהכנ"ס זה, קדוש במקום הנמצאיםלאלה

 מסויימימב. למאורעות בקשר מיוחדות כרכות תוספת יש -דורנו

 שכע זה על שמכרכים - כישראל בית כנין של למאורע כקשרוכפרט

 ובחוצות יהודה בערי ישמע כו' "מהרה : השביעית בברכה להסיום ועדברכות,

 בגאולה ממש, בקרוב כלה"3, וקול חתן קול שמחה וקול ששון קולירושלים

 והשלימה.האמיתית

** * 
 : זה למאורע המיוחדות הברכות שלתוכנן

 באופן ומוצלחת, טובה כשעה תהיינה לחתונה שההכנות - לראשלכל

 לאורך והמצוות התורה יסודי על עדה עדי בנין ויבנו וחסידותי, תורנייהודי,

 ובמצוותי'. בתורה עוסקים ובנות כנים טובות, ושניםימים

 בערי ישמע כו' "מהרה לעיל: המוזכרת הברכה קיום - ועיקרועוד

 הגאולה תבוא ממש, ומיד תיכף ש"מהרה", - " ירושלים ובחוצותיהודה

 )ככל החתונה שתהי' - הנישואין בשמחת גם יתוסף ואז והשלימה,האמיתית

 המשיח "בימות במדרש5 כדאיתא והקב"ה, ישראל עם דכללותה"שטורעם"(

 נישואין".יהיו

** * 
 עיכבן "לא ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית גאולה - לנו תהי'וכן

 עין"".כהרף

 המאורות "שני נתלו שבו הרביעי יום של בסיומו כעמדנוובפרט

 תחזור ללבנה"8( ש"דומין ישראל )ועד"ז שהלבנה גם נרמז שבזההגדולים"7,

 12. הערה שם לקו"ש ראה4( 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה - לקמן כהבראו(

 א-ב. מח. שה"ש לקו"ח וראה ספט"ו, שאגו"י5( שם. וכהזסמןואילך.
 מא. יכ, בא ופרש"י מכילתא6( כר- חתני לקבוצת בברכה - לעיל כמוזכר2(

 טז. א. בראשית7(מצוה.

 ואילך. מע"כד. ב"רפ"ו,ג.אוה"תכראשית א. כס. יאהסוכה8( 'ו"ר-יא. לג. ירמי' - הכ' ל' ע"פ)(
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 המאורות "שני שהיו בראשית ימי בשבעת כמו הגדול" "מאורלהיות
 שבעתיים יהי' החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והי' כמ"ששהגדולים"9,

 הימים". שכעתכאור

 "שבעת וכל רבה, בהצלחה מהחופה )החל החתונה שמחת לחגוגוזוכים

 והשושבינין הקרובים, כל והכלה, החתן - ומשתה( ברכה שלהימים"
 בהר הקודש. עיר בירושלים הקדושה, בארצנו - ישראל כלל בתוךבראשם,

 המקדש. ובביתהקודש

 האמיתית הגאולה באה ממש ומיד שתיכף - העיקר והואועוד
 לבב. וטוב שמחה ומתוךוהשלימה,

 בו. ל. ישעי'10( עה"פ. פרש"י9ן

 ביוגהבלווי
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