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142  עמוד,) ספר השיחות תש"ג1
 ווי איך האב זוכה געווען צו,עס איז דָאך חייב אדם לומר בלשון רבו זָאג איך אייך דעם גוט יום טוב בלשונו הקדוש
: הערען
 מאנטאג ח"י אלול תנ"ח איז, היינט איז דער יום ההולדת פון אונזערע שני המאורות הגדולים.גוט יום טוב אונז
. און מיטוואך ח"י אלול תק"ה אין דער יום ההולדת פון רבינו הזקן,דער יום ההולדת פון דעם בעל שם טוב
Today is the fiftieth anniversary of the first time that I was privileged to hear that highlighted
Gut Yom-Tov! on Chai Elul, so let me wish you likewise, Gut Yom-Tov!
And since “one is obligated to quote the wording used by his mentor,” I will quote my father’s
holy words as I heard them: “Gut Yom-Tov to us! Today is the birthday of our two great
luminaries: Monday, Chai Elul, 5458 (1698), was the birthday of the Baal Shem Tov, and
Wednesday, Chai Elul, 5505 (1745), was the birthday of the Alter Rebbe!”

ב
) תחלת פרשתינו2
:ו ְהָ י ָה֙ ִּכֽי־תָ ֣בֹוא אֶ ל־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ׁשֶ ֙ר י ְה ֹ ָו֣ה אֱ ֹלהֶ֔ יָך נ ֵ ֹ֥תן לְָך֖ נַ ֽחֲ ָ ֑לה ִו ִֽירׁשְ ָ ּ֖תּה וְי ַ ָׁ֥שבְּתָ ָּבּֽה
And it will be, when you come into the land which the Lord, your God, gives you for an
inheritance, and you possess it and settle in it,
' ב,) קידושין ל"ז3
ָ הֹואִ יל וְנֶאֶ מְ רּו ּבִיאֹות ּב
ַּתֹורה סְ תָ ם ּופָ ַרט לְָך הַ ּכָתּוב ּבְאֶ חָ ד מֵ הֶ ן לְַאחַ ר י ְרּוּׁשָ ה ו ִיׁשִ יבָה ַאף ּכ ֹל לְַאחַ ר י ְרּוּׁשָ ה ו ִיׁשִ יבָה
Since instances of coming to Eretz Yisrael are mentioned in the Torah in connection to several
mitzvot, without specifying precisely when the Jewish people are considered to have arrived
there, and the verse specified in one of its references that it applies only after inheritance and
settlement of Eretz Yisrael, in the mitzva of appointing a king: “When you come to the
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land…and you inherit it and settle it” (Deuteronomy 17:14), so too, wherever coming to the
land is mentioned without qualification, it means after inheritance and settlement. According to
this opinion, there is no need for the verse to also mention the term dwelling.
) רש"י4
 לא נהג ואע"ג דכתיב ביה ממושבותיכם בסיפיה דולחם וקלי וכרמל וגו' לאו למימרא בכ"מ שאתם- אבל חדש
יושבים אלא לומר שאף בארץ לא נתחייבו כל י"ד שנה שהיו בגלגל שכבשו ושחלקו עד שנתיישבו בה והכיר כל
:אחד את שלו
) רש"י ריש פרשתינו5
: מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את הארץ וחלקוה:והיה כי תבוא וירשתה וישבת בה
And it will be, when you come… and you possess it and settle in it: This [verse, which is
immediately followed by the commandment of bringing the firstfruits,] teaches us that they
were not obligated [to bring] “firstfruits” until they conquered the Land and divided it

ג
' ב,) חולין ל"ג6
דכולי עלמא ביאה במקצת לא שמה ביאה
Everyone agrees that in principle, partial entry into a leprous house is not characterized as
entry in terms of rendering one who enters impure.
 ל"ב,) שמיני י"א7
ָהם ּב ַ ַּ֧מי ִם
֑ ֶ ָאכה ּב
֖ ָ וְכֹ֣ל אֲ ׁשֶ ר־יִּפֹ֣ל־עָ לָי ֩ו מֵ הֶ֨ ם | ּבְמ ֹתָ֜ ם י ִטְ מָ֗ א מִ ּכָל־ ְּכלִי־עֵ ֙ץ ֣אֹו ֶ ֤בגֶד אֹו־עֹו ֙ר ֣אֹו ׂשָ֔ ק ּכָל־ ְּכ ֕ ִלי אֲ ׁשֶ ר־ ֵי ֽעָ ֶ ׂ֥שה מְ ל
:יּובא ו ְטָ ֵ ֥מא עַ ד־הָ ֶ ֖ע ֶרב ו ְטָ ֵהֽר
ָ֛
And if any of these dead [creatures] falls upon anything, it will become unclean, whether it is
any wooden vessel, garment, hide or sack, any vessel with which work is done; it shall be
immersed in water, but will remain unclean until evening, and it will become clean.
292 ) ספר המאמרים תש"ח עמוד8
 ומורנו רבנו הגדול נ"ע הראה איך. לעבוד את השי"ת, ווי דארף מען,מורנו הבעש"ט נ"ע הראה איך צריכים
. לעבוד את השי"ת, ווי קען מען,אפשר
The Baal Shem Tov showed us how we must serve Hashem; and that the Alter Rebbe showed
how we can become servants of Hashem.
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ד
) אגרת הקודש דהבעל שם טוב9
. לכשיפוצו מעינותיך חוצה,אימתי קאתי מר
When will the master (Moshiach) come ? When the wellsprings (Chassidus) will be
disseminated outward.
) ליקוטי תורה שיר השירים בסופו10
שבחי' יחידה דנשמות אלו הוא למעלה גם מיחידה דאצי' שבאדה"ר והיינו לפי שהם יומשכו מפנימיות עתיק
משא"כ בכל ההמשכות עכשיו הוא רק מחיצוניות עתיק ופנימית עתיק הוא למעל' מהשבירה והתיקון

ו
' א,) זהר חלק ג' קנ"ב11
ַ  ּדְ אִ יהִ י עִ ּקָ ָרא ּדְ כֹּלָא, לָא מִ סְ ּתַ ְּכלֵי אֶ ּלָא ְּבנִׁשְ מְ תָ א,ְטּורא ּדְ סִ ינַי
ָ  אִ יּנּון ּדְ קַ י ְימּו ּב,חַ ּכִימִ ין עַ בְדֵ י ּדְ מַ ְלּכָא עִ ּלָָאה
אֹורי ְיתָ א
ַ ְ זְמִ ינִין לְאִ סְ ּתַ ְּכלָא ְּבנִׁשְ מְ תָ א ּדְ נִׁשְ מְ תָ א ּד, (ולעלמא) ּו ְלזִמְ נָא ּדְ ָאתֵ י.מַ ּמָ ׁש
.אֹורי ְיתָ א
The wise, who worship the Most High King, those who stood at Mount Sinai, look only at the
soul, It is the true Torah. In the world-to-come, they will look at the soul of the soul of the Torah.
') תניא פרק ה12
.והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה
This is a wonderful union, like which there is none other, and which has no parallel anywhere
in the material world, whereby complete oneness and unity, from every side and angle, could
be attained.

ז
 ל"ה,') ואתחנן ד13
:ֹלהים ֵ ֥אין ֖עֹוד מִ ְּלבַּדֽ ֹו
֑ ִ ֱאַ ּתָ ה֙ הָ ְר ֵ ֣אתָ ל ֔ ַָדעַ ת ִ ּ֥כי י ְה ָֹ֖וה ֣הּוא ָהֽא
You have been shown, in order to know that the Lord He is God; there is none else besides
Him.

ח
) אבות דר' נתן סוף פרק ל"א14
.)(מלאך המות בעולם מלאך המות באדם זה עקיביו של אדם
(An angel of death in the world, and an angel of death in human beings – that is, a person’s
heels.)
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) מכות בסופה15
 ד) וצדיק באמונתו יחיה,בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב
Habakkuk came and established the 613 mitzvot upon one, as it is stated: But the righteous
person shall live by his faith
***
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