" אז עס וועט זיין געזונטע און פריילעכע חסידים ,איז פון דעם וועל
איך אויך זיין פריילאך".

" א חתונה איז אן ענין כללי בא אן איש פרטי ,בא מיר איז אבער נאך
דעם האט מען מיר אריין געצויגען אין ענינים כלליים דורך דעם .איך
מאטער זיך און איר מאטערט זיך ,דער אויבערשטער זאל העלפן מ‘זאל
זעהן פרי טוב בעמלנו.....דאס איז דער טאג וואס האט פארבונדען מיר
מיט אייך און אייך מיט מיר".

" התקווה שגם הוא מצטרף בהפצת לימוד אגרת התשובה לרבינו
הזקן שהו"ל בחוברת בפני עצמה וכו‘ בכדי להגדיל ההפצה וזכות הרבים
מסייעת".

"לםרבה המשרה ולשלום אין קץ"
"חומות ירושלים אשר המ פרוצים"

"ותשואת חן על הברכות בקשר לתקופת ארבעים
שנה.
נעמה ביותר שמחה רבה הידיעה אשר רבים
מהמברכים צירפו להברכה וחזקו ואשרו אותה על
ידי ענין בתורה .ובאתי בהצעתי-בקשתי אשר כל
אחד מציבור המברכים יעשה שניהם ,תלמוד
ומעשה".

גודל העילוי
דמספר פ"ה
והנה ,בי"ג אלול דשנה זו ישנו עילוי נוסף -
יום מלאת שמונים וחמש שנה לנישואי כ"ק
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו .וכידוע המבואר
בספרים אודות גודל העילוי דמספר פ"ה –
שחמשה פעמים "טוב" (י"ז) הם מספר פ"ה,
והענין בזה" :טוב" מורה על כללות ענין
החסד ,וידוע שישנם חמשה חסדים ,בדוגמת
חמש אצבעות שביד ימין ("ימין מקרבת"),
ועפ"ז נמצא שמספר פ"ה ,חמשה פעמים
"טוב" ,מורה על תכלית השלימות דה‘ חסדים.
והנה ,מספר פ"ה יכול להתבטא בפ"ה ימים,
פ"ה שבועות ,ופ"ה חדשים  -אבל כאשר
מדובר אודות ענין החוזר ונשנה מידי שנה
בשנה (ענין הנישואין שבי"ג אלול) ,מובן,
שבענין זה מתבטאת השלימות דמספר פ"ה -
לאחרי פ"ה שנים מיום הנישואין ,בי"ג אלול
דשנה זו.

וזהו גודל העילוי שבי"ג אלול דשנה זו  -שאז
נמשכים כל הענינים השייכים לי"ג אלול
בתכלית השלימות (מצד השלימות שבמספר
פ"ה) ,וענינים אלו נמשכים ומתגלים בעוה"ז
התחתון (ששם הוא עיקר הענין דמנין השנים,
קביעות ראשי חדשים וראשי שנים ,וכיו"ב),
ובעוה"ז גופא – בענינים של מעשה בפועל,
נמשך ומתגלה פנימיות הטוב ופנימיות
השמחה ,כמובן מהמבואר בסיום ההמשך
"שמח תשמח".
(התוועדות י"ג אלול תשמ"ב)

