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��סטאליק'�חק�שי�לוי�יצ:ליקוט�ועריכה

��קפלון'�שי'��נחמי:עריכה�לשונית
  

��

ei"lr "i  
zkxrn "xwird `ed dyrnd"  

d`ixal miyye ze`n ray mitl` zyng zpy  



qa"c.  

xac gzt  

icede gaya'iydl d"z , xtq z` xe`l `ivedl dfa eppd
'dyrnl jepig ,' llekd ze`xed lreta dyrnl zekxcde ipipra

jepig.  hewil `edek zegiyn"enc` w"giynd jln x - od 
d'zedben 'd ode'zedben izla ')'zegiyd xtq', 'zeiecreezd', ' zegiy

ycew,' 'mixac iy`x' (pyn znyz"gjli`e .  

pipra df hewil i'jepig ' ly miqxhpewd zxcql jynda `ed
'xwird `ed dyrnd ,'`l dcezy- micrenl xywa xe`l e`vi xak l
e'`xbtc inei 'dlek dpyd jyna.  

df xtq , zpigaa `ed'mipird zgiwt ,' swidd lr cenrl
dn iaxd zeqgizde ze`xed ly lecbd" lka nmihxt ihxtl `yep .

oaenk ,id zixwird ezxhn` , dtqedle dpeaze dvrl xewn deediy
dyrnl jepiga weice ,dn iaxd oevx itk miclid lcbl"n ,zgpl-

dyecwd egex .cgeina ,dyrna ze`xedd meiw ici lry' , mirixkn
skd z` 'ynn aexwa dle`bd z` mi`iane.  

ea zeyrl ozip icegi yeniy , zehlgd lawl mivex xy`k
jepiga zeaeh ,df m` miclid zcled meia )mixbeand e`( , wlgk e`

a iaxd z`xedn'mei meid '- jepig lr dry ivg mei lka aeygl 
miclid ,xiaknl ze`xed zelcl ozip df xtqny ixd.  

ircenl z`fe ,onfl xywa exn`py ze`xed mpyi xy` , mewn
mieqn lib e` , d`xedd dni`zn jk lr mbe-' ax jl dyr'.  

 xezadncwd , zaeg lr zekld dnk xevw xtqd gzta e`aed
enc` jexr ogleya jepigd"owfd x.  

*       *       *  

xewndn mihehivk ze`aen zegiyd ,mpeylke mazkk , hrnl
 dlw zipeyl dkixr)zexrdd caln (zenewn el` i`a . ltkpy oipr
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ecke dtqed oeyl iepiya zegiy izya ,'dtqedd dqpkp ,allk jxc ,
hehivl cg` jynda.  

xtqd z` dgpnd oexwird , dyrn ly oipr lk zybcd `ed
l xeywd lreta'sh'.  

zegiyd zexewn mipievn zexrda , mb `aen miax mixwna
oiprd zagxdl dixg`l e` diptly dgiydn sqep rhw , mipeiv oke

zexg` zegiyl.  

*       *       *  

d zgiyn rhw o`k oiivpiax , exkfpy ze`xed mze` xaca
zg` mrt wx s` e` zexicp mizrl:  

.."zepncfd lka df lr mixxerne mixikfn `ly jkl daiqd ,
`id ,e zexxerzdd lr mikneqy oeik"mrxehyd " dfa dyrp xaky

onf jyn iptl , lk lr zepncfd lka yirxdl `nxb onfd oi`e
mlek mipiprd !yilg lk oi`y i`ceaeg ze"df oipra e ,ek daxc`e ,'

heytd xacl dyrpy oeik."  
)t zay 'yz ipiny" p-r zeiecreezd  '93-4(  

*       *       *  

 xtqd"dyrnl jepig "i xidad mei z`xwl xe`l `vei"oqip ` ,
k mb xgapy'jepigd mei ') onwl d`x"jepigl micren "bp ze`( ,

e zcil epipry gqtd bgl zekinqael`xyi mr jepig , oevx idie
 ycwnd zia zkepgl dkfp jepig ipipra zewqrzdd zekfay

yleynde iyilyd ,"migqtd one migafd on my lk`pe " cine skiz
ynn .cre mlerl giynd jln epiaxe epxen eppec` igi.  
  

  

zkxrn  

"xwird `ed dyrnd"  
  

  ,)גולהqנת yהא z' יd(א ניס� "י

  ,ר מל� המשיח"ק אדמו"יאות כלנש" יובל שנה"

  ,ר מל� המשיח"ק אדמו"ח שנה להולדת כ"צ

  .י.נ, ברוקלי�
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okezd  

  

xac gzt....................................................................................................C  
enc` jexr ogleya jepigd zaeg"owfd x..............................................H  

��

oey`x wlg :"xrpl jepg".........................................................................3  
�החינוך �תחילת �וקדושים �טהורים �דברים ��בראיית /� �הלידה �לפני �עוד שיר�/

�הרפואה� �שליח�'-תינוק�שנולד�/�המעלות�בבתי �בבית�הרפואה�' נתינת�שבח�/

�/�'�והודאה�לה אמירת�/�קריאת�השם�בהזדמנות�הראשונה�/�נטילת�ידים�לקטן

� �מודה�אני /� ��עבור�התינוק�-מודה�אני �חינוך�באמירת�שמות�קדושים/ ברכות�,

ה�'דוגמא�חי/�חינוך�למסירות�נפש�/�סיפורי�תורה�פועלים�עולם�ומלואו��/�ואמן

סדר�/�חינוך�על�ידי�מתנות�/�להמנע�מהפחדת�הילד�/�מהתנהגות�במסירת�נפש�

/�ת�מתוך�תניא�"ף�בי"אל/�לחנך�בדברי�אמת�/�'�חדר'הכניסה�ל/�לימוד�האותיות�

�בצורת�האותיות� �הפנימי �התוכן �חינוך�הבנות�לתורה�/ �של�רו/ אים�שהוא�בנו

�חסיד� �הם�/ �משיחי�"-תינוקות�של�בית�רבן /� �שבקטנים�מציית�להוראות�" קטן

החיבה�לספר�תורה�גדולה�יותר�/�נשיקת�המזוזה�בהתחלת�וסוף�היום�/�התורה�

נתינה�לצדקה�/�נכון�לחנכם�באמירת�המזמור�שלהם�/�מובנת�לילד�'�אהבת�ה/�

י�עזרה�בהכנת�הסעודות�"לכשרות�עחינוך�/�בנות�בעזרת�אנשים�/�'�דמי�כיס'מה

�-טלית�קטן�/�שהחיינו�בחג�או�עם�בגד�חדש�/�נרות�שבת�קודש�אף�מגיל�שנה�/�

�-בשבילי�נברא�העולם�/�הידור�במצוות�בטבע�הקטנים�/�תזכורת�לכל�המצוות�

לייקר�/�הארץ�'�אישור�הילד�כי�לה/�ד�בחדרם�הפרטי�"בית�חב/�באופן�המתאים�

�הקדושה �ולשמור�את�חפצי חינוך�באופן�של�/�הקופה�והסידור�במקום�בולט��/

� �יגיעה �ידי �על �ובהמשך �הרגל /� �אחרים �על �להשפיע �טבעם �לנצל השתדלות�/

�ללימוד�בעשרה�גם�בילדים� /�גם�כשמשפיעים�על�הזולת�צריך�מלמד�ומחנך�/

אפשר�וצריך�/��מנהג�טוב�-פלפול�בתורה�עם�ילדים�/�הפצה�והשפעה�על�הזולת�

מלחמה�עם�היצר�הרע�/�ומעוררות�'�מחיות'התמונות�/�תורה�ללמדם�פנימיות�ה

��כשהחינוך�כדרוש�אין�מה�לדאוג/�

��

ipy wlg :jpgnd.....................................................................................31  
�מי �על �החינוך �חובת ?� /� �מצוות �הנשים �גם /� �בחינוך �הנשים �של �כוחן ניגון�/

חלקן�של�/�השתדלות�בלימוד�התורה�של�בניהם�/�האמהות�על�מתיקות�התורה�
� �בחינוך �בנות�ישראל �העס/ �ק�בחינוך�מוסיף�בידע�ובנסיון תשומת�לב�לסגנון�/

� �התלמיד �דיבור �עכו/ �מחלב �"הזהירות �בזה �וכיוצא �ם �בעניני�/ �השאלות סגנון
ו�"למחנך�אין�לעזוב�ח/�הפרשה�מדבר�האסור�/�אין�להיכנס�בויכוחים�/�אמונה�

� �תפקידו /� �התלמיד �והבנת �בלימוד �השתדלות /� �יותר �טוב �בחינוך /�להוסיף
�וך�בהתקרב�הגאולה�הוספה�בחינ �הנמצאים�בבתי�ספר�כלליים�/ /�חינוך�לאלו

חינוך�מתוך�אהבה�/�צמצום�פער�הדורות�/�חינוך�הנוער�בעולם�לאחדות�ואמונה�
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� �וקירוב /� �בעבר �התלמידים �עם �הקשר �שמירת �בכבוד�/ �למחנכים לשלם
��ולתפארת

��

iyily wlg:jepig zecqen ....................................................................45  
להשפיע�/�קה�על�ידי�כל�מנהל�מוסד�חלוקת�שליחות�לצד/�מוסדות�חינוך�לבנות�

� �כשר �למוסד �לשלוח �הורים �על /� �מומחים �ידי �על �לבניך �ושננתם /�מצוות

��"ועד�המוסיפים"למנות�/�שהנהלות�הגשמית�ורוחנית�ופגשו�מזמן�לזמן�

��

iriax wlg :jepigl micren...................................................................55  
mei zcled�� �הולדת �יום �התוועדות /� �לצדקה �בנתינה �הוספה �ענין�/ אמירת

� ��ayzבתורה �השבת �במשך �הילדים �מבחן �בני�'החסיד/ �עם �פרשה ישע

מתנה�של�קודש�לקראת��mei aeh/�הקהלת�קהילות�ומסיבות�שבת��/המשפחה�

 zgny/�עניית�אמן�על�ברכת�שופר� y`x dpyd/�ספרי�קודש�כמתנה�/�החג�

zia da`eyd חי� �ה�של�שמחה�'דוגמא �להפצת�המעינות�/ �חינוך /zgny 

dxezתי�� �גם �להקפות �להביא �נוקות /yceg elqkולימוד��� התוועדויות

שתי�הצעות�לחיזוק�/�ימי�החנוכה�מסוגלים�לחינוך��dkepg/�החסידות�גם�לטף�

כפליים�/�דמי�חנוכה�בכל�יום�והוספה�בלימוד�/�על�פתח�חדר�הילדים�/�החינוך�

�ד �בליל �ושלש �וה' '� /� �מיוחדת �שמחה /� �נשיאינו �לרבותינו �בקשר �מוסיף מה�/

 z`f/�כינוס�החלטות�ומעות�חנוכה�על�ידי�מוסדות�חינוך��/�לעשות�בדמי�חנוכה

dkepgהוספה�לפי�ערך�הנחת�רוח�/�'�זאת�חנוכה'השלמה�והוספה�ב��/d ' zah

/�ד�שבט�"הכנות�ליוei " hay c/פדיון�הכתבים�על�ידי�רכישת�ספרים�חדשים�

zay dxiyהמהר�� �ל�בשבת�שירה�"הזכרת�מנהג �חיים�/ /�רחמנות�על�בעלי

h"e hayaראש�השנה�לאילן'צמיחה�בעניני�יהדות�ב��'�/xc` ycegלהרבות��

�שמחה� �בעניני �הג/ �הוספה�בכל '� �בשבוע�פרשת�תצוה �`ziprz xzq /קוין

�` i"oqip/�השתתפותם�במצוות�פורים��mixet/�מחצית�השקל�בעזרת�ההורים�

� �שמחה �מתוך �היום �ניצול /� �החינוך �יום /axr gqtבסיום��� �קטנים בכורים

קושיות�ומצה�'�ד,�הגדה�פרטית�gqt/�ם�"יום�הולדת�הרמב/�סח�מסכת�ערב�פ

�מנהג�-התהלוכות��l"b xnera/�לתקן�ולהשלים�החסרון��gqt ipy/�ה�'שרוי

� �ישראל �רשב/ �אודות �בתהלוכה �"לדבר �ומצוות �בתורה �והוספה �י דברים�/

� �ובשם�אומרם �הלב �מן � /היוצאים �וזריזות�בהכנות�לתהלוכה �קיצור לילדים�/

לימוד�oeiq yceg y`x /�ה�בקודש�'�די�בפסוקים�להתבוננות�ועליד"בעלי�חב

� �השלישי"הדרוש �בחודש "� �תורה �מתן �ובעניני �אור �בתורה /zereayאף��

�ניצול�ימי�fenz/�ברכה�לקבלת�התורה�/�תינוקות�שבעריסה�לעשרת�הדברות�

�הגאולה�החל�מג '� דתשעת�"�סיומים"לשתף�קטנים�בהminid zryz /�תמוז

yteg  /�החלטות�טובות�בכל�עניני�תורה�ומצוות�dynga`a xyr /�הימים�
-uiw  לא�לגרוע�מלימוד�התורה�בתקופת�הקיץ�/�ניצול�החופש�ללימוד�יהדות�

� /� �מועד �מבעוד �קיץ �למחנות �ילדים �ברישום �השתדלות �של�/ השליחות
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� �המדריכים�והמדריכות /� �בקיץ �רגע �כל �ניצול מסיבת�סיום�לסיכום�הפעולות�/

ברכת�השנה��`g ycelel/�ולפעולה�נמשכת�ביראת�שמים�,�'מחנה'הטובות�ב

  'צמח�צדק'יום�הולדת�הdpyd y`x axr /�על�ידי�ילדים�

  
iying wlg:� zetqed-zegiy ..............................................................91��

� �הרע �ביצר �להלחם �הילד �תפקיד /� �המדריכים �באחריות �הוראה �על�/ חרטה

דרישת�הילדים�לשמוע�על�צדיקים�/�'�התנהגות�שאינה�מתאימה�לחייל�בצבא�ה

��!�בות�העולם�ונסיונותיהםא

  



yrnl jepigd 

  H

��

dncwd oirn dgizt  
enc` jexr ogleya jepigd zaeg"owfd x  

  
dxez cenlz zekld  

��:'הלכה�א'�פרק�א

 . . dev dxez ecnln xacl ligziyn ecnll aiig eia` izni`ne
ebe dyn epl' . ecnln jk xg`e l`xyi rny zyxtn oey`x weqte

dt lra miweqt miweqt hrn hrn. .  

 

��:'הלכה�ו'�פרק�א

.. cia zleki yie wqer epi`e dxez ixaca weqrl el xyt` oady lk
dxeza weqrl etekl dlaw ixacn eilr lhen etekl a`d . oke

 eci cera eizebdpde eikxc lka miny z`xie xqen jxca ekixcdl
 epa lr dtiwz . .ekxc it lr xrpl jepg xn`py. . 

  
 

zay zekld ,iczaya ohw o  
��:'ג�הלכה�ב"סימן�שמ

.. eza e` epa z` jpgl mixteq ixacn deevn `edy oeik eia` la`
 ixacn aiiegny oky lk jepigl eribdyn dyr zevna elit`
 lr elit`e dyrz `l lr xearln myixtdle mda xerbl mixteq

mixteq ixac ly xeqi`.. 

 

��:'ג�הלכה�ג"סימן�שמ

  vna jepigd xeriye ezetixg itl wepiz lka `ed dyr ze
 renyl aiig zay oiprn rceid oebk eipipr itl xac lka ezricie

ziviva aiig dkldk shrzdl rceid dlcade yeciw , `veik lk oke
 jepigd la` mixteq ixac lya oia dxez ly dyr zevna oia dfa

 wepiz lka `ed mdixac ly oia dxez ly oia dyrz `la `edy
 lek`l e` zeyrl xeq` dfy el mixne`yk oiany dpad xa.. 





oey`x wlg:  

"xrpl jepg"1  
  
  

miyecwe mixedh mixac zii`xa jepigd zligz  
` .ilra zenca mixeive miwgynn zexidfa jxevd reci- miig

mixedh mpi`y ,mixedh mixac wx e`xi miclidy ick , mixacl cre
miyecw . zexidfd xie`l `veie clepyk cine skiz dligzn dfa
mlerd2 ,dyecwe dxdh ly mixac eaiaqn mileze migipny ,ipipr3 

dxez iweqt4 ,"zelrnd xiy "dfa `veike5. 

 

 

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

1� �פ�אמור"ש�ראה) ��התוועדויות�ע-נ�"ג�בעומר�תש"ערב�ל, '163-4"� החינוך�המוכרח�:

�התורה �מן �בציווי �צורך �שאין �עד �הפשוט �דבר �הוא ,� �של �בסגנון �סיפורומפורש�בתורה

�א�(דברים �של �"ברהם�אבינובהנהגתו �ואת�ביתו�): �יצוה�את�בניו �אשר �למען �ידעתיו כי

�אחריו �ש"". �תשמ"וראה �אחרי �"פ �ע-ט ��התוועדויות '75"� �במק"וכמשנ: �בארוכה א�"ת

�התורה"שאע �בגדר�של�חיוב�ומצוה�מן �החינוך�אינו �פ�שענין פ�"ז�ענין�הכי�מוכרח�ע"ה,

��.ועוד".�כמובן�וגם�פשוט,�"הכשר�מצוה"כמו�,�תורה

�-ואדרבה�:�"315'��התוועדויות�ע-�70א�הערה�"ב�מרחשון�תנש"פ�חיי�שרה�כ"שוראה�)�2

�יתירה �מעלה �לו �יש �העולם �לאויר �שיצא �הראשון �הרגע ,� �ממשלהיותו �לזמן�בסמיכות

-שמהוה�נתינת,�)ב,�נדה�ל"�(ומלמדין�אותו�כל�התורה�כולה.�.�נר�דלוק�לו�על�ראשו�"ש

� �העולם �לאויר �שיוצא �לאחרי �לעבודתו �ש(כח �מלאך�"אף �בא �העולם �לאויר �שבא כיון

��".מ"ובכ.�א,�ת�שלח�מד"�ראה�לקו-")�'ומשכחו�כו.�.�וסטרו�

תחלת�כניסת�"ש)�ד"סוף�ס)�ת"מהדו(ח�"או(ע�"ש�רבינו�הזקן�בשו"ומ:�"�שם71ובהערה�

"�.�.�גם�במצות�מילה,�נפש�זו�הקדושה�היא�בחינוך�לתורה�ומצוות�שחייבו�חכמים�לחנך

� �הקדושה �זו �שנפש �בונבודאי �ונכנסת �העולםמצאת �לאויר �שיוצא �[�ברגע ולהעיר�.

.�ב�"קטן�מאמתי�בא�לעוה]:�"20ראה�הערה�[�שם�68מחילוקי�הדעות�בסנהדרין�שבהערה�

� .� �שסיפר �משעה .� .� �שנזרע �משעה .� .� �שנימול �משעה .� �אמן. �שיאמר �משעה �דכיון�-"

�א"ש �דברי �ואלו �"לוקים�חייםאלו �דרגות�בהשייכות�לעוה, �-.]"�ב"יש�לומר�שהם�חילוקי

היתה�לפני�)�תשעים�ותשע�שנים(ולהעיר�שעבודתו�של�אברהם�אבינו�במשך�רוב�שנותיו�

��".המילה

��.246'��התוועדויות�ע-�48נ�הערה�"פ�במדבר�תש"ראה�ש)�3

��.364'��התוועדויות�ע-נ�"ח�תמוז�תש"מבה,�פ�שלח"ש)�4

��.179'��התוועדויות�ע-נ�"ג�בעומר�תש"ב�לער,�פ�אמור"ש)�5
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rcedcild iptl   
a.mzcil iptl cer dfa miligzne  , milezy ici lr"zelrnd xiy "

dcild xcga ,dgtynd zxdh ici lr df iptle6
. 

b. jka xdfdl yi , clepy iptl cer-xeaird onfa  , bdpnd recik
 mixac lr hiadl `ly xzeia mixdfp xeaird onfay l`xyi iypc

mixedh mpi`y ,m` ik ,miyecwe mixedh mixac lr5. 

 

d`etxd izaa zelrnd xiy  
c. d z` elzi d`etxd izaa mb"zelrnd xiy ." lry epi`xy itke

ie`xd zelczydd ici'iza dnka oeiyx ebiyd dfa d- zelzl d`etx
d z`"zelrnd xiy" ,xzei lwpa ziyrp dcild f`y , clep wepizde

xzei `ixa ,zeinyba od ,zeipgexa ode7. 

 

 clepy wepiz-' gily 'd`etxd ziaa  
d.  milez xy`k"zelrnd xiy "clep dzr dfy ohw cli cil, e` 

zcleid cil d`etxd ziaa , ezegily z` miiwn ohw cli eze` if`
awd ly"mlera d , zia jeza dyecw ipipr `iany df ici lr
d`etxd8. 

 

dl d`cede gay zpizp'  
e.  jepigd"d z` d`xil 'cinz exkfle eze` dad`le " rbxdn ligzn

mlerd xie`l `veiy ,excg gztay dfefnd ici lr ,d xiy zelrn
dfa `veike . mi`exe eaiaq micnerd lke en`e eia`y df ici lr oke

eze` ,ek ezegztzde eilbxe eici zerepz ,' ea mix`tzn) ote`ae

 

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

��.304'��התוועדויות�ע-ט�"�תשמ�42הערה�-"�יחידות"�בעת�ה-סיון�'�שיחת�ט)�6

7� �תשנ"ש) �לך �לך �"פ �ע-ב �קודש ��שיחות '288"� �להבין�: �כבר �מתכונן �שהוא �גם כולל

�כ"אח �לכשיגדל, �ה, �תוכן �המעלות"את �שיר �שרואה" �ע". �ושם '287"..."� �חדשה�תורה:

עם�שכלו�"�ביחוד�נפלא"ומתאחדת�,�מעצמות�ומהות)�כביכול(שהיא�יוצאת�,�"צאתמאתי�

כן�-וכמו,�)על�ידי�הלימוד�בהלכות�דידהו(אנשים�ונשים�,�י�לימודה"א�מישראל�ע"של�כאו

��.ב"וכיו"�מודה�אני"הלימוד�ד

�נולדו �עתה �שרק �בטף ��ואפילו ,� �עם �מיד �זאת �מקשרים �המעלות"הרי �שיר שתלוי�"

��"".שיר�המעלות"כשהתינוק�פותח�את�עיניו�הוא�רואה�את�הכך�שמיד�,�בחדרם

��.433'��התוועדויות�ע-�לידידי�ליובאוויטש�-נ�"ג�אדר�תש"שיחת�כ)�8
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zpizp oi`y-ek `yia `pirc oiprl llk mewn'9 ( dkxa mipzepe
icede gaye'awdl d"d10. 

 

f .mlerd xcqa elit` jepigd xcqn mi`ex ,gl miligzny cli jp
clepyn skiz , idylk dpad el yiy iptl cer– zerepz el mi`xn 

dfa `veike micia ,eke zewgl eze` micnlne'11. 

 

ohwl mici zlihp  
g.sebl dyecwd ytp zqipka md zebxc ihxt  , sebd dyriy cr

 yecw envr ipta-dpiyd zra mb  , xac lr dkldd okezn oaenk
 ohw zribpn zexidfdmici zlihp mcew , sebl dnypd zxfga ik

micid lr zx`ype sebd lkn d`nehd gex zwlzqn xwea lka , cr
mici zlihp xg`l12. 

 

dpey`xd zepncfda myd z`ixw  
h.  dxezd z`ixwa myd ozil epbdpnהראשונה , inia `id m` mb

legd ,zayd meic d`ixwdl oizndl `le . df bdpn hytziy i`elde
lkal`xyi zevetz  ,ixyt`d lkk myd zpizp micwdl ,xy` , oipr

dle`bd fexif mr mb xeyw df13.  
 

ip` dcen zxin`  
i. mzlekia oi` dzr zrly miclid z` mikpgn ,mlib cvn , xnel

dltzd lk z` , zxin`a meid z` eligziy jkl mze` mipikne
 

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

ולהעיר�ממנהגי�:�"315'��התוועדויות�ע-�73א�הערה�"ב�מרחשון�תנש"פ�חיי�שרה�כ"ש)�9

��".בענין�זה)�ט"א�ס"א�ח"ת�הרשב"ראה�שו(נשים�זקנות�בישראל�

ה�בירכם�"ז�שהקב"סביבו�משבחים�את�הוריו�ע שאלו�העומדים:�"...�שםבהראשי�דברים

��".'הרע�וכו-לבטל�עין פ�שהאמא�יורקת�מיד"ואע.�בילד�כזה

10� �א�התוועדויות�שם�ע"תנש) '315-6"� �של�הקב"ועי: �יותר�בברכתו �עוד �ניתוסף ,�ה"ז

�לתורה�ולחופה�ולמעשים�טובים �לגדלו �שיזכו �ביחד�עם�כל�בניהם�ובנותיהם, ל�גם�כול,

��".משפחה�גדולה�מרובה�בבנים�ובנות�עוסקים�בתורה�ובמצוות,�ז"אלה�שיוולדו�לאח

��.369'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בהעלותך�תשמ"ש)�11

��.315'��התוועדויות�ע-�71א�הערה�"ב�מרחשון�תנש"פ�חיי�שרה�כ"ש)�12

אין�בן�דוד�בא�עד�"ל�"כמארז:�"364'��התוועדויות�ע-נ�"ח�תמוז�תש"מבה,�פ�שלח"ש)�13

י�אותיות�"והרי�חיבור�הנשמה�בגוף�הוא�ע,�)אוצר�ששמו�גוף"�(שיכלו�כל�נשמות�שבגוף

��".השם
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"iznyp ia zxfgdy miiwe ig jln jiptl ip` dcen"14. `edyk cin 
ricene fixkn `ed xweaa xxerzn ,xeaica z`f xne`e  eiztya- 

el rbep zecdi ly xac lky eze` ekpigy oeikne ,eteb lk ixd 

rrepzn' ,dpxn`z izenvr lk '-" jiptl ip` dcen !" hxtae
 el exiaqdy)envra oiady e` (dfa yexitd z` ,laiw `edy  z`
awdn dnypd"ycg ote`a d ,mcxii `edy cr meid lk lr lrtiy .

f` mbe,  oeyil cner `edyk- xne` `ed "d l`xyi rny 'epiwl`"15. 

 

 ip` dcen-wepizd xear   
`i. xacl rcei epi`y ohw wepiz mb , xnel zeipwcv miyp bdpn
"ip` dcen " xear– mre -wepizd 16. 

 

miyecw zeny zxin`a jepig ,on`e zekxa  
ai. id'p dlkya dpadl oiicr eribd `ly miclid jpgl xara bed ,

l`xyi ipa ly miyecw zeny zxin`a , dnke dnk zg` lre- 
l`xyi ihay zeny ,zedn`de zea`d zeny , mixtq zeny oke

miyecw ,) ocic oecpae- xtqd my "wcv gnv("17 .xacl ligznyke ,

 

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

��.�304'�ט�התוועדויות�ע"�תשמ-"�יחידות"�בעת�ה-סיון�'�שיחת�ט)�14

'�שהוי"�:א"ד�תנש"לנשי�ובנות�חב,�ד�אלול"כ,�דסליחות'�ראשי�דברים�משיחת�יום�ג)�15

�הוא�האלקים�-מהשמש�והירח�והכוכבים�שברא�את�השמים�והארץ�החל�,�מהווה �לשון-

�שלו והכח �והחיות �הרמ. �בכל �חודר �שזה �ושס"ומובן �איברים �שלו"ח �גידים ז�"ועד ,ה

��.בילדה

�צ �החינוך �ולהבין"והתחלת �לדבר �יכול �כשהילד �מיד �ל ,� �הראשונה�תהיה �-שההבנה

�רבה" �בחמלה �נשמתי �בי �שהחזרת �וקיים �חי �מלך �לפניך �אני �מודה �הרחמן�"-"  "אב

בשכלו� כי�הילד�אינו�מבין,��שזהו�באופן�של�אמונה-"�אמונתך"ומסיים�".�הרחמים-אב"ו

�שהקב �ייתכן �לילד"איך �בהקשבה �ויתעסק �עניניו �כל �את �כביכול �יניח �שאומר� ה יהודי

)��בפשטות-"�אויבערשטער�"-כפי�שהוא�עליון�(ה�"ועד�שזה�גורם�לקב,�"מודה�אני�לפניך"

אלא�,�ה�הוא�שלא�בערך�להעולם"שהקב �הילד�מביןכי,�ועוד.�רוח�ותענוג�הכי�גדול-נחת

� �מאמין �אלקים"�ש-שהוא �ברא �הארץ בראשית �ואת �השמים �את �וצבאם" �שגם�. ועד

�נולדו �ואחיותיו �ואחיו �זה �כשילד �אז"הקב הרי, �גם �אותם �ברא �ה �הבעש, ט�"כתורת

�רגע"שהקב �בכל �העולם �את �מהוה �ה �והרחבה" מידו, �הקדושה �הפתוחה "".�המלאה

��.7ה�ולהעיר�מהער

��.סב,�ראה�לקמן�אותיות�לט

��.�37'��התוועדויות�ע-ט�"פ�וישב�תשמ"ש)�16

��.�181-2'��התוועדויות�ע-נ�"דחג�הסוכות�תש'�ליל�ה)�17
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 cenil ici lr"dt lra miweqt hrn hrn" ,k xg`e cenil j
"dxeza zexwl envr libxiy ick dxezd zeize`"18. 

 

bi.jepig libl eribd `ly xzei miphwd mb 19 , zewepizl cr
 xacl miligzny-on` ziipre zekxa zxin`a mze` mikpgn 20. 

 

ci. `la elk`i `ly mze` mixidfne mdilr micitwny wx `l 
g dkxa"e ,n mdl mipzepy df ici lr mb `l` ick dwizn ipi

zekxa ieaixa mlibxdl , xac mlv` ziyrp zekxad zxin`y cr
`linn jxcae libxd21. 

 

eh.dta zekxad zxin` wx df oi`  , xcegy ote`a xwirae mb `l`
eze`ivn lka , eizecne elky epevxe evtg- jepigd ici lr  בתוכ�

zekxad ,"d z` d`xil 'i lr cinz exkfle eze` dad`le zekxad ic
cinz jxany"22. 

 

fh.oefnd zkxaa mze` mikpgn  ,dxezd on daeigy dkxad ,
awdl zecedle jxal mikixvy mlkya mipiany ote`ae" lr dהמזו� 

23הגשמי
.  

 

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

18� ת�לרבינו�"כמבואר�בפרטיות�בהלכות�ת:�"75'��התוועדויות�ע-ט�"פ�אחרי�תשמ"ש)

��".הזקן�בתחילתן

,�ראה�כתובות�נ"�(בר�שית�"-ובכללות�:�"�שם�66הערה�-א�"פ�חיי�שרה�תנש"ה�שרא)�19

�א �)ועוד. �יותר, �שבפרטיות �אף �במ", �החינוך �חריפותו�"שיעור �לפי �תינוק �בכל �הוא ע

��)".ג"ג�ס"ח�סשמ"ז�או"ע�אדה"שו"�(וידיעתו�בכל�דבר�לפי�עניניו

20� �ע"תנש) �שם �א '315� .� �הערה �"68ושם �ממארז: �"להעיר �מאי"ל �קטן �בא )�זוכה(מתי

פתחו�שערים�ויבוא�גוי�צדיק�שומר�)�ב,�כו'�ישעי(שנאמר�,�משעה�שיאמר�אמן.�.�ב�"לעוה

��)".א�שם"ג�מהרש"וראה�חדא"�(ת�שומר�אמונים�אלא�שאומר�אמן"א,�אמונים

��.67א�שם�הערה�"תנש)�21

��.315'��ע-א�שם�"תנש)�22

כניסת�נפש�"ב"�'א�אליו�הויר"הגילוי�ד(וענין�זה�:�"88-9'�ש�ע"�סה-ב�"פ�וירא�תשנ"ש)�23

� �הקדושה �זו .� �מילה. �במצות �גם�") �האדם �שבחיי �הענינים �פרטי �בכל �בפועל מתבטא

� ��ומהדוגמאות�לזה-בקטנותו ��ההכרה�באלקות-לכל�לראש�: המאור�הוא�בהתגלות�"ש,

�כו �מצוי �אלקה �שם �שיש �יודעים �תינוקות �אפילו �'ולכן .� ."� �ועיקר �בנוגע�-ועוד �רק �לא

כמודגש�',�כמו�אכילה�ושתי,�הגשמייםה�אלא�גם�בענינים�"�תפלה�להקב,לענינים�רוחניים

כמודגש�בסיפור�הגמרא��,המזון�הגשמיה�על�"ולהודות�להקב.�.�גם�אצל�קטנים�שמחנכים�

�מח( �ברכות �ב, �רבה). �בקטנותם�לפני �ורבא�שישבו �אביי �אודות ,� �מברכין"ושאלם "�למי
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fi.c oiprd "mei lka zekxa d`n " jiiyd xac `edובנקל cg` lkl 
l`xyin zg`e ,miyp ode miyp` od ,yy libn zegt sh mbe24, 

 devn xa iptl mb ixdy)zae-devn ( d`n zxin`a mze` mikpgn
mei lka zekxa25. 

 

e`elne mler milret dxez ixetiq  
gi.l oiicr eribd `ly zephwde miphwd jepig " mipy yng oa

`xwnl "-" ekxc it lr xrpl jepg" , mb `ed- ובמיוחד - ici lr 
dxezd  ,dt lray dxeze azkay dxez ,fg iyxcne zecb`" lסיפורי

awri oir xtqay , milrety"עול� ומלואו "miphwd ly mkepiga26. 

 

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

,�רבא�אחוי�לשמי�טללא,��היכא�יתיבורחמנא)�ושאלם(לרחמנא�'�אמרי�לי",�)ברכת�המזון(

�שמיא �כלפי �אחוי �לברא �נפק �(אביי �הענין" �"ובסיום �בוצין�: �בוצין �אינשי �דאמרי היינו

��")".ידיע'�מקטפי

24� (� �שראה �דברים �שרה"ראשי �חיי �פ �מ"כ, �-רב �לבנ"וכמו�":א"תנשחשון �בנוגע ,�י"כ

�שוין"ש �כולן "� �זו �ונשים-בעבודה ��אנשים �טף, �שהחיוב"ואע .ואפילו "�מאה�ברכות"�דפ

�שזהו�חלק�עיקרי�-תפילות�ביום�'�ג-ל ש�בטף�שאינם�שייכים"וכ,�מצוה-הוא�רק�לאחרי�בר

ושאר�הנאות�'�לברך�לפני�כל�אכילה�ושתי י�שמחנכים�אותם"�הרי�ע-"�מאה�ברכות"מה

��.ז"ע�דאדה"כמבואר�בשו,�השתדלות�מיוחדת בלי"�מאה�ברכות"אפשר�להשלים�את�ה

ז�בנוגע�"ועד .להקפיד�על�אמירת�מאה�ברכות�בכל�יום:�ועלומזה�יש�ללמוד�הוראה�לפ

�ידאגו�לכך�שגם�הילדים�-המבוגרים� ז�האח�או�האחות"ועד,��שההורים�והמחנכים-לטף�

� �מאה�ברכות"הקטנים�יברכו �יום" �בכל �מחויבים� ולא. רק�בטף�מגיל�שש�ומעלה�שמאז

��".�מלמדו�תורה.�.כשהתינוק�מתחיל�לדבר�אביו�" ז�מיד"אלא�אפילו�לפנ,�בחינוך

אלא� ,"גם�כי�יזקין�לא�יסור�ממנה"הרי�לא�רק�ש,�י�שמחנכים�אותו�כך�בקטנותו"וע.�.�

כי�מטא�" ובלשון�הידוע.�ז�נעשה�הטבע�שלו�שהוא�מברך�בדרך�ממילא"אפילו�בקטנותו�ה

��"".למודים�מנפשיה�כרע

�-ב�"נפ�ויחי�תש"וראה�ש.�315'��התוועדויות�ע-א�"ב�מרחשון�תנש"פ�חיי�שרה�כ"ש)�25

�שיחות�קודש�ע '514..."� �ד: �(מאה�ברכות"כולל�גם�הענין �מה�"ל�"כמאמר�חז" אל�תיקרי

�")אלא�מאה �מקיים�זאת�בכל�יום, �שכל�יהודי �כולל�גם�ילדים�קטנים, .� �גם�-ויתירה�מזו

�אמן" �שבמעי �עוברין "� �שירה"אומרים �להקב" �ה"ומברכין �ויש�לומר�שאדרבה, בעוברין�,

��".'וכו'�פ�דברי�הגמ"�ע,ענין�זה�באופן�נעלה�יותר

אגדות�:�"...307'��התוועדויות�ע-�6ח�הערה�"ג�בעומר�תשמ"ל)�ליל�ומוצאי(שיחות�)�26

,�ד"ובנדו)�.�.�ג"ק�סכ"�אגה-שרוב�סודות�התורה�גנוזין�בה�(ל�שבספר�עין�יעקב�"ומדרשי�חז

��".'י�וכו"אודות�רשב,�ל�אודות�תלמידי�רבי�עקיבא"סיפורי�חז



yrnl jepigd 

  8

ytp zexiqnl jepig  
hi.icedi cli ly ekepiga ligzdl yi  , miqp iyrn mr `wec

ytp zexiqne ,icedi cli lv` lawzn df `wec27 , z`xed recik
enc` inge ixen zyecw ceak"x , miphwd mr cenll jixvy mb

da `veike dciwrd zyxt , z` cigti dfy mirehd zrck `ly
clid .ytp zexiqnd oipr yibxdle oiadl leki eraha icedi cli ik ,

 daxc`e-lky xae xbean lv` xy`n ieliba xzei df elv` 28 .
mb oaen , zcearl dncwde ceqid `ed ytp zexiqny it lr s`y

d ,'dcear mb jk xg` zeidl jixvzrce mrh it lr 29. 

 

ig `nbec'ytp zxiqna zebdpzdn d  
k.  el yiy oeikn"lrnn dwl` wlg ynn" , z`f aiygn `ede

xwirk , jezn jepigd ici lr eicli ytp xqen ok mb `ed ixd
ytp zxiqn ely . ze`xdl `id mlera mzegilyy erci miclidy

zihxtd mzbdpdn dig `nbec30 - ly mipipr ici lr  `veike dwcv
dfa .dig `nbec mi`xn xy`ke zizin` zeiga , ixd' mixac

ald l` miqpkp ald on mi`veid 'mzlert milrete , dnk zg` lre
d ici lr mixg` micedi micli lr mzlert milrety dnke' `nbec

dig 'mdly ,bdpzdl jixv icedi cliy ji`31. 

 

clid zcgtdn rpndl  
`k. rpndl yi llka cli zcgtdn , lvple eiig zeigl lkeiy ick

delye dgepn jezn eizegk ,aal aehe dgny , lvpl lkei f`e
zenilya eizegek32. 

 

 

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

הסיפור�הידוע�בנוגע�לחינוך�:�"...291'��התוועדויות�ע-ט�"שמב�שבט�ת"פ�יתרו�כ"ש)�27

ולא�להפחיד�,�שהמלמד�שלהם�רצה�להלביש�הכל�בשכל,�ר"ח�אדמו"ק�מו"בנותיו�של�כ

��".שאדרבה,�ר"ח�אדמו"ק�מו"אמר�לו�כ,�אותם�עם�מעשי�נסים�ומסירות�נפש

��.�349'��התוועדויות�ע-ט�"פ�חיי�שרה�תשמ"ש)�28

��.�ט�שם"מב�שבט�תש"פ�יתרו�כ"ש)�29

��.�סג-ד�זה�לקמן�אותיות�סב"ראה�ע

30"� י�ענינים�"ע(ק�השלישי�"שהיא�באופן�שמתכוננים�לבנין�ביהמ מהנהגתם�הפרטית)

��"".י�כוננו�ידיך-מקדש�אדנ"כדי�למהר�את�בנין�,�)ב"של�צדקה�וכיו

��.�א"אב�תנש-מנחם'�כ'�ראשי�דברים�משיחת�מוצאי�יום�ד)�31

��.194'��התוועדויות�ע-��38הערה�"פאראד"�בעת�ה-נ�"ג�בעומר�תש"ל)�32
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zepzn ici lr jepig  
ak.jepig  ,ycg xacl lbxzdl epipr .y oeikne"zeyw zelgzd lk" ,

libxd itkn xzei milrp zegk dfl mikxvp .y epiide" epi` jepigd
ci lr eze` oikpgny `l` cinz el dedd xac edfy cala cenild i

dpzn efi` e` zeaxwzd dfi` enk ztqez dfi` ici lr"33. 

 

bk. cenila cli jpgl miligznyk , el mipzepy `ed xcqd" zepzn
zeax" ,elv` mixwid mixac ,"cenila ligzdl elibxdl ick ." `l`

 zeidl jixv `teb dfy"ekxc it lr "zzg`e cg` lkc rahe zepek ,
awd ici lr `xapy itk"d .okle ,d ohw cli lv`"zeax zepzn "

 ezpad itl-awd ea riahdy rahd cvn " d- miphw mixac md 
)dfa `veike dwizn ipin(34 . 

 

zeize`d cenil xcq  
ck.jxrl miizpy liba 35zecewpe zeize` wepizd oicnln  ,jk xg`e ,

ky ilk lcbzpykel ,eke zecewpde zeize`d xeaig enr micnel'36 .
 zeize`d zyecwa epi`iyp epizeax ly zexidfd lceb recik

zecewpde ,zeclie micli jepiga mcenil xcqe37. 

 

l dqipkd'xcg'  
dk.b oa dyrp wepizdyk z`f zeyrl mibdep  'mipy , lkay oeikn

a eidy mipiprd lk mpyi icedi"id cg` 'dxa`m" ,oey`xd icedia ,
 oa ezeid f`nyשני� ' גd lgzed"ilewa mdxa` rny"38. 

 

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

��.123'��התוועדויות�ע-ח�"שבת�חנוכה�תשמ,�פ�מקץ"משיחות�ש)�33

34� �"ח�שם"תשמ) �ומובן: �זה�, �מתנות�רבות"ו"�התקרבות"�ה-שענין ,�אמתפ�"�הוא�ע-"

,�פ�תורה�הוא"כי�הסדר�האמיתי�בחינוך�ע":�דרכוחנוך�לנער�על�פי��"אמתכ�בתורת�"כמש

על�פי�(אלו�"�מתנות�רבות"אבל�ב�.�.�לכחות�נעלים�יותרריך�שכדי�להרגיל�לדבר�חדש�צ

:�22הערה�[ישנה�בפנימיות�הענינים�תוספת�ההמשכה�ההכרחית�מצד�ענין�החינוך�)�דרכו

��)]".וראה�לקמן(י�מלאך�מיכאל�"כמו�בהנהגה�דזריקת�ממתקים�ע

��.246'��התוועדויות�ע-�48נ�הערה�"פ�במדבר�תש"ש)�35

��.278'��התוועדויות�ע-��32הערה�ט"משיחת�חג�השבועות�תשמ)�36

��".ועוד.�תפב�ואילך'�ב�ע"ע�ח"ק�של�אדנ"וראה�אגה:�"ג�שם"שוה)�37

38� �אור�ליום�ג) ��שיחות�קודש�ע-ב�"ח�מרחשון�תשנ"כ', '343"� �חלוקה�: �מצינו שבחייו

�"כללית �בקוליעקב: �אברהם �שמע ��אשר "-� �בן �היותו �ג�שמאז '� �השנים שמע�"הותחל
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ek.l`xyi bdpn  ,l cli miqipknyk"xcg" ,dwizn ipin eilr miwxef ,
el mixne`e , mwxf l`kin j`lny-idiy ick  ' zeige oevx el
a cenill"xcg"39. 

 

zn` ixaca jpgl  
fk.zn`d edf lirl xen`dy oaen  ,-qep ik c xeqi`dl s" xacn

wgxz xwy" ,zn` ixaca ohwd jepiga zexidfd lceb reci40 - `l` 
miwznnd miwxefd mda `veike mixeddy , z`f miyerבשליחותו ly 

l`kin j`ln ,ezenk mc` ly egelye41. 

 

 

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

�בקולי �"אברהם �במשך, �ב"קע�שנמשך �כמנין �"עקב"�שנה ,� �ימיו �לסוף �שנה��"-עד מאת

��"".ושבעים�שנה�וחמש�שנים

39� �מקץ"משיחות�ש) �פ ��התוועדויות�ע-ח�"שבת�חנוכה�תשמ, '123� :��שם18בהערה�.

��".30'�א�ע"השיחות�תש'�ראה�ס"

שמחה�:�"...378'��התוועדויות�ע-ד�"�לנשי�ובנות�חב-ט�"ך�אלול�תשמ"ראה�שיחת�ז)�40

�אמ �פנים �והארת �פנים(יתיים �להעמדת �שייכים �שאינם �ילדים �של �כטבעם �מה�, וכל

��)".שעושים�הוא�בתמימות�ואמיתיות

:�164'��התוועדויות�ע-�למחנה�קיץ�יומיים�-נ�"א�תש"ב�מנ"כ,�ראה'�פ'�ראה�שיחת�יום�ב

��:ילדיםמודגש�יותר�אצל�"�אני�לא�נבראתי�אלא�לשמש�את�קוני"�שהענין�ד-ובהקדמה�"

,��שלהםהתמימותמצד�טבע�,�כי,�המושג�של�אחד�בפה�ואחד�בלבאצל�ילדים�לא�שייך�

�באמת �שחושבים �מה �אומרים ,� �גם �השלימותוזוהי �שלימות(�שלהם �מלשון ,�)תמימות

�בלב �למחשבתם �בהתאם �היא �בפה �שאמירתם �וחושבים�מה�, שאומרים�מה�שחושבים

��.שאומרים

�ובמילא ,� �אומרים �קוני"כשהם �את �לשמש �אלא �נבראתי �לא �אני �ז-" �אמירה��הרי ו

�אמיתית�שמתאימה�להרגש�שלהם ,� ��[מרגישיםשהם �4הערה �גם�: ומבטאים�הרגשה�זו

�ההורים �כלפי �והמדריכות, �המדריכים �והמורות, �המורים �כדי�.] �היא �בריאתם שתכלית

�שתהי �ה' �את �לעבוד �הזכות �להם '� �חייהם �ימי �מקטנותם(במשך �החל �בר, )�מצוה-לפני

]� �5הערה �ולהעיר: �ה, �שמצד �רואים �בקיום�שלפעמים �הילדים �מהדרים �שלהם תמימות

��,י�לימוד�התורה�וקיום�המצוות"ע.]�מצוה�עוד�יותר�מאשר�הוריהם�ומוריהם

�היום �בחיי �ביטוי �לידי �באה �זו �יום-והרגשה �אצלם�במחשבה�שהם�, �היום�חדור שכל

�שיש�להם�חביבות�-ויתירה�מזה�,�ה"י�הקב"שנבראו�ע")�אידישע�קינדער("ילדים�יהודים�

��".'ה�וכו"הקבמיוחדת�אצל�

41� �מקץ"משיחות�ש) �פ ��התוועדויות�ע-�19ח�הערה�"שבת�חנוכה�תשמ, '123� וראה�.

פ�"וכמדובר�כמ:�"307'��התוועדויות�ע-�8ח�הערה�"ג�בעומר�תשמ"ל)�ליל�ומוצאי(שיחות�

�אמת-פ�תורת"עאמיתית�ל�הסברה�"שגם�ההסברה�לקטנים�צ פ�הידוע�בגודל�"ובפרט�ע,

��".ור�לקטניםבהדיב'�הזהירות�מדבר�שקר�כו
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gk.l`xyi bdpn  ,dxez cenll xcgl cli miqipknyky , mibdep
inyb lk`n mr z`f xywl ,"g`wrl "-  zxin`a dlgzdd ixg`l

dxeza weqt42. 

 

hk.xtql zekinqa eze` micinrne - dxez-xtq - itk dxez
clil jiiyy ,xtq `le-slw lr azkpy xyk dxez , yi dfa ixdy

wepizl ezzln xdfdl ,xtqdy icka- mb ezenilya x`yi dxez
zehyta43. 

 

l`"ia s"`ipz jezn z  
l. i mr cenll miligzny bdpnd recil` cl"s-ia" ly zeize`dn z

sc-`ipzd ly xryd ,`ipzd xtq zlgza e`44. 

 

zeize`d zxeva iniptd okezd  
`l.reci 45l`c cenild jxc zece` "s-ia"z , okezd miclil xiaqdl

zeize`d zxevc iniptd45 ,`nbecle46: 

  
al.] zeize`d zlgzd ,אל" �–l`d mr xeyw "sc "d ikp` 'jiwl`" ,

k mbzt recik"en w"enc` g" l`xyi bdpnl rbepa epxec `iyp x
zeize`d cenila ,y"l` unw"῭  s "l`d"c unw cewipa s"ikp ῭"47.[  

 

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

��.343'��שיחות�קודש�ע-ב�"ח�מרחשון�תשנ"כ',�אור�ליום�ג)�42

��".תורה-שאפילו�גוי�יכיר�מיד�עד�כמה�שיהודים�מייקרים�ספר,�עד�כדי�כך:�"שם)�43

44� �תשמ"ש) �דברים �"פ �ע-ט ��התוועדויות '109-110]� �מש. �אמור"להעיר �פ �ל, ג�"ערב

הוא�גם�התחלת�שער�היחוד�"��לנערחנוך"ש,�ולהעיר:�"179'��התוועדויות�ע-נ�"בעומר�תש

�והאמונה �הזקן�חשב�להתחיל�ספר�התניא�בשער�היחוד�והאמונה"וע, ,�פ�הידוע�שרבינו

� �שכותב �בהקדמה �לדבר �רמז �שנשאר �ש"ועד �יכמו �(תבאר �תבארנ"ולא במקומה�")

קשור�"�חנוך�לנער"ש,��נמצא-אודות�ענינים�שנתבארו�בחלק�ראשון�שלפנינו�"�באריכות

��"].פר�התניאגם�עם�התחלת�ס

��.א,�ד�תרמא"ד�ח"לקו.�'אדר�א'�ח"�היום�יום"ראה�)�45

��.538'��התוועדויות�ע-�44ח�הערה�"פ�קרח�תשמ"ש)�46

47� �תש"שיחת�י) �"א�סיון ��התוועדויות�ע–�בעת�היחידות�–נ '309"� ולהעיר�מהרמזים�:

�שקשור�–�קמץויש�להוסיף�בהרמז�דניקוד�.�.��התחלת�וסיום�האותיות�–ב�"שבלימוד�הא

.�.�שעל�ידו�נעשית�המנחה�כולה�קודש�")�וקמץ�משם�מלא�קומצו("דמנחה�"�קומץ"�העם

�האותיות �וסיום �ד–�ו"תי, �הענין �עם �לסוחר"�קשור �עובר �כסף �שקל �מאות �"ארבע '�ת",

�דכיסופין �"עלמין �ד, �"עובר�לסוחר"שהם�באופן �בבחי, כ�נמשכים�ומתגלים�"ואעפ(מקיף�'

��.96להעיר�מלקמן�הערה�)".�בפנימיות
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bl. ze` ת"בי , dxezd zlgzd-" al dnec mlerdy ' aaeqn `edy
zaaeqn dpi` zipetv gexe eizegex ylyn"48 ,xl ick ezceary fn

icedi ly -zipetvd gex aaql  ,awdl szey dyrp df ici lry" d
ziy`xa dyrna49. 

  
cl. ze` ד"יו - icedil oixewy libxd oeylk "א י�ד" , dzxevy

cala dcewp ,"ci` rlrhpit ic" , dxtqne)10 ( zxyrl fnex
zexacd .zeize`d x`ya dfa `veike50. 

 

dl. xtqn miphwd mr miligzny cenild xcqa ויקרא ,r" t
fx`n" l"mixedha ewqrie mixedh e`eai "- xtqd zlgzda df oi` ,

eneiql aexw `l`51. 

 

dxezl zepad jepig  
el.`ed l`xyi zepae ipac jepigd  ,zepal ode mipa od , rbepa mby

 mkpgl jxevd ybcen odil`"לתורהmiaeh miyrnle dtegl  ."oky ,
kixvd zekld cenila zeaiig miypd mbodl ze , zeniiwn df ici lre

dxezd cenil zevn ,dxezd on devn52. 

 

ciqg ly epa `edy mi`ex  
fl. ote`a zeidl jixv jepigd53 ly epa `edy mixikne mi`exy 

ek minze ciqg ,'jk ick cr , `l` epi` eia` oial epia lcaddy
dpwfd oipra ,daiy owf xak yi eia`ly ,genvl ligzd `l elv`e 

ohw cli ezeidl owf54... 

 

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

��".ועוד.�פ�בראשית"ת�ר"רבותינו�בעה.�ש�בזהר�חדש�בתחלתו"מדרש�הנעלם�לשה)�"48

��.538'��התוועדויות�ע-�44ח�הערה�"פ�קרח�תשמ"ש)�49

��.ח�שם"תשמ)�50

��.179'��התוועדויות�ע-נ�"ג�בעומר�תש"ערב�ל,�פ�אמור"ש )51

��.75'��התוועדויות�ע-ט�"פ�אחרי�תשמ"ש)�52

רואים�שכאשר�מסתכלים�על�ילד�יהודי�,�"אברהם�הוליד�את�יצחקעידו�הכל�ה"ש)�"53

�יכירום�("ומכירים �רואיהם �כל ("� �שהוא �אברהם �של �הי("בנו �אחד �")אברהם' קלסתר�"ו,

��"".דומה�לאברהם.�.�פניו�

54� �שרה�כ"ש) �תנש"פ�חיי ��התוועדויות�ע-א�"ב�מרחשון '317"� �זה�נעשה�עי: ז�"שענין

� �החינוך �ש(שהתחלת �העולםמשעה �לאויר �יוצא �הנקודה�) �בו �שמחדירים �באופן היא
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 md oax zia ly zewepiz-" igiyn"  
gl.jepigd 55 ote`a zeidl jixv oax zia ly zewepiz ly 

zewepizdy , xzeia miphw mb-" wepiz "wpei oeyln56 , mixecg miyrp
 ly dcewpde oiprd mr mkez jez ixnbl"giyn ."jk , wx xy`ky

icedi cli lr han mipzep ,`ex dnmi ?-giyn z` 57! 

 

dxezd ze`xedl ziivn miphway ohw  
hl. dxezd cenil zlgzdl ribd `l oiicry miphway ohw mb ,

 iptl'`xwnl yng oa '-xak rcei  החשיבות  miiwl jixvy dxezc
ixac dxezd .`nbecle: zxin`l rbepa58

 "jiptl ip` dcen " zlgzda

 

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

שמצד�נקודה�,�")ולאהבה�אותו�ולזכרו�תמיד'�ליראה�את�ה("הכללית�שבכללות�העבודה�

��"".שוין�לטובה)�מגדול�ועד�קטן(כולן�"זו�

אחד�מהביאורים�".��אלו�תינוקות�של�בית�רבןבמשיחיאל�תגעו�:�"ל"כמאמר�חז)�"...55

,�)י"פרש"�(שדרך�תינוקות�למושחן�בשמן:�"�שם36הערה�)�[שיםנוסף�להפירוש�במפר(בזה�

כדמסיק�שאין�בהם�הבל�של�חטא�,�למשחה�לגדולה'�ש�גדולתן�וחשיבותן�כדאמרי"ע"או�

��".'החינוך�וכו)]�א"ג�מהרש"חדא(

56� שהעיקר�הוא�,�מובן�וגם�פשוט:�"...112'��התוועדויות�ע-ט�"פ�דברים�תשמ"ראה�ש)

"�תינוקות�של�בית�רבן"ל�ש"כמובן�ממארז,��לגאולה�העתידהכולל�ובמיוחד�בנוגע,�"טף"ה

]� �ביותר �הקטנים �גם �נכללים �תינוק�"-שבזה �יונק" �מלשון [� �"משיחי"נקראים �של�, שמו

��".משיח�צדקנו

57� �תשנ) �תורה �שמחת �ליל �"משיחת �ע-ב ��התוועדויות '148-9"� �היא�: �מציאותם כל

-192'�ב�ע"אה�בשיחות�קודש�תשנר"".�אין�עוד�מלבדו'�אתה�הראת�גו"�הגילוי�ד-"�משיח"

3"� �הוא: �לזה �הטעם �עיקר �אבל �ד, �שהענין �משיחי"כיון "� �וענינםהוא �תוכנם �של�כל

כשמביטים�על�התינוקות�של�בית�רבן�שחונכו�,�וכנראה�במוחש.�התינוקות�של�בית�רבן

רואים�מיד�שכל�ענינם�,�)הבאה"�נפלאות�בה"כן�גם�בשנת�'�ובודאי�יהי(בשנה�האחרונה�

��"!�יחימש"הוא�

�מובן �וממילא �בשם�, �בית�רבן �נקראים�תינוקות�של �מדוע �להקושיא �כלל �מקום שאין

�משיחי" :"� �בהם �הבט �קוק("רק �ַא �נָאר �זיי �אויף �גיב �היא�") �שמציאותם �תראה ומיד

�"משיחי" �ואם�כן; �איפוא, �?"עד�מתי�"-הקושיא�היחידה�שנותרה�היא�להיפך�, ,�מדוע!...

��!...".?יתית�והשלימהלא�באה�עדיין�הגאולה�האמ,�אם�כן

ועוד�ועיקר�:�"א"תנש'�ז�אלול�ה"י'�יום�ג,�השם-להעיר�מראשי�דברים�מכינוס�צבאות)�58

�זאת- �לומר �רק ��לא �בכל, �להרגיש �צריך �ילד �כל �שהקב אלא �כל�"ליבו �את �לו �נותן ה

�הטובים �הדברים �מ: �נשמתי"החל �בי �"שהחזרת � כ"ואח, �היום �כל �הדברים�-במשך �כל

��".זקוקים�להם י"וריו�ומחנכיו�וכל�בנושה,�שילד�זקוק�להם
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 meid- el mixne`yk שכ� ציוותה תורה ,dexear witqn df ix  zeyrl
lreta ok ynn59

. 

 

 meid seqe zlgzda dfefnd zwiyp  
n. z` wypl mze` jyen mrahy l`xyi icli lv` ygena mi`ex 

dfefnd ,dfefnd z` wypl ick dlrnl mteb z` midiabne , dnke
meid jyna minrt ,meid zlgzda hxtae ,mzpyn mnewa skiz ,

meid seqae ,piyd mcewd60. 

 

xzei dlecb dxez xtql daigd  
`n.eze` mi`ian zial - zqpkdלנשק jezn dxez xtqd חיבה ,

 xac wypny daig dze`a eilr aiag ikd ely- אביו ואמו . dxizie
dfn :eixedy oeikn ,eax oke ,irack eze` mikpgn ,gpen elv` 

dwiypd xy`n xzei dlecb daig jezn `id dxez xtqdl dwiypdy 
eixedl daigde61. 

 

d zad` 'clil zpaen  
an.d zad` '62l`xyin zg`e cg` lkl jiiyd oipr `ed 63 . oaene

miphway ohwl mb zehyta ,xy` , ezeidl"oin`n oa oin`n "
 

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

59� ��התוועדויות�ע-ט�"ליל�שמחת�תורה�תשמ) �שיחות�-ב�"פ�ויחי�תשנ"וראה�ש.�203'

�ע �קודש '509"� :� �זה �שענין �שרואים �מונח"וכפי �וטף" �ונשים �אנשים �אצל ,�בפשטות

� �ילד�קטן הרי�"�מודה�אני�לפניך"�מדוע�כשמתעורר�משנתו�הוא�אומר�מיד�-שכשישאלו

עד�,�ז�בכל�הנהגותיו�במשך�כל�היום"ועד!...�מכיון�שכך�כתוב�בתורה:�נה�בפשטותהוא�עו

�באם�הוא�שייך�כבר�לזה(לאמירת�קריאת�שמע�שעל�המטה� �עכ, �)פ�בקיצור"או שהוא�,

�שמכיון�שמדובר�בילד�-ועוד�ועיקר�".�היא�חיינו�ואורך�ימינו"עושה�זאת�מתוך�ידיעה�ש

להיותו�חדור�בזה�מצד�,�הסביר�לו�ענינים�אלהאין�צורך�אפילו�ל,�שמתחנך�בבית�יהודי

��.עז-להעיר�מלקמן�אותיות�עו".�חינוכו

��.89'�ש�ע"�סה-ב�"פ�וירא�תשנ"ש)�60

��.�203'��התוועדויות�ע-ט�"ליל�שמחת�תורה�תשמ)�61

��.ד�בנות�בעזרת�האנשים�ראה�לקמן�אות�מז"ע

62� �אחו"ש) �ק"פ �תשמ"י, �אייר �"ג �הערה �ע-�25ח ��התוועדויות '281"� �רק: אהבה��"לא

�מאבותינו �לנו �ירושה �שהיא �ישראל �כללות �שבלב �(מסותרת �רפי" �)ח"תניא �גם�, אלא

��".ברגש�הלב'�אהבה�גלוי

פעמיים�(כפי�שאומר�כל�אחד�ואחת�מישראל�בקריאת�שמע�:�"281'�ח�שם�ע"תשמ)�63

מלמדים�"ש,�גם�הקטנים:�"�שם26הערה�".�'�לבבך�גובכלאלקיך�'�ואהבת�את�ה)�"בכל�יום

משיתחיל�"ועד�ש,�)ד"ש�רפ"ק'�ם�הל"רמב"�(כדי�לחנכן�במצוות'�רותה�כואת�הקטנים�לק
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awdy" d"lkl qpxtne of" ,en`e eia` mb , eze` mb mci lre- if` 
awd z` ade`"enr aihny d64. 

  
  
bn. e`xd jepigd ici lrohw cli lv` lertl mileki i ,c oa 'd e` '

mipy ,idi epevxy'zewl` ieliba d , cr שיבכהdy lr ' d`xp epi`
eil` ,c oiprd okez edfy"dad` zleg"65 ,jk ick cr ,idiy' jxev d

ytpd zelkc oiprd elv` lelyl66! 

 

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

�ו �משה �לנו �צוה �תורה �מלמדו �מפרשת(לדבר �ראשון �פסוק �ישראל) �(שמע '�ם�הל"רמב"

�ו"א�ה"ת�פ"ת �הל. �בתחלתן"ת�לאדה"ת' �)ז �ובמילא, �שנעשה�, �חמש�שנים�"עוד�לפני בן

��"".אלקיך'�ואהבת�את�ה"יודע�ואומר�גם�הפסוק�"�למקרא

:�317'��התוועדויות�ע-א�"ב�מרחשון�תנש"פ�חיי�שרה�כ"ראה�ש.�281'�ח�שם�ע"תשמ)�64

צריך�")�'ואהבת�ה'�הרגש�פנימי�ביראת�ה.�.�לנטוע�("�שהחינוך�ברוח�זו�-ועוד�ועיקר�".�.�

ר�"ח�אדמו"ק�מו"כפי�שלמדים�מהסיפור�הידוע�שסיפר�כ,�לילדים�קטניםלהיות�גם�בנוגע�

�יום� �אודות�בעל �ההולדתנשיא�דורנו ,� �ד(שבקטנותו �בן �בהיותו �ה' �או �שנים' השתוקק�)

��!...".אינו�נראה�אליו�כמו�שנראה�לאברהם'��על�זה�שהשבכהלגילוי�אלקות�עד�כדי�כך�

�ש �משיחות �תשנ"וראה �וירא �"פ �הערה �ע"�סה-�63ב �ש '85"� �מקטנותו: �שכבר ,�דכיון

�מקטפי" �בוצין �בוצין �"ידיע' �הי, '� �להיות �וראוי �מוכן �,בישראלנשיא גם�(�נעשית�הנהגתו

�בקטנותו �הקטנים) �בחינוך �ישראל �בני �לכל �הוראה �שם". �"ובפנים �צריך�: �קטן �ילד שגם

��!"�'עד�כדי�בכי,�"'וירא�אליו�ה"להשתוקק�לראות�את�ההתגלות�ד

להעיר�גם�מהסיפור�הידוע�:�"334'��התוועדויות�ע-�46ט�הערה�"פ�וירא�תשמ"וראה�ש

)�לו(לאברהם�ולנו�'��מדוע�נראה�הבכה',�או�ה'�ן�דבהיותו�ב,�שבקטנותו.�.�ע�"אודות�אדנ

י�החינוך�כדבעי�יכולים�לפעול�אצל�"�שמזה�לומדים�שע-)�חשון'�ט"�היום�יום("אינו�נראה�

�ילד�קטן�שתהי '�שגם�אצלו�יהי,�אלא,�ולא�עוד',�עד�כדי�בכי,�לו�תשוקה�לגילוי�אלקות'

�ד �ה"הגילוי �"'וירא�אליו �ההנהגה�דוגמת�אברהם�אבינו"ע, �י �המענה�של�, �מתוכן כמובן

�ו�ע"ש�חט"ראה�בארוכה�לקו".�צ"הצ '��התוועדויות�ע-א�"פ�וירא�תנש"ומש,��ואילך129'

��.ועוד.�285

מכיון�,��בנוגע�לקטן-ואדרבה�:�"291'��התוועדויות�ע-ח�"ג�אייר�תשמ"י,�ק"פ�אחו"ש)�65

�-ים�כפי�שרואים�במוחש�שכאשר�רוצה�דבר�מסוי(שהרצון�שלו�הוא�בתוקף�גדול�יותר�

�מבקש�בכל�התוקף �)'ובוכה�כו, �הרי, �חולת�אהבה"גם�המצב�ד, �קרוב�יותר" ,�אלא�מאי.

לפי�ששכלו�קטן�וקצר�להשיג�דברים�,�הקטן�חושק�ואוהב�דברים�קטנים�פחותי�הערך"ש

י�החינוך�המתאים�יכולים�לפעול�אצלו�הרצון�לדברים�"ע,�כ"אבל�אעפ,�"יקרים�יותר�מהם

'�או�ה'�שבהיותו�בן�ד,�ע"ק�אדנ"כ,�ר�אודות�אביו"ח�אדמו"מוק�"כידוע�סיפור�כ',�נעלים�כו

אל�'�מפני�מה�נראה�ה,�באמרו,�והתחיל�לבכות,�וירא'�ק�פ"צ�בש"שנים�נכנס�אל�זקנו�הצ

��...".אברהם�אבינו�ולנו�אינו�נראה

�ובע '281� �"�שם�31בהערה �ם�הל"ראה�רמב: �פ' �ה"תשובה �"ג"י �האהבה�הראוי: הוא�'

ונמצא�'��יתירה�עזה�עד�מאוד�שתהא�נפשו�קשורה�באהבת�האהבה�גדולה'�שיאהב�את�ה
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mdly xenfnd zxin`a mkpgl oekp  
cn. yradn laewnd bdpnd"mei lka xnel h mildz xenfn 

eizepy xtqnl mi`zny67 ,zg`e cg` lkl jiiy ,miphwl mb , oekpy
 xenfnd zxin`a mb mkpgl- zaeg mday mipiprn ieptd onfa 

xzei dlecb jepigd68. 

 

dn dwcvl dpizp'qik inc'  
dn.  miphw micedi micli elibxde ekpig xak epxeca) mikiynne
dfa (-dwcv zzl  :ry jkl sqepdwcvl zzl migely mze` miye ,

ihxtd mpenn dyrpy sqk mb mdl mipzep , mtqkn epzi mdy icka
dwcvl ihxtd69. 

 

en. zepad zelawn epipnfa bedpk ,zephwd zeclid mbe' ,qik inc ,'
dy i`ceae'd`ved ' zecg` zerahn ozil `id odly zixwird

)'iprt'q' ,'lwip'q ' e`'niic'q' (ztewa-cvdodly dw70. 

 

 

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

כשמלמדין�את�הקטנים�ואת�):�"ה"ה(ומסיים�,�"חולה�חולי�האהבהשוגה�בה�תמיד�כאילו�

��"".'�בנחת�כוומרגילין�אותן�לענין�זהמגלים�להם�רז�זה�מעט�מעט�.�.�הנשים�

66� �ע"תשמ) �שם �ח '281"� �שכן: �ומכיון �מובן, �מישראל, �ואחת �אחד �כל �יכולה�שאצל

�להקב �ה�בעילוי�אחר�עילוי"להיות�מדת�האהבה�והצמאון ,�"חולת�אהבה"עד�לדרגא�ד,

��!"צורך�לשלול�אצלו�הענין�דכלות�הנפש'�שיהי,�ועד�כדי�כך

67� �פ�שלח"ש) �ח�סיון"כ, �תשמ"מבה, ��התוועדויות�ע-ט�"ח�תמוז ��85הערה�392' עיין�.

��.שם

��.399'�ט�שם�ע"תשמ)�68

פ�דברי�"וע:�"...390-1'�ש�ע"�סה-ב�"פ�תרומה�תשנ"וש'�ו'�ה'�וראה�משיחת�לילות�ד)�69

�"הרמב �ובממונם"ם �בעצמן �לבנות�ולסעד �חייבין �הכל �ונשים�כמקדש�המדבר, ,�"אנשים

�הוא�גם�בנוגע�לבית�השלישי �שכך �מובן �בזה�ע, �ישתתף �יהודי �נדבותיו"שכל �י אנשים�,

��)".בנדבת�המשכן'�כפי�שהי�(-�גם�טף�-ויש�לומר�,�ונשים

ולהעיר�משיחת�.�229'��התוועדויות�ע-ד�"�לנשי�ובנות�חב-נ�"ה�אייר�תש"כמשיחת�)�70

�תשמ"י ��התוועדויות�ע-ח�"א�ניסן '51"� ".�מצות�לצדקה-לתת�לכל�אחד�ואחת�שליחות:

� �"165ובהערה �קטנים: �כולל �שהרי, �הצדקה, �ומטרת �לתכלית �בנוגע �נפש�", �את החיית

�"העני �נפק, �קטן"אין �הוא�גדול�או �מ�אם�הנותן �בנוגע�לנתינת�הצדקה�בסבר�-רבה�ואד.

�פנים�יפות �יותר�אצל�קטנים, �ובנקל �זה�בגלוי �הרי �גדול"משא, �כ�אצל בעל�שכל�ובעל�,

��".'באמיתיות�וכו'�שצריך�לפעול�על�עצמו�שיהי',�מדות�כו

��.לא-ל,�ד-אותיות�ג"�מועדים�לחינוך"ראה�לקמן�
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miyp` zxfra zepa  
fn. ax dyrn ,l`xyi ilecb znkqda , mr ze`a zephw zecli mby

zqpkd zial odizea` ,miyp zxfrl wx `l , lib ixg`l elit`e
 mipy yly- jepig llkl eribd `ly onf lk  dpadedf oipra71 . 

 

r zexykl jepig"zecerqd zpkda dxfr i  
gn. a z` jpgl l`xyi iyp bdpn mr mixeywd mipipra odizep

izye dlik`d zexyk'zecerqd zpkda ozxfr zervn`a d72.  
 

dpy libn s` ycew zay zexp  
hn. l`xyi zepal zkiiy ef devn , yly za dphw dclil cre

mipy ,ivge miizpy ,miizpy , xake dpy za `id m` elit` e`
jxale wilcdl dlekie xacl dligzn73. 

 

p. dpd itk be-za mcewy zeclid zewilcn -m`d iptl devn , ick
idi m`y 'edyn siqedl e` owzl jxev , zeg`d e` m`d elkei

dfa riiql dlecbd74. 

 

ycg cba mr e` bga epiigdy  
`p. bga skiz dpey`xd mrt wilcdl eligziy oekpe i`ck 
]zereayd[ , zwlcd zevn meiw zlgzd lr mb epiigdy ekxai f`y

zaye aeh mei xp . zncewd ycw zaya ligzdl zexcdnde- epwi 
dycg dlny odl75. 

 

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

��.�39'�א�ע"�התוועדויות�ח-�25ט�הערה�"תשרי�תשמ'�ו,�פ�וילך"משיחות�ש)�71

��.אות�טו�בהערה"�מועדים�לחינוך"ראה�לקמן�

��.378-9'��התוועדויות�ע-ד�"�לנשי�ובנות�חב-ט�"ך�אלול�תשמ"שיחת�ז)�72

73� �שם"תשמ) �"ט :� �את �לה �והכחשיש �כולוהזכות �והבית �החדר �את ��להאיר הן�,

�כשמדליקה�בחדרה�הפרטי �כשמדליקה�בחדר�האוכל�של�כל�המשפחה, �והן ביחד�עם�,

�אחיותי �"עאכוו', �אמה �לאחריהן(כ �שמדליקה �הנר, �בהדלקת �להן �לעזור �שתוכל ,�)כדי

ורואים�במוחש�את�,�כשמדליקים�עוד�נר�ניתוסף�יותר�באור,�הרי,�דכיון�שאין�שיעור�לאור

בראותה�שהנר�שלה�דולק�,�אפילו�בת�שנה,�גודל�השמחה�והארת�הפנים�של�ילדה�קטנה

,�לדים�שאינם�שייכים�להעמדת�פניםכטבעם�של�י(�שמחה�והארת�פנים�אמיתיים�-ומאיר�

��)".וכל�מה�שעושים�הוא�בתמימות�ואמיתיות

��.ועוד.�209'��התוועדויות�ע-��26הערה�-ד�"�לנשי�ובנות�חב-ט�"ג�אייר�תשמ"כ)�74

��.225'��התוועדויות�ע-��38הערה�-ד�"�לנשי�ובנות�חב-נ�"�תשה�אייר"כמשיחת�)�75
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 ohw zilh-zeevnd lkl zxekfz   
ap.jepigl eribdy miphwd miclid z` mb jpgl l`xyi bdpn 76 ,

ohw zilh zyiala77 ,c zivivdyd zivivd zevn wx `l dxikfn ohw
 dfn dxizi `l` lecbc- icil d`iane dxikfny c meiw" כל מצוות

  .zivivd z` d`exy -ohwdc mb 78 לכל אחד ואחת מישראלmb , "'ה
 

miphwd raha zeevna xecid  
bp.`bxca mi`vnpyk mb , cin ligzdl mikixve mileki dkenp 

, dfa `veike  ,miphwc jepigl rbepa mb llek ,daxc`eמצוה בהידור
aeh xac lk migwely miphwd rahk79 ,zin` aehi , dxez ipipr lk

 zeevne)ek ywal `l` envrn lehil `ly ekpgl mikixve'(80. 

 

 mlerd `xap iliaya-mi`znd ote`a   
cp.  ybcen mlv`y miphwd rahndybxdmlerd `xap mliayay  ..

eke mixedd ly reiqe xfrl lrye crv lk lr miwewfy s`c ,'ixd ,
a `xap mlerd lky mlv` ybxp df mr cgiamliay ..`l` ,

idi df ybxy mkpgl mikixvy 'mi`znd ote`a81. 

 

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

76� �תשמ"כ) �אדר �"א �ה-ח �שלושים"�סיום �ע�התוועד-" �ויות '421"� �איש�פרטי�: כאשר

��".'לובש�טלית�קטן�וכו,�אפילו�קטן�שהגיע�לחינוך,�מישראל

וראיתם�"ז�נעשה�אצלם�הענין�ד"שעי:�"377'��התוועדויות�ע–ח�"פ�משפטים�תשמ"ש)�77

��".בקטנותםעוד�"�ועשיתם�אותם'�אותו�וזכרתם�את�כל�מצוות�ה

הועתק�(ר�"ח�אדמו"ק�מו"�כראה�מכתב:�"27וראה�שם�הערה�.�421'�א�אדר�שם�ע"כ)�78

�יום"ב �היום �ד" �אייר' �באגרות"ועד. �ח-ז �שלו �ע"קודש �ח �ח"תקנ' �והנחת�): �הגזיזה מיום

�וכו �קטן �טלית �נשיאת �בענין �התינוק �את �להרגיל �להדר �נהגו �הראש �'פיאות �גם�. וראה

.�בחלק�הצוואה�("ר�"ח�אדמו"ק�מו"ד�בנם�כ"ע�לזוגתו�ע"נ)�ב"מהורש(ר�"ק�אדמו"צוואת�כ

-אגרות(וכשיתחיל�לילך�ברגליו�להלבישו�ציצית�"):�גה�וחינוך�לילד�משנולד�בפרטהנה.�

��)".תתקה'�ב�ע"קודש�שלו�ח

�"31וראה�שם�הערה� �ה�"-וסיום�הפרשה�: �אני �אתכם�מארץ�' אלקיכם�אשר�הוצאתי

�(מצרים �מ"יצי" �הגאולות, �כל �ושורש �התחלת �)שהיא �היינו, ,� �ציצית :�ג"שוה[שמצות

"� �כנפות �ארבע .� ��דכנגד. '� �גאולה �של �לשונות .� �ולקחתי. �וגאלתי �והצלתי "�והוצאתי

�ולהעיר ,� �היא �הגאולה �הארץ"שגם �כנפות �מארבע �הגאולה�"] �את �ומביאה קשורה

��"".כימי�צאתך�מארץ�מצרים�אראנו�נפלאות",�האמיתית�והשלימה

��.138'��התוועדויות�ע-ט�"פ�ואתחנן�תשמ"ש)�79

��.142'�ט�שם�ע"תשמ)�80

��.139'�תוועדויות�ע�ה-נ�"פ�ויחי�תש"ש)�81
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ag zia"ihxtd mxcga c  
dp.miphw elit` dclie cli lkly xzeia oekpe i`ck 82 , excga eidi

reaw mewn83ixtql -ycew ,mixg` dxez ixtqe yneg ,xeciq , dne
 aeh-ihxt ohw `ipz mb 84 ,el mikiiyd dwcv ztewe85 . siqei dfe
 ellreta mze` lvpl uxne zeig86. 

 

dl ik clid xeyi` 'ux`d  
ep.awd mr xywd xweie zeaiyg z` yibcdle ze`xdl ick " d- 

 ztew lr wiacny xiipd lr e` eyneg e` execiq lr cli lk myex
 eipipr x`y e` dwcvd-awdl mikiiy mdy "d87. 

 

 

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

82� �תש"כ) �תשרי �"ה �ה-נ �יחידות"�בעת �ע-" ��התוועדויות '261"� �ואפי: �קטנים�' ילדים

��".צדקה-חומש�וקופת,�")ל'סידור("י�שיש�להם�בחדרם�סידור�"פועלים�זאת�ע

סידור�הוא�:�"א"א�אלול�תנש"כ,��שבת�סליחות-פ�תבוא�"ראשי�דברים�מהתוועדות�ש

�שוה�לכל�נפש �ל�סידור"פ�שלכל�ילד�צ"וכמדובר�כמ ,גם�לילדים�קטנים, �מופיעים�, שבו

�הוא"�שעי-ב�"אותיות�הא �יודע�שהוא�שייך�לא�רק�לאותיות�של�שמו ז ב�"אלא�לכל�כ,

�והנקודות אותיות�התורה שבהם�)�עד�שישנו�סידור�של�דף�אחד�בלבד(וישנם�סידורים�.

 מענינים�אלו�הואואחד�).�משאר�הענינים"�ביכורים"ה(הדברים�הנוגעים�לילדים� ישנם�רק

��".'וכו"�בריך�רחמנא�אלקנא�"-הברכה�על�המזון�

ז�שילד�קובע�מקום�קבוע�בחדרו�"�עי–כולל�:�"89'��התוועדויות�ע-נ�"פ�שמיני�תש"ש)�83

�לחומש ,� �צדקה �קופת �[סידור �עליהם �לה"וכותב �ומלואה' �הארץ �שמו�" �ולפני קודם

��".ב"וכיו,�]הפרטי

84� �יתרו"ש) �פ �כ, �ויום �תשנ"וליל �שבט �"ב �ע"�סה-ב �ש '360"� :� �תורה�(חומש וספרי

��".��גם�תניא�קטן�פרטי-ומה�טוב�,�צדקה-קופת,�סידור,�)אחרים

��התוועדויות�ע-ד�"�לנשי�ובנות�חב-ט�"ך�אלול�תשמ"וראה�ז וכן�ההוספה�:�"379-380'

נוסף�על�הסידור�והחומש�,�צדקה�שבחדרו-י�הקופת"בהחדרת�קדושה�בחדרו�של�הילד�ע

��)".פ"ר�כמכמדוב(וספר�התניא�

,�ח"ז�נעשה�הבית�כולו�בית�תורה�תפלה�וגמ"שעי:�"89'�ש�ע"�סה-ב�"פ�וירא�תשנ"ש)�85

בתוכו�לא�נאמר�אלא�,�"ועשו�לי�מקדש�ושכנתי�בתוכם"ש�"כמ,�מעין�ודוגמת�בית�המקדש

��".ובביתו�הפרטי,�בנפשו�פנימה,�בתוך�כל�אחד�ואחת,�בתוכם

��.אות�יא"�מועדים�לחינוך"ראה�לקמן�

�-ח�"דסליחות�תשמ'�ג,�ד�אלול"וראה�כ.�480'��התוועדויות�ע-ח�"רא�תשמפ�ויק"ש)�86

� �ובנות�ישראל ��התוועדויות�ע-לנשי '346"� �וטעם�הדבר: �רק�, �אינו �הילד �שחינוך מאחר

�שנמצא�בישיבה �בזמן �וכיו, �ב"בבית�ספר �גם�כשהוא�בבית, �אלא �כשתהי, �ולכן בחדרו�'

��".זכר�על�עניני�התורה�ומצוותאזי�בדרך�ממילא�הוא�י,�סידור�וחומש,�קופת�צדקה

��.ש"עיי.�170'��התוועדויות�ע-"�'צבאות�ה"�ל-נ�"מ�סוכות�תש"דחוה'�ב )87
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fp. recid gqepae -" dl 'd`elne ux`d" ;jkl jyndae , zgzn
el` milinl ,mny z` miclid minzeg ,xnelk , zynyn ef dnizgy

k'zecr 'e'xeyi` ' ik dclid e` clid ly"לה 'd`elne ux`d"87! 

 

dyecwd ivtg z` xenyle xwiil  
gp.ixtqd lr 88 dyecw ipipr lke ely ycew - ycwne okynd 

ipgexd ely miihxtd eiiga - `ed jixv 'xenyl' . mxwiil eilr
cgeina ,ely oilegd ixacn xzei ,n elit`e"jiyrn " myl mpdy
e miny"jikxc " mdy"edrc"89.  

 

hlea mewna xeciqde dtewd  
hp.  yiלקבועdnecke xnqn ici lr xcga dtewd z`  , df ici lre

l jtdi elek xcgd"dwcv ly xcg"90 .`l mbexg` xcgl delhlhi  ,
my dze` egkyie ,dpeeka my dtewd z` exi`yi e` , dfy iptn

xzei aeyg xcgk mdipira d`xp91. 

 

 

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

88"� �המקדש) �כבוד �מפני �המקדש �דשמירת �הרוחנית �העבודה �נוספת �ובזה כבוד�,

��".'�שספרי�קודש�וכו-השכינה�

��"".דרכיך"ו"�מעשיך"ז�הרי�הם�"אבל�בכ:�"89'��התוועדויות�ע-נ�"פ�שמיני�תש"ש)�89

'�ושם�ע.�346'��התוועדויות�ע-ח�"�לנשי�ובנות�ישראל�תשמ-דסליחות�'�ג,�ד�אלול"כ)�90

345"� �ההלכה: �פי �על �קופת, �את �וקובעים �מחברים �וכיו-כאשר �הבית �בקיר ב�"הצדקה

�וכדו �במסמר �מהבית', �חלק �הדבר �נעשה �בונה�בית�חדש�, �הוא�כביכול בית�של��"-ואז

.�ללילה'�ולא�להמתין�אפי,�יום�תיכף�לאחרי�הכנסומה�טוב�לעשות�זאת�עוד�ה"�.�.�צדקה

� �ואחת �אחד �לכל �אמורים �הדברים .� �ואפי. �בת' �לפני �קטנות �מצוה-בנות �מיד�, שיעשו

�החלטות�טובות �שם�ע". '346"� �למרות�שגם�-ובפרט�שדבר�זה�לא�דורש�טירחא�יתירה�:

)�קה�בכללנתינת�הצד(משום�שנוסף�לכך�שזה�,�זה�כדאי'�דורש�טירחא�יתירה�הי'�באם�הי

כולל�הצלחה�בפרנסה�!�הרי�זה�גם�סגולה�להמשכת�כל�הברכות�עד�אין�קץ,�ציווי�התורה

-שימת,�"החי�יתן�אל�ליבו"�כי�אם�ל–כ�שאין�צורך�בטירחא�יתירה�"ועאכו.�.�בגשמיות�

�לב �ואפי, �אגב-כבדרך' �הענין, �נחיצות �על �בזמנינו, �כי �זו, �גדולה �בעיר �ובפרט ברגעים�,

�ספורים �הכ, �כל �מיוחדתוללא �נה �חומש, �לרכוש �אפשר �סידור, �צדקה, �קופת ומסמר�,

��".לקבוע�את�הקופה

��.33ח�הערה�"שם�תשמ)�91
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q.lr 92hlea mewna dtewd z` gipdl clid  , dnvr dtewdy jk
da qipkdl el xikfz dwcvl zerahn , xeciql rbepa df jxc lre- 

xeciqdydkxa xnel el xikfi  ,e` "ip` dcen"92. 

  
`q. helaz dreawd dtewdy xyt` i` m`a , dreaw `idy iptn

xiwa ,hlea mewna zlhlhin dtew cer egipiy ,f`e ,a eidi '
cgi hleae reawc zelrnd93. 

 

dribi ici lr jyndae lbxd ly ote`a jepig  
aq. ly ote`a `ed icedi clic jepigd "dwiwg "- eze` milibxn 

ohw cli ezeida cer zeevn zeyrl ,ezlibxe erah dyrp dfy jk .
`nbecl ,ezpiyn mwyk ,df iptl aeygl ilan xne` ,"ip` dcen"94. 

 

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

92� �ש) �מהתוועדות �דברים �בהעלותך"ראשי �פ �תנש"י, �סיון �"א"ט �גם�: �היא �זו והוראה

�לילדים�קטנים �חמש(שגם�הם�, �גם�פחות�מבני ',�כשמתחילים�פרשה�חדשה�כו יודעים)

.�צדקה-קופת)�ניט�אין�שבת�גערעדט( סידור�או,��חומש-תנה�ולכן�מבקשים�שיקנו�להם�מ

��".'שעל�וכו-היא�"�שתהא�שלהבת�עולה�מאליה"וההוראה�ד

�כ �אלול"ראה �ד �ג, �תשמ' �"דסליחות �-ח �ישראל �ובנות �ע-�לנשי ��התוועדויות '346�:

�יש�להשתדל�שהקופה�תהי" �לעיל �וכאמור �מונחת�במקום�בולט' �כאשר�יבוא�אליו�, ואז

�אורח� ,� �יודע�מענינים�אלואשר �מסיבה�שונה�ומשונה�אינו �כטבע�הילד�שכשהוא�, הרי

',��שזה�סידור�בו�מתפללים�לה-והמארח�יענה�לו�?�רואה�דבר�חדש�הוא�מיד�שואל�מה�זה

�לומדים�תורת�ה �בו �תורה �של �וספר �קופת�צדקה"ו', �גדולה�" �בה�מקיימים�מצווה אשר

��,נתינת�כסף�לעניים

�היהו �הטבע �באורח �יתעורר �ותיכף �שבו �חסדים�"-די �וגומלי �ביישנים �"רחמנים והוא�,

וכשהוא�רואה�,�ועד�שכטבע�הילד�שאין�לו�סבלנות,�יחליט�לעשות�כך�גם�בחדרו�הפרטי

�מיד �לעשותו �רוצה �הוא �טוב �דבר �אותו, �יזרז �כשהמארח �ובפרט �יוציא�, �מיד וממילא

��.האורח�כסף�מכיסו�ויתנו�לקופת�הצדקה

�לאורח �ומסבירים �ומוסיפים �ה, �שאחד �מצוות �הוא �זה �בענין �לרעך�"עיקרים ואהבת

�"כמוך �ולכן�יש�לדאוג�שגם�הוא�ינהג�כך,�שיש�לאהוב�ילד�יהודי�אחר�כמותו, ובמילא�,

שיש�לו�'�או�אפי,�כשהוא�יפגוש�ילד�שהוא�יודע�שאין�לו�את�שלושת�הענינים�האמורים

�לו �אין �או �ספק�אם�יש�לו �על�שלושת�הענינים, �לו �ויסביר �אותו �הוא�יעורר ובהדגשה�.

ל�דבר�קל�שבאפשרות�"כי�זה�כנ,�שאין�צורך�לשום�הכנות�מיוחדות�בשביל�לקיים�את�זה

��.א�לעשותו�בקלות"כאו

,�כי,�יש�שליחות�מיוחדת�לנשי�ובנות�ישראל)�שהילדים�יקבעו�קופה�בחדרם(ובענין�זה�

��".עיקר�חינוך�הילדים�מופקד�בידיהן,�כאמור�לעיל

��.32ח�הערה�"שם�תשמ)�93

כי�בהיותו�עדיין�ילד�קטן�:�"188'��התוועדויות�ע-ט�"ב�אייר�תשמ"כ,�ותיפ�בחוק"ש)�94

ז�שחוקקים�"הדרך�להביאו�לקיום�המצוות�הוא�עי,�ואינו�שייך�עדיין�להבין�טעמי�המצוות
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bq.mpn` ,xbaznyk ezpada elv` sqezipe  , elv` milley if`
c ote`a zeevnd meiw"dcneln miyp` zevn" , cnliy epnn miyxece

eיבי� dxez zeevne , zeevnd miiwl e`iai dfe95בעבודה ויגיעה
. 

 

mixg` lr ritydl mrah lvpl  
cq.zephw zeaiyiae mixcga mdicenil lr sqep  , cli lk lczyi

xeriy cqiil dclie , ללמד לילדי� אחרי�envra cnly dxezd ipipr .
 micli lr ritydl mivtge miade`y miphwd rahny hxtae

mixg` ,mikixvedxezd cenill df rah lvpl 96.  
  

 miclia mb dxyra cenill zelczyd  
dq. cnll aeh dn לעשרהl`xyin  . rbepa dxyrc ielirdy s`e

xa ixg`l miyp`a `ed dyecway xac zxin`l-devn , xnel yi
 cgein ielir yi miphwe miypa mbyבעשרה , xtqnay dlrnd cvn

xyr97. 

 

 

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

�בטבעו �אותם �ממילא, �בדרך �אותם �שעושה �כך �"ע, �פי(ד �ב' �למודים�")הפשוט �מטא כי

��"."כרע'�מנפשי

95� �שם"תשמ) �"ט �דורש: �גופא �תהיובזה �שלו �ומצוות �בתורה �שהעבודה �ים �רק�(' לא

�הכתב �כאותיות ,� �יפה �וקלף �יפה �בכ-כתב �אלא"�אבל �מציאותו �על �נוספת �מציאות ,�)ז

��".�חקוק�ונחקק�בו�עצמו-כאותיות�החקיקה�

96� �ב) �יום �השבועות�תש' �"דחג ��התוועדויות�ע-נ '276� �י. �בעת�"וראה�משיחת א�סיון

�דוסיד�"�ע,שם[ויש�להוסיף�ולהדגיש�שענין�זה�:�"309'��התוועדויות�ע-נ�"תש"�יחידות"ה

,�כאמור,�האנשים�והנשים,�שייך�לכל�אחד�ואחת�מישראל]�שיעורי�תורה�ומה�טוב�ברבים

�'כל�חד�לפום�שיעורא�דילי �וגם�טף. ובפרט�שדרכם�של�ילדים�וילדות�לספר�לחבריהם�,

החל�מלימוד�,�או�ששמעו�מהוריהם,�"גן�הילדים"ב,�"חדר"וחברותיהן�מה�שלמדו�היום�ב

ד�לימוד�האותיות�"ש�רבינו�הזקן�בריש�הלכות�תלמוד�תורה�ע"כמ(ת�"ף�בי"אותיות�האל

��)".והנקודות

�ובע '276�� ��שם99הערה �האותיות�והנקודות: �מלימוד �ומתחיל �אל, �"קמץ �ָאף כידוע�,

�כ �מו"פתגם �אדמו"ק �ש"ח �אל"ר �ָא�ף"קמץ �עשה" �התחלת �"הוא �ד"�האל-ד "�ָנכיא"ף

��)".�קמו'�ז�ע"ק�שלו�ח"אג.�44'�ג�ע"ש�תש"סה(

��.בענין�הפצה�והשפעה�על�הזולת,�סח-ראה�לקמן�אותיות�סז

97� �ב) �יום �תש' �השבועות �"דחג �בהערה �ע-�97נ ��התוועדויות '275""� �יהי: '�העשירי

��".ע"ועצ.�'הקשור�עם�עשר�ספירות�וכו,�"קודש
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ixv zlefd lr miritynyk mbjpgne cnln j  
eq.d ze`avn zg`e cg` lk  ' lr rityne xi`n zeidl jixv

zlefd . aeh xac lkn ik rciiy dfk ote`a icedi cli jpgl yi
zlefl mb d`pd zeidl jixv el yiy . `qib jci`l-gxkda 98 

cnln ytgl eilr avn lkay xekfi clidy ,"iax" , daiyi y`x
dfa `veike) . dclide- zkpgn zecli mr zcneld(99 . it lr s` ik

ek irack dbdpda lbxzd xak `edy '- xekfl mdilr z`f lka 
jxcd rvn`a oiicr mdy ,mdly dginvde lecibd rvn`a , oaenke

 envrn- cenila dtqed ici lr `id icedi ly lecibe dginv 
dxezd ,dfa `veike dxezd zricia100.  

 

zlefd lr drtyde dvtd  
fq.td  cg` lkl zkiiy dveg zepiirnd zvtde zecdide dxezd zv

l`xyin zg`e ,mixg` lr ritydl mikixve mileki miphwd mby ,
 mb oaend ote`a zeciqgd ipipr mb ex`azp el` epinia oky

miphwl101. 

 

gq. ziaal dln102 ,ohw cli ly elit` ,rtyd dl zeidl dleki d
el` mipiprl xf `ed dzr zrly icedi lr dwfg . df oi` m` elit`e

 

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

98� �'צבאות�ה"א�מ"ובהדגשה�שכל�או"...) יש�,�תצריך�להיות�מאיר�ומשפיע�על�הזול"

��.�שאסור�לו�לשכוח�ולהזניח�את�עצמו-צורך�להבהיר�ולהדגיש�לאידך�גיסא�

ממוריו�ומחנכיו�"�מקבל"�להיות�-מחד�גיסא�:�שלילד�יהודי�ישנו�תפקיד�כפול,�ונמצא...

על�חביריו�ועל�כל�הסביבה�"�משפיע"�להיות�-ולאידך�גיסא�',�ולהוסיף�ידיעות�בתורה�כו

��".שלו

,�"עם�חכם�ונבון"פ�שהוא�כבר�שייך�ל"כי�אע,�ללמוד�יותרולהוסיף�ו:�"ההמשך�שם)�99

�"ונוסף�ע ��הוא�ילד-ז �ילדה, �או �'צבאות�ה"שכבר�נמצאים�ב, כמה�שנים�וכבר�התרגלו�"

��".'בהנהגה�כדבעי�כו

100� ��התוועדויות�ע-"�'צבאות�ה"ט�ל"ט�ניסן�תשמ"שיחת�י) '31-2"� ועד�שיתאחד�עם�:

� �גמורה �באחדות �)ל"כנ(התורה �לחל, �שייך �התורהשלא �ובין �בינו �ק �שהוא�, �דבר ובכל

�ניכר�שכל�-)�ב"וכיו"�'ברוך�ה"שאומר�(בדיבורו�עם�חבר�,�בהליכתו',�אכילה�ושתי,�עושה

��".פ�התורה"מעשיו�הם�ע

כד�יהא�קריב�"ולשון�הזהר�בפרשתינו�:�"333-4'��התוועדויות�ע-ט�"פ�וירא�תשמ"ש)�101

וירא�"בבחינת�"�('ן�דחכמתא�כוזמינין�לאשכחא�טמירירביי�דעלמא�ליומי�משיחא�אפילו�

��")".'אליו�ה

��.אות�יד"�מועדים�לחינוך"ד�החיוב�לחנך�בהפצה�ראה�לקמן�"ע
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cin rityn ,onf xg`l i`ce rityn df ixd , wnrzn rneydy ixg`
dfa ,z`f el mixiaqne102

. 

 

dxezd zeinipt mcnll jixve xyt`  
hq.miphwl rbepa mb zepiirnd zvtdc oiprda xzeia lczydl yi  ,

xa ixg`l cin mipt lk lr-devn ,xa iptl elit` aeh dne-
devn103 ,d zpen` mr mixeywd mipipr mb mcnll ,' ez`xie ezad`

ek'104.  
 

r. lczydl jixv לבאר ולהסבירmipiprd okez mdl 105 ehlwiy cr 
idiy ote`a dbyde dpada'miphwl mb oaen d .cer `le ,`l` ,

xg`le mevnvd iptl oiay weligd ohwl mb xiaqdl milekiy i
ek mevnvd 'mc`d ytpa106. 

 

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

אנשים�,�ועבודה�זו�שייכת�לכל�יהודי:�"292'��התוועדויות�ע-נ�"פ�בראשית�תש"ש)�102

ובפרט�כשמדברים�אתו�דברים�היוצאים�מן�.�.��כפי�שרואים�שלמלה�לבבית�-נשים�וטף�

�הלב �ל, �שתומואומרים �ח"ו �זר �דבר �לא �באמת �הם �וח"צ �ו"ו ,� �זוהי ,��שלוירושתואלא

� �האמיתית-ויתירה�מזו �שלו ��מציאותו �חלק�אלוקה�ממעל�ממש, �שיש�לו �יהודי .�היותו

וכל�הנשמות�שבכל�,�כולל�גדולי�ישראל,�י�האחרים"שבו�הדבר�תלוי�שכל�בנ,�ועוד�ועיקר

��!"�יצאו�מהגלות-"�שכינתא�בגלותא"הדורות�ו

103� �"הובהער) �בר: �ד-ואדרבה�לפני �גם�העילוי �עוללים�ויונקים�יסדת�"מצוה�ישנו מפי

��)".ת"ה�וקבל�היהודים�פרז"וראה�גם�ד.�ג,תהלים�ח"�('עוז�גו

שהתחלת�הפעולה�דהפצת�,�ויש�להוסיף:�"418'��התוועדויות�ע-ח�"פ�נח�תשמ"ש)�104

�לקטנים�בנוגע�-המעיינות�חוצה�היא� שעדיין�,�דביחס�לחיוב�הלימו"�חוצה"שהם�בגדר�,

�ומצוותי �תורה �בעניני �נתחייבו �לא �אשר', �גם�"עי, �המעיינות �דהפצת �הענין �נעשה ז

��.כפשוטו"�חוצה"ב

� �הזוהר �ממאמר �גם �"ולהעיר �אפילו �משיחא �ליומי �קריב �יהא �דעלמאכד �זמינין�רביי

�דחכמתא�כו �"'לאשכחא�טמירין �אשר, אשפוך�את�רוחי�על�"זוהי�ההכנה�לקיום�היעוד�,

� �ונבאו �ובנותיכםבכל�בשר �ניכם �לכך". �ובהתאך �'יש�וכו, �-ט�"פ�דברים�תשמ"וראה�ש".

�התוועדויות�ע '109-10"� :� �וגם�אצל�הטף .� .� �שגם�עמם�לומדים�פנימיות�התורה .� לפי�.

באופן�של�,��לימוד�פנימיות�התורה�עם�טף-ולהעיר�שענין�זה�:�"�שם84ובהערה�".�ערכם

��".'�נרמז�בריש�ספר�התניא�וכו-עונג�

��.אות�ז,�"מועדים�לחינוך"ראה�לקמן�

105"� �ד"ובנדו) �הדרגות�דקי, �ס�בעולמות�העליונים�כו"פרטי �-כפי�שהם�בנפש�האדם�'

אלוקי�נשמה�שנתת�בי�טהורה�היא�אתה�"שגם�הוא�אומר�,�שיכולים�להסביר�זה�גם�לקטן

��".ע"עולמות�אבי'�לשונות�כנגד�ד'�ד,�"בראת�אתה�יצרתה�אתה�נפחת�בי

106� ��התוועדויות�ע-ח�"לילות�חג�הפסח�תשמ) '121"� �יודע�בעצמו�שלפעמים�: גם�קטן

�שיהי �מקום�אצלו �כזה�שאין �רצון �לו �יש �אחר' �באופן �הצמצום"ע, �לפני �ד �מקום�, שאין
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 micli mr dxeza letlt–aeh bdpn   
`r.ycgzp mipexg`d zexeca 107 ,`xnb cenll miligzny , `letlt

`ziixe`c ,dxyr yng oa iptl micli mb , cr- onfdl zekinqa 
zeipyn cenll miligzn eay108.  

 

ar.  df ixd l`xyi zevetza hytzne jled df bdpne xcqy oeik
kedaeh bdpn edfy dg ,anxd oic wqtl cre"y m"zebdpn "

 zeevne dyr zeevnc swezd milawn l`xyi zevetza ehytzpy
dyrz `l109. 

 

 

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

גם�'�אבל�יש�מקום�אצלו�שיהי,�רוצה�אמנם�דבר�מסויים,�ולפעמים',�למציאות�אחרת�כו

כ�כשאין�"משא"�(רצון"שיש�כאן�תואר�של�,�היינו,�אלא�שרוצה�באופן�כזה,�באופן�אחר

ולא�,�)מכיון�שלא�יתכן�כלל�באופן�אחר,�"רצון"אין�זה�תואר�של�,�באופן�אחר'�מקום�שיהי

��.ד�לאחרי�הצמצום"ע',�שיכולים�לדבר�ולהתווכח�עמו�לשנות�את�רצונו�כו,�אלא,�עוד

�בנוגע�לדרגות�שלמטה�מאצילות�"ועאכו �ע"�עולמות�בי-כ �הנפש, ,�שהם�כנגד�לבושי

��.מכיון�שמרגישם�בעצמו,�ד�קיומם"ע"�הסברה"�שלא�צריך�-ה�מחשבה�דיבור�ומעש

י�"�שע-כולל�גם�,�ס�בכל�דרגות�אלו"יכולים�להסביר�לו�תוכן�הענין�דקי,�ובהתאם�לכך

��".'פועל�גם�בעולמות�דלמעלה�כו,�ההתבוננות�והעבודה�בכחות�נפשו

 רוב�טובושמצד�:�"...א"ז�אלול�תנש"י'�יום�ג,�השם-להעיר�מראשי�דברים�מכינוס�צבאות

�נוסף�על�כך�שברא�את�העולם�בפעם�הראשונה�-ה�"של�הקב  שלכאורה�היה�די(�הרי

הוא� ,)ה"ד�הקב"ובפרט�שהיתה�אז�הבריאה�דאדם�הראשון�שהכריז�לכל�העולם�ע,�בכך

�בכל�רגע�מחדש �בורא�ומחיה�אותו �שהוא�רוצה�שאצל�כל�אדם�. כ�"�ועאכו-וזאת�כיון

ושיקבל�עוד�יותר�מחסדי� ,יותר�ידיעה�והרגשה�בזה�יתוסף�בכל�רגע�עוד�-אצל�ילד�יהודי�

�קודם ה�נתן�לו"בנוסף�לכל�הדברים�הטובים�שהקב(ה�"הקב פ�לפני�"בתחילת�היום�ועכ,

�"רגע�זה �"והרחבה מידו�המלאה�הפתוחה�הקדושה) ה�נתן�"ובאופן�שהוא�ירגיש�שהקב,

��".לו�זאת

107� �תש"ש) �תשא �"פ �ע-נ ��התוועדויות '411-12"� �בדורו: �נתגלה �האחרוניםוזה ,�ת

�יותר �בסמיכות �כשעומדים �ממש, �בסמיכות �עד ,� �העתידה �בנוגע�-להגאולה �שזה �כפי

גם�בתור�מעין�וטעימה�,�לכמה�ענינים�שמתגלים�במשך�הדורות�כשמתקרבים�להגאולה

�לע �שיהיו �ל"דהגילויים ,� �ד"בנדו(כולל �התורה-) �בלימוד ��שלימות �בפלפולא�, כולל

��".דאורייתא

108� �שם) ��דוראה�שיחת�ליל. �הסוכות�תש' �"דחג ��התוועדויות�ע-נ '162"� נעשה�סדר�:

בקי�בחלק�הפשט�שבנגלה�דתורה�ורק�'�הלימוד�עם�קטנים�באופן�שלא�ממתינים�עד�שיהי

� �פלפולא �עמו �ילמדו �ד(אז �ליסבר"כהסדר �והדר �איניש �")לגמר �בהתחלת�, �כבר אלא

��".הלימוד�לומדים�עמו�גם�ענינים�השייכים�לפלפולא�דאורייתא

��.162'��שם�ענ"תש)�109



yrnl jepigd 

  26

 zepenzd'zeign 'zexxerne  
br. meia jxrp qepikdy oeikn-leg , zepenz mb dfn miyer
)'qxryhwit'( ,mi`xne  ote`a'ig 'miweqtd z` e`xw miclidy ji` ,

d mbemteb lkae mdicia etip,  mr mdly xywd z` ze`xdl ick
 dxezd-mr ode dnypd mr od `ed df xywy  sebd , ixd f` `wecy

ige mly xac df110.  
 

cr. i`ck111xtq xe`l `ivedl  , zepenz lelkiyמכלmigelyd  ,
mzia ipa mr cgia ,miphw micli mb llek . e`xiy df ici lry oeik
qa mdizepenz z`xt , jxca zkll xzei mze` xxeri df ixd

mn`e mdia` ,lreta migely zeidle112 .- hian clidy ici lr 
xtqa ,ezpenz z` d`exe ,xkfp `ed gily mvra `ed mby . `l`

didie lcbiy cr mipy dnk dxez cenll eilr lretly lreta gily ,
eze` mikpgn eixedy itk113. 

 

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

110� �דברים�מכינוס�) �"צבאות�השם"ראשי �יום�ד, �מנחם"י' �"א"אב�תנש-ג כנהוג�אצל�:

ה�מראים�דוגמא�לכל�"�ה-�ובפרט�בנוגע�לילדים�שגדלים�ומתחנכים�באופן�יהודי�-יהודים�

�הילדים �שאר �אפי, �לחינוך' �זכו �לא �שעדיין �יהודי לאלה �מסיבות�שאינן�. �שזה ובמיוחד

,�בעולם)�א�פארווארפענעם�ווינקל(בפינה�נידחת� כיון�שהם�חייםאלא�מ,�תלויות�בילדים

�הרי�עוד�יותר�-�וממילא�הילדים�אינם�אשמים�בזה�-יהדות� שלשם�עדיין�לא�הגיע�כראוי

גם�,�סוף�יספרו�לכל�הילדים-שאז�סוף,�להראות�להם�דוגמא�חיה חשוב�לעשות�הכל�כדי

��".'ומכיון�שהכינוס�וכו.�לאלו�שנמצאים�רחוק

111"� �בהו) �על �השלוחים"ספה �ספר �הוציאו" �-שכבר �חלק�(לאור �תמונות�של �בו שיש

ומה�,�משתתפי�הכינוסכל�שיכלול�תמונות�של�,�ל�ספר"כדאי�להו'��הי-)�מהשלוחים�בלבד

]�והן�בדרגא�תחתונה,�הן�השלוחים�בדרגא�עליונה,�וכאמור�לעיל[�השלוחים�מכל�-טוב�

��".'וכו

��.332'��התוועדויות�ע-א�"פ�תולדות�תנש"ש)�112

 שלפלא�שעד�עתה�עדיין�לא�הצליחו�להביאו�לידי:�"...א"שם�ראשי�דברים�תנש)�113

מבחינים� שהסיבה�האמיתית�לכך�היא�מפני�שמבולבלים�מבלבולי�הגלות�ולכן�לא,�פועל

�טפל �ומה �עיקר �מה �והוא, �השלוחים: �ספר �לערוך �כל, �שמות �יהיו השלוחים� שבו

�והשלוחות�וילדיהם �ביחד�עם�התמונות�שלהם, ישנם�רק� ספר�זה�שנערך�לאחרונהשב.

ואפילו�,�בפרטיות ועד�לרובם�של�השלוחים�אינו�מובא,�אבל�חלק�חשוב,�חלק�מהשלוחים

�להם �יש �ילדים �כמה �מוזכר �לא �הספר. �את �מחדש �יערכו �ולכן �כל�, �של �התמונות עם

��".למזכרת�נצח ז�נעשה"שעי,�משפחות�השלוחים
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rxd xvid mr dngln  
dr. l yijpg114el yiy oeikny clid z`  rxd xvi , df ici lry

izla mipipr epkzi-miievx ,dfn rpnidl dnglnd zeidl dkixv ,
zi`cke dyw ikd dnglnd ,minyay epia`l edfy oeik114.  

  
be`cl dn oi` yexck jepigdyk  

er. `id zn`d , ohphw rxd xvi wx el yiy)w `xvi rwipiil- 
rxd( ,oipr xy`ke irack `ed jepigd , be`cl llk jixv oi` ixd

clidl rbepa , aegxa aaezqn `edy s`- mr xagziy okzii f`y 
`l micli- micedi- awdy oeik"xney d .lr mewn lkny `l` 

 zevn miiwl mixedd"xrpl jepg"115.  
 

fr.eixedy jixv oi`  ,eaq elit`e ,c el exn`ixa miinrt , `ed `l`
el mixne`y dpey`xd mrta cin mlewa rney116 .df jxc lreclil  ,
jexr ogley xeviwa aezk xacdy el witqn117ick  z`f dyriy118 ,

cre xeciqa aezk xacdy el witqny119. 

  
  

 

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

114� ה�גם�בנוגע�"ועד�שכ:�"א"ל�תנשד�אלו"י,�תצא-פ�כי"ראשי�דברים�מהתוועדות�ש)

ותפשו�בו�"ל�"ועד�שצ"�בקול�אביו איננו�שומע"ילד�ש,�דלכאורה".�בן�סורר�ומורה"לענין�ד

�ואמו �אביו �מבהיל"�ה-" �הכי �דבר �ז � איך! �אביו �בקול �ישמע �לא �יהודי �שילד אף�(ייתכן

�לפנ �אתו �וכו"שדיברו �?)'ז �ד ובפרט! �ומורה"שהענין �סורר �בן �רק�במשך�תקופ" ה�אפשרי

מ�"מ,�"בן�סורר�ומורה�לא�היה�ולא�עתיד�להיות"אומרת�ש אכן'�פ�שהגמ"ואע.�הכי�קצרה

� �יוצא"הרי �מקרא �פשוטו אין �"מידי �עד, �כשלומדים �ילד"ובפרט �עם �ז .� �בזה �-והביאור

�שצ �החינוך�"שמכיון ,�ז"ז�בהתוועדויות�שלפנ"עד כמדובר�בארוכה,�פ"מדרבנן�עכ(ל�ענין

��".'הרי�יש�לחנך�וכו,�)וכבר�נדפס

��.ראשי�דברים�שם)�115

ז�לילד�עצמו�יש�נחת�"ועד.��נחת�מהנכד-וכן�לסבים�,�נחת�ממנו ועד�שיש�להוריו)�"116

��".מעצמו

��".כ�כשלמד�זאת"ועאכו,�ע�באריכות�ובפרטיות"כיון�שעדיין�לא�למד�שו)�"117

��".ובפרט�שבדורנו�ניתוספו�גם�ענינים�שלפנים�משורת�הדין)�"118

כיון�שילד�אינו�למדן�:�"א"ד�אלול�תנש"י,�תצא-יפ�כ"ראשי�דברים�מהתוועדות�ש)�119

�מבין �"פלפולים" ואינו �ז�הלכה�למשה�מסיני"�ה-אלא�כאשר�דבר�כתוב�בסידור�, �-ל�"וי.

��!"באמת�הלכה�למשה�מסיני שזהו
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ipy wlg:  

jpgnd  
  

in lr jepigd zaeg?  
` .d lk zeyrl zg`e cg` lk lr dyecw deevne yecw aeg ielz

jepigd oipra ea ,dtqedn ligzny llek  df ici lry envr jepign
ipa jepiga sqezin-ziad1. 

 

a .a`d lr `ed oicd xwirn jepigd zaeg ,"eia` .. ixacn deevn
dyr zevna elit` eza e` epa z` jpgl mixteq ..oky lk ..

dyrz `l lr xearln myixtdl"2. 

 

zeevn miypd mb  
b .lyd azk"y d" miypd מצוות xzeie a`d enk mdipa zgkez lr

ek ziaa xzei zeievne zeiept mdy mrhn mdn'"3. 

 

c.d jepig xwir "sh" ,miphw mzq `l ,miphw iphw `l` , lr epi`
a`d ici ,cnlnd ,xird ax e` daiyid y`x ,m`d ici lr `l` .

 xzeia miphwd miclid ly jepigd hxta"mkth" ,k hrnky elek l
dy`d icia oezp4. 

 

jepiga miypd ly ogek  
d.libxd jxc lr zeevne dxez iwqer eidi miclidy jkl sqep  ,

megde beprzd z` m`d mda dxicgn , opyiy dad`de zepicrd mr
 

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

1� �ובנות�חב) �דברים�מהשיחה�לנשי �ד"ראשי �אייר"כ, �ח �[א"תנש, ראה�בקשר�לשנת�.

:�41'��התוועדויות�ע-ח�"�תשמ-�ויהפוך�לשמחה��נדחה-ז�תמוז�"י,�פ�בלק"ש,�הילד�והילדה

"� �-ובפשטות �לגמרי �אינגַאנצן("�להתמסר �זיך �ַאריינווַארפן �החינוך") �בעבודת ולא�,

��"..."].שַפאלטן�דעם�ים�"-ועד�',�להתפעל�ממניעות�ועיכובים�כו

2� '��התוועדויות�ע-ד�חיוב�נשי�ישראל�בחינוך�ובלימוד�התורה�"�ע-נ�"פ�אמור�תש"ש)

171.��

3� �תש) �"נ"שם :� �והבנות �הבנים �והנהגת �שהחינוך �לכך �נוסף �הקטנים�(אבל ובפרט

�והקטנות �ממש�תלוי) �בפועל �במדה�רבה�ועיקרית�בהדרכת�האם' �עקרת�הבית, ובדרך�,

��".'ה�וכו"ש�השל"ידוע�מ,�הרי,�ממילא�נעשה�עיקר�החינוך�על�ידה

��.341'�עדויות�ע�התוו-�לנשי�ובנות�ישראל�-ח�"דסליחות�תשמ'�ג,�ג�אלול"שיחת�כ)�4
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l`xyi zepae iyp ly oraha cgeina . eidi zeevne dxeza wqrdy
 ote`aנאה וטוב , mdilr riavdl milekiy jkxnele" :` df- il
edep`e"5. 

 

dxezd zewizn lr zedn`d oebip  
e.d`xpk  ,`nbecl , mdiclil obpl zeicedi zedn` ly aeh bdpnda

 dqixra milhen mzeida cer-aeh ikd xacd `id dxezdy  , ikd
wezn ,eke dti ikd ,'clia rityn dfy ,xbazny xg`l mb , dad`

mipiprd lk itlk xweie ziniptzeevne dxezc 6. 

 

f. zeni`znd zepekzd yi miypl -zeiaale zekx  , zepekzd
mzxaqde mixacdy ick zkpgn e` jpgn lv` zekxvpd7 elawzi 

zkpegnd e` jpegnd lv` wnerae aeha ,ziad z` jpgle bidpdl 

ipae-zephwde miphwd zepade mipad hxtae ziad8. 

  
  
g.n`d ly jepigl zcgein dlrn zed , dad` ly jxca `edy

miclil daige , ici lr `ed ekepig jxc xwiry a`a ok oi`y dn

 

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

��.357'�ש�ע"�סה-ב�"ב�שבט�תשנ"וליל�ויום�כ,�פ�יתרו"ש)�5

��.357'�ב�שם�ע"תשנ)�6

על�ידי�הסברתם�שעל�":�א"תנש,�ח�אייר"כ,�ד"מהשיחה�לנשי�ובנות�חבראשי�דברים�)�7

�שהם� �מכיון �ועמוק �טוב �באופן �המחונך �אצל �מתקבל �זה �ואזי �בחינוך �חוש �צריך זה

�הכי�טובכטבעם�ו משקיעים�את�כל�לבם ובאופן�רך�ובאופן�חי�ובאופן�,�מסבירים�באופן

��".לבבי

ביהדות�הרי�נשי�ובנות�ישראל�בכשרון�החינוך� ואלו�שמאיזה�סיבה�חסר�אצלם:�"ושם

��".שיתנהגו�בהנהגה�יהודית שלהם�מאירים�גם�את�ביתם�של�אלו

עדי�בנין�,�שמתכוננים�לבנות�בית�בישראל,�ז�בנות"ועד(דנשי� התפקיד:�"א�שם"תנש)�8

,�הבית-ישראל�הוא�להנהיג�ולחנך�את�הבית�ובני)�שידברו�בשבילם�שידוך בבוא�הזמן,�עד

שלכן�נקראות�בשם�עקרת�הבית�כי�הם�העיקר�של�הבית�כי�,�פ�תורה"המתאים�ע באופן

��".'להם�וכו



jpgnd 

  31

ceake d`xi9 .ygena mi`exe ,mipexg`d zexeca hxtae , `wecy
dad`e aexiw ly jxca ,jepigd zglvd xzei dlecb10. 

h.minrtl jxev yiyk mb  ,miniieqn mixwna , ly oeyla ynzydl
dgkez ,xqen haya - z`f zeyrl miypd ly cgeind mpexyk 

mrep ikxca11. 

 

mdipa ly dxezd cenila zelczyd  
i.miypd 13  מצוות mdipay oda ielzd lk zeyrle lczydl mb ילמדו

, heyte ,dxez ecnli mdipay miypd ly ozelczyday12. תורה
 wefig cecir ly mipte`d lk millkpfexife , dxezd cenila etiqeiy

dciwye dcnzda13. 

 

`i. dfa mipte`dn - miypd ly zetzzydde zepiiprzdd ici lr 
, "mdipa ly  .dn mdizal mixfeg miclid xy`ky"xcgבתלמוד�

"dxez cenlz " e`"daiyi" , mdn zywane mn` mze` zl`ey
 mcenlz lr dl exarie exfgiy)ek dpyne `xwn'(14. 

 

ai.envrlyk cenild zxfgay zlrezl sqep  , dcn dze`a `idy
a`d mr cenilda ,y `l`" miypd . .ziaa xzei zeievne zeiept ."

ixd , mr cenildהא� ,zcgeind dkxca , iaal ybxe meg xzia

 

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

9� �ג�אלול"שיחת�כ) �ג, ��התוועדויות�ע-ח�"�לנשי�ובנות�ישראל�תשמ-דסליחות�' '341�:

�נא" �הנשים �על �ולכן �"�נשים�בנתה�ביתהחכמת"מר ,� �שלהן �החינוך �שדרך בנתה�(מכיון

הדרך�אותה�,�ושיטת�החינוך�של�הנשים�היא.��מתוך�אהבה�וחיבה-הוא�בחכמה�)�ביתה

��".רחל�ולאה,�רבקה,��שרה-למדו�מהאמהות�של�עם�ישראל�

'��התוועדויות�ע-נ�"�תש-ד�חיוב�נשי�ישראל�בחינוך�ובלימוד�התורה�"�ע-פ�אמור�"ש)�10

171.��

��.בענין�חינוך�מתוך�קירוב�ראה�לקמן�אות�לב

��.9הערה�שם�)�11

12"� �חז) �"ובלשון �כנישתא"ל �לבי �בנייהו �(באקרויי �רגילין�" �היו �רבן �בית �של תינוקות

�הכנסת �בבית �רבן �לפני �למדים �)להיות �בנייהו", �ומתנין �(דמקרין �בניהן�" �על שטורחות

��)".להביאן�לבית�הספר�לקרוא�מקרא�ולשנות�משנה

הנשים�"מאותו�טעם�ש":�171-2'��התוועדויות�ע-נ�"ג�בעומר�תש"ערב�ל,�אמורפ�"ש)�13

��".'גם�להשתדל�וכומצוות�ה�"ה,�"בניהם�כמו�האב�ויותר�מהםתוכחת��על�מצוות

��.שם)�14
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a`d xy`n15 , siqenחיות והתלהבות יתירהmiclid ly mcenila  ,
ygena d`xpk16. 

ga l`xyi zepa ly owlgjepi  
bi.miclid jepigl zekiiye xyw yi l`xyi zepal mb  : el` od

oi`eyipl mcewy onfay , zegilyde ceridl zekpgzn od f`y
 icedid mra odly daeygd-ie`xk icedi zia zepal  , z` jpgle

ie`xk miclid .efn dxizi ,zephw zepa mb , m`l zexfer ody jka
hwd odizeig`e odig` jepigazep17. 

 

oeiqpae rcia siqen jepiga wqrd  
ci.dfa `veike jepige drtyda wqrzn `edy oiprd mvr  , siqen

 miyp` lr ritydl lbeqn zeidl jk xg` lkeiy oeiqpe zerici elv`
mitqep18 . jepiga zewqrzdd ieaix ici lry ygena mi`exy itk

eke jepigd zehiya zeignende rcid lcbe jled'19. 

 

eh. laben ote`a jepigd oipra ely zlekid dzid dligza m` mb 
mvnevne ,dzr ezlkia ,onf jyn jepiga zewqrzdd ixg`l , lertl

xzei daxd .zenka od ,micinlz ly xzei lecb xtqn jpgl , ode
zeki`a , dyib el dzid `l okl mcewny micinlz beq mb jpgl
mdil`20. 

 

c oepbql al zneyzcinlzd xeai  
fh. jpgne cnln lkl d`xed ,zneyz yicwdl- xeaicd oepbql al

jpegnde cinlzd ly dl`yde ,idiy' ea yiy oipr lkn zexidfa d
dpen`d gexa mpi`y zeric ly wa` e` cepcipe uny21. 

 

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

,�כנהוג�שהאב�בוחן�את�בניו�על�לימודיהם,�"בחינה"שהלימוד�עמו�הוא�בדרך�של�)�"15

��".ב"ביום�השבת�וכיו

��.שם)�16

��.341'��התוועדויות�ע-ח�"�לנשי�ובנות�ישראל�תשמ-דסליחות�'�ג,�ולג�אל"שיחת�כ)�17

��.369'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בהעלותך�תשמ"�ש)18

��.378-9'�ט�שם�ע"תשמ)�19

כפי�שמדגישים�,�"'ובחנוני�נא�בזאת�אמר�ה"דא�נאמר�-ובכגון:�"379'�ט�שם�ע"תשמ)�20

צדקה�היא�כללות�,�כי,�ומזה�מובן�גם�בנוגע�לשאר�המצוות,�ל�בנוגע�למצות�הצדקה"חז

��".כל�המצוות

��.201'��התוועדויות�ע-א�"פ�בראשית�תנש"ש)�21
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ekr algn zexidfd"dfa `veike m  
fi.g jpgnd `ven m`a "izla oipr e-ievx ,l lczydl eilr zeyr

jpegnd z` riyedl ick ea ielzd lk , lr eze` xxeriy df ici lr
ekr algn zexidfd xac"m , mllbay mipipr x`ya dfa `veike

izla zeaygn el letil mileki-zeievx22. 

 

dpen` ipipra zel`yd oepbq  
gi. oipr23`xwnl yng oac jepigda iceqi  ,y`ky dl`y l`ey x

dl`k mipipra , ly dl`y oepbq oia dvwd l` dvwd on welig yi
icedi cli ,qexewit` ici lr zl`ypy itk dl`y eze`l23. 

 

hi. oepbqa l`ey icedi cli ]jetd :[ ze`ceea elv` hlgene xexa
zn` `id dxezdy ,zn` ezxeze zn` dyn , lk `ll elv` xexae

awdy wtq"epd z` d`ex deke cl ,'elkya oiadl dvexy `l` , idn
awd ly ezaygn iepiya dxaqdd"d , iepiyl d`iady daiqd idn

awd ly ezaygn"d ,dfa `veike24. 

 

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

��.שם)�22

כי�רבה�רעת�'�וירא�ה:�"..."200'�שם�ע.�201'��התוועדויות�ע-א�"פ�בראשית�תנש"ש)�23

��":�כי�עשה�את�האדם�ויתעצב�אל�לבו'�וינחם�ה'�האדם�בארץ�גו

לא�.�.�שגלוי�לפניו�שסופן�לחטוא�פ�"אע.�.�ה�רואה�את�הנולד�"הקב:�"י"בפירוש�רש...

��".נמנע�מלבראן�בשביל�הצדיקים�העתידים�לעמוד�מהם

אפיקורוס�אחד�שאל�,�וזה�כתבתי�לתשובת�המינים"י�"ויש�להוסיף�בביאור�פירוש�רש...

�קרחה �יהושע�בן �את�רבי �אתם�מודים�שהקב"א, �ה�רואה�את�הנולד"ל�אי �הן, ,�אמר�לו

ל�"א',�בשעת�חדותא�כו'�נולד�לך�בן�זכר�וכו,�מר�לוא,�אמר�לו�והא�כתיב�ויתעצב�אל�לבו

��:�ל"�דלכאורה�צ-"�'ה�כו"כך�מעשה�הקב

�א �רש) �של �חמש�למקרא"ענינו �לבן �מקרא �של �פשוטו �לבאר �י ,� �לכתוב תשובת�"ולא

�"המינים �ולאידך)�ב?�"דע�מה�שתשיב�לאפיקורוס"ענין�של�, '�וינחם�גו"השאלה�בפסוק�:

�לבו �את �(ויתעצב "� �לומר �שייך �הקב"הנאיך �אצל �הנולד"ל �את �שרואה �ה היא�שאלה�)

")�'פ�שגלוי�לפניו�וכו"אע("י�לבאר�הענין�"לו�לרש'�הי,�כ"וא,�פשוטה�אצל�בן�חמש�למקרא

�דבר�שיגרום�חלישות�הדעת�אצל�-"�אפיקורוס"מבלי�להקדים�שזהו�מענה�על�שאלה�של�

��!�?היתכן�שעולה�במחשבתו�שאלה�של�אפיקורוס�רחמנא�ליצלן:�ילד�יהודי

��".'י�מתרצה�באופן�שעל�ידו�מודגש�ענין�יסודי�כו"שכיון�שרש,�ויש�לומר�הביאור�בזה

ה�רואה�"אי�אתם�מודים�שהקב�"-סגנון�שאלתו�של�אפיקורוס�:�"201'�א�שם�ע"תנש)�24

ש�"ממ"�מוכיח"ש,�אפיקורסות�היא�באופן�של�-"�והא�כתיב�ויתעצב�על�לבו.�.�את�הנולד�

��".ה�רואה�את�הנולד"שהקבשאי�אפשר�לומר�"�ויתעצב�אל�לבו"
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migekiea qpkdl oi`  
k.efk dl`y `xwnl yng oa l`ey qexewit` xy`k  , el oi`

migekieea enr qpkdl ,xzeid lkle , inkgl eze` zeptdl eilr
y l`xyiexeca25. 

 

xeq`d xacn dyxtd  
`k.`ed jepigd oipr  , wx `l'micia edl etqil `ly'26 , mb `l`

xeq`d xacn dyxtda .jk ick cr ,שמזדעזעי� lv` mi`ex xy`k 
ihp cli'izla xacl d-ievx , jyniy milecbda ielzd lk miyere

miaeh mixacl wxe j`27. 

 

g aefrl oi` jpgnl"eciwtz e  
ak.g`l mb irack eciwtz `liny ix ,ek micinlz cinrdl ,' dzre

epnn xzei lecb cnln lv` micinlzd mi`vnp , recid oeylae
"miyiiz eyrp miicbd" ,aefrl el oi` ,g"e , ciwtz ytgle df ciwtz

 xg`)mildz xnel ,eike dwcv zzl e`"a.(  lv`y it lr s` ik
dne`n xqgi `l micinlzd , xqgiאצלו ,pa eciwtz ielinl rbe

mlera ezegilye .df oipra ezegilye eciwtzy xacd xexae , oeikn
zeax mipy dfa wqry ,dfa gilvde ,okl , eaxwa dnypdy onf lk

-dpy miray  ,dpy mipeny ,dpy mixyre d`n , cr" ini urd inik
inr "-df oipra weqrle jiyndl jixv  , ezegilye eciwtz ezeidl
leram28. 

 

 

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

25� �ע"תנש) �שם �א '201� �"�88הערה �י: �ל"ועוד �רש, �חמש�"שכוונת �לבן �הוראה �לומר י

�למקרא� .� �שהם�בדוגמת�. �ישראל�שבדורו �לחכמי �קרחה"להפנות�אותו �יהושע�בן "�רבי

��".שערך�ויכוחים�להשיב�על�טענותיהם�של�אפיקורסים

26� �אמור"ש) �פ �ל, �בעומר�תש"ערב �הערה�"ג �ועדויות�ע�התו-�51נ '163"� �שלא�: והדין

ס�"ת�חת"ראה�שו(ועיקרו�אינו�מדין�חינוך�,�ז�איסור�נוסף�על�הגדול"�ה-ליספו�להו�בידים�

ולא�להפרישו�,�החיוב�מן�התורה�הוא�רק�שלא�להאכיל�בידים,�שלכן,�)ועוד.�ג"ח�ספ"חאו

��".ורגם�להפרישו�מאיס)�אלא,�לא�מספיק�שלא�להאכילו�בידים(אף�שמצד�חינוך�,�מאיסור

��.50נ�שם�הערה�"תש)�27

��.326'��התוועדויות�ע-ט�"פ�לך�לך�תשמ"ש)�28



jpgnd 

  35

bk.epnn xzei df ciwtza gilvny edyin d`exyk  , daiq ef oi`
df ciwtz aefrl .daxc` `l` ,eil` sxhvdl eilr , cenll mb llek

epnn ,ezceara zenily sqezz df ici lry29. 

 

cinlzd zpade cenila zelczyd  
ck.cinlzd mr oiprd cenil ici lr daeg ici z`vl oi`  ,

awdy jnzqdle"d oiaie rbiizi cinlzdy eaal zel`yn `lni 
cal . cinlzd mr cenll zcgein zelczyd zeidl dkixv `l`

`ed elkya oiadl lkeiy cr aeh ikd ote`a , ote`a cenil ici lr
c"oiprl oipr oiae dyxtl dyxt oia opeazdl geix ozil"30. 

 

xzei aeh jepiga siqedl  
dk. cnln lv` xak jpgznyk mb aeh ,ek dxez cnele ,'ixd ,

xzei aeh jepig el zzl xyt`zny dpey`xd zepncfda , lv`
xzei aeh cnln ,deday jepigd zcna wtzqdl oi` , zzl yi `l`

xzei aeh jepig el ,zenilyd zilkzl cr31. 

 

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

��.ט�שם"תשמ)�29

30� �תשמ"ש) �פקודי �"פ �ע-ט ��התוועדויות '409"� �בנוגע�: �בהדגשה �היא �זו והוראה

�לימוד�-"�ליתן�ריוח�להתבונן�בין�פרשה�לפרשה�ובין�ענין�לענין"ד.�.�למחנכים�ומלמדים�

כך�שזה�"�(לאכולכשולחן�הערוך�ומוכן�",�"לפניהםואלה�המשפטים�אשר�תשים�"באופן�ד

��)".�בגשמיות-ועד�,�נעשה�דם�ובשר�כבשרו�ברוחניות

אלעזר�'�מסופר�בזהר�שר:�"325-6'�ושם�ע.�326'��התוועדויות�ע-ט�"פ�לך�לך�תשמ"ש)�31

�ל �יודאי"שאל �"חד �עבידתך" �מאי �לי, �אמר �באתרי' �קרינא�דרדקי �ר, �השתא�אתא יוסי�'

והוו�יהבין�לי�כל�בני�מתא�אגרא�',�ליקו�לון�מגבאי�ואותבו�לון�לגבידכפר�חנין�למתא�וס

�גבאי �הוו �דדרדקי �זמנא �כההוא �מנייהו�, �לאתהני �לי �אתחזי �דלא �בנפשאי ואסתכלנא

�למגנא �חכים, �דהאי �בהדי �גרמאי �"ואגירנא �כלומר, �הי, �יהודי �אותו �תינוקות' ,�מלמד

�וכשהגיע�ר �יוסי' חכם�ומלמד�יותר�'�שהי(יוסי�'��רלקחו�התינוקות�ממנו�והושיבום�אצל,

והתבונן�,�וכדי�שלא�להשיג�גבולו�המשיכו�אנשי�העיר�לתת�לו�שכרו�כמקודם,�)טוב�ממנו

� �חנם �מהם �להנות �ראוי �צדקה(שלא �בתורת �דכיסופא, �)נהמא �ולכן, �הוא�, �אף הצטרף

��.'למלמד�הטוב�ממנו�כו

� �ביאור �זה-וצריך �מסיפור �והלימוד �ההוראה ��מהי �דלכאורה, �ק, �ל"ממאי �בנוגע�, הן

�התלמידים �בחינוך �להתעסקות �התלמידים", �אלו �לבניך �"ושננתם �לשלילה�, �בנוגע והן

��?דלקיחת�שכר�בחנם

הן�,��ובשתים-בנוגע�להפעולה�על�הזולת�"�מסכתא�רבתי"ויש�לומר�שסיפור�זה�מלמדנו�

��".והן�בנוגע�למחנך,�בנוגע�למחונך
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dle`bd axwzda jepiga dtqed  
ek.  ici lr dnilyde zizin`d dle`bdl xzei miaxwzny lkk

iynepwcv g , ote`a xzei siqedle yibcdl jxevd lcbe jled
"dpyn"32 , mi`xwpy oax zia ly zewepiz jepigc zelertda
"igiyn" ,dle`bd d`a mzekfay33. 

 

fk. dle`bd z` xzei fxfl icka , ixyt` ikd mcwda `eazy- 
 exn`i o`k mi`vnpy oax zia ly zewepizd lky mi`zn"miigl ."

mikpgnd mbe , ly mildpne micnln"d ze`av'" , lr dfa etzzyiy
 mr xeywy oebipd miclid mr cgia epbpiy ici"d ze`av' ."- dfne 

xg` mia`ey- dpyd lk jyna dcearl gk jk- lv` cgeinae 
llka mildpne mikpgn ,epxec `iyp ly migely hxtae , mzceary

 mzegilye-cgeina  ,`iadl zegilyde dceard epwcv giyn z` 
ynn lreta , llek- oipr lr zcgein dybcde al zniy ici lr 

 mi`xwpy l`xyi icli ly jepigd"igiyn"34. 

  
miillk xtq izaa mi`vnpd el`l jepig  

gk. zia oaxeg lr oewizd- miwqery df ici lr `ed zelbde ycwnd
zia ly zewepiz mr cenila ieaixae-oax ,l`xyi ux`a oia oiae 

 

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

ה�מיתוסף�בעמדנו�באלף�השישי�ובז:�"...א"א�שבט�תנש"י,�פ�בשלח"ראשי�דברים�ש)�32

�יום"שהוא�ע � ד �שאז �לחם�משנה"השישי �"לקטו �שבאלף�השישי, החינוך� וממילא�מובן

��"".משנה"הוא�גם�באופן�ד

ז�יש�לבאר�הקשר�"ועפ:�"151-2'��התוועדויות�ע-ב�"משיחת�ליל�שמחת�תורה�תשנ)�33

כהכנה�לזמן�ר�"�שהלימוד�דתשב-והשייכות�דתינוקות�של�בית�רבן�לביאת�משיח�צדקנו�

�התורה�הוא�ע �בלימוד �חינוך�"החיוב �הזה�בתור �בזמן �התורה �ובדוגמת�כללות�לימוד ד

,�"תורה�חדשה�מאתי�תצא",�עיקר�ושלימות�הענין�דלימוד�התורה'�והכנה�לזמן�שבו�יהי

ט�"מסעי�תשמ-פ�מטות"וראה�ש".�שהוא�מלך�וגם�רב,�י�משיח"ע'�י�יהי"שלימודה�לכל�בנ

��התוועדויות�ע-�14הערה� '77"� �ולהעיר: מדגישה�את�הקשר�"�משיחי"שקריאתם�בשם�,

�והשייכות�למשיח�צדקנו �היינו, ר�ממהרת�ומזרזת�שלימות�הענין�"שפעולתם�של�תשב,

��".�ביאת�משיח�צדקנו,�"משיח"ד

34� ��התוועדויות�ע-ב�"משיחת�ליל�שמחת�תורה�תשנ) '148-50� �ושם. �העולם�: כמנהג

� �יש �("הימנון"לצבא �")מארש" �משל, �הםניגון �צ; �"והרי �בנימוסי"ל �הלך �לקרתא "�'אזלת

כיון�,�ויחשיבו�זאת�כזכות�עבורם,�ובודאי�כל�הקהל�יסייע�בזה).�'בבואך�לעיר�נהג�בדרכי(

��".משיחי"ידי�הילדים�נפעל�ונמשך�גם�בהם�התואר�שבו�מכונים�הילדים�-שעל
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ux`l uega35 ,zia ly zewepiz ly mibeqd lk mre-oax , dl` llek
zrl mi`vnpy-a dzr"qlewq wila`t" , mikixv cgeina mdy

ipxez icedi jepigl36. 

 

hk. df megza lrt xaky dn lr had ilan , dfa elrt dnke
 mixg`-d`a `l oicr dle`bdy zeid  ,i`x df ixd' jixvy d

a siqedl xyt`edf . ieaix z` zehyta mi`exy df lr sqep
ipxez icedi jepig mda siqedl jiiyy micedid miclid37. 

 

dpen`e zecg`l mlera xrepd jepig  
l. mlerd zene` lkc xrepd jpgl , jxevde zeaiygd lceba

melye zecg`a , lkay mc`d ipa lk zaehl miiccd reiqe xfr
elek mlerd ,`d zxcgd ici lrebidpne mlerd `xeaa dpen38. 

 

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

�ישראל�הוא�בחו�")35 �של�בני �ובנין �הזה�רוב�מנין �ל"שבזמן �-ובזה�גופא�, כדור��בחצי

��".התחתון

�תש"�ש)36 �תצא �"פ �הרה-נ �לפטירת �וכו"�בקשר �ח �ר' �ע' �העכט �יהודה �"יעקב �-ה

�"232'�התוועדויות�ע גודל�ענין�הלימוד�עם�תינוקות�של�בית�רבן�מבואר�בכמה�מאמרי�:

�ל"חז ,� �-ובמיוחד �וגאולה �גלות �עם �-�בקשר �הגמרא �בקשר�(�כדברי �הידועה בסוגיא

�ירושלים�אלא�בשביל�שבטלו�בה�תינוקות�של�בית�אמר�רב�המנונא�לא�חרבה)�"ר"לתשב

:�וכידוע�המספר�הגדול�ביותר�של�מלמדי�תינוקות�של�בית�רבן�שהיו�בזמן�בית�שני,�רבן

א�"וכאו,�מאות�מלמדי�תינוקות'�א�היו�ד"ובכל�או,�מאות�בתי�כנסיות�היו�בכרך�ביתר'�ד"

בזמן�(לארץ�-�ישראל�בחוץז�מובן�בנוגע�לקהילות�דבני"ועד,�"מאות�תינוקות'�היו�לפניו�ד

קופה�'�ק�הי"כמובן�מדברי�המשנה�שבביהמ[י�באופן�קבוע�"ריבוי�בנ'�ששם�הי,�)בית�שני

��].�י�שבחוץ�לארץ"מיוחדת�למחצית�השקל�של�בנ

��".'שהתיקון�וכו,�ומזה�מובן

ז�גופא�ממהרים�עוד�יותר�את�הגאולה�"ועי:�"235'��התוועדויות�ע-נ�"פ�תצא�תש"�ש)37

��)".ל"כנ,�לימוד�עם�תינוקות�של�בית�רבןבה'�שהיא�תלוי(

38� ויש�להוסיף�בהדגשת�:�"194'��התוועדויות�ע-"�פאראד"�בעת�ה-נ�"ג�בעומר�תש"ל)

�-לכל�לראש�:��בקשר�ובשייכות�לחינוך�הנוער�דכל�אומות�העולם-ענין�האחדות�בעולם�

��".'חינוך�הנוער�וכו

� �מכינוס �דברים �ראשי �"השם-צבאות"וראה �ג, �יום �"י' �אלול �"א"תנשז �לימוד�: ומזה

החל�.�טוב�מסביבו-להיות�מפיץ א"שעל�כאו,�)יהודים-יהודים�ולא(והוראה�לכל�הנבראים�

�קטנים �מילדים �אפשרות, �ישנה �קטן �לילד �ושלישי� שאפילו �שני �לילד �טוב �דבר לעשות

הוא�גורם�את�)�יהודים-אצל�יהודים�ולא( נוסף�לזה�שכשילד�נוהג�כראוי[ולילדים�רבים�

שחינכו�אותו�באופן�,�כשהם�מביטים�ורואים�שילדם ,�הכי�גדול�לאביו�ולאמוהתענוג�וטוב

לחבריו�,�לאחיותיו,�לאחיו)�אלא�גם,�לא�רק�לעצמו(טוב� מנצל�זאת�כדי�לעשות,�מסויים

��]".�הן�בגשמיות�והן�ברוחניות-ובאופן�של�טוב�כפול� ,ולילדים�בכל�העולם
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zexecd xrt mevnv  
`l.jepigd 39 xirvd xecd oia zecg`e aexiw `ian oekpd - 

jpgznd , xbeand xecl-jpgnd  ,mipwfe mixedl mipa oia , ick jez
zexecd xrt ly byend lehiae zlily ,daxc`e39. 

 

n jepigaexiwe dad` jez  
al. aexiwe dad` jezn `id jepigd zlert , ygena mi`exy itk

ielb dad` jezn jepigy' dמצליח יותרcgte d`xi jezn jepign 40. 

 

xara micinlzd mr xywd zxiny  
bl. xara jpgy micli ,mipy dnk iptl elit` , md dzry s`

zxg` xira mi`vnpy e` xg` dxen lv` micnel ,` z` gkey epi
 eicinlz)zecinlzd e`( , zepncfd ytgne-awde " jka egilvn d- 

micinlzd mr xywa `eal41. 

 

cl. oetlhd ici lr e` azkn ici lr mdl xtql , miybtp xy`k e`
-llka miaeh mixaca oke zecdia drici elv` dtqepy oeiky  ,

dyecw ixace dnkg ixac ,icia mze` szyl `ed dvex etqepy zer
elv`41. 

 

dl. mipy dnk iptl mixac dnk ecnly drya ik , f` milaben eid
mieqn zery xtqnl .zrce dpia dnkga dzr sqepy oeik la` , ly
zkpgnd e` jpgnd ,jepigd oipra siqedl dvex `ed ixd okl , s`

eyrp el` mipy jyna m` , e` cinlzddcinlzd ,mnvra mikpgn41. 

 

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

שהבנים�ההורים�והזקנים�,�ורותשנעשה�קירוב�ואחדות�בין�הד:�"194'�נ�שם�ע"תש)�39

�אחת �בהנהגה �שמתנהגת �אחת �כמשפחה �מרגישים �המעלות�שהטביע�, �ניצול �כדי תוך

��".לטובת�המשפחה�כולה)�זקן�מבוגר�וצעיר(א�מהם�"ה�בכאו"הקב

40� �שם�ע"תש) �נ '194� �ושם�ע. '195"� �ולהעיר: �זה�ובתקופה�האחרונה�הגיעו�, שבדורנו

� �לפני �גם�בכמה�מדינות�שעד �זו �הילהכרה �לא�רב �זמן '� �נוקשה '�ועד�שהי(בהם�משטר

�מדינות �שאר �עם �מלחמה �של �)במצב �בכפי, �שהשתמש '� �הנוער �בחינוך �גם �-והפחדה

י�חינוך�"כולל�גם�ע,�ובמקומו�נעשה�משטר�ששואף�לשלום�ואחדות,�שנתבטל�משטר�זה

��".�להנהגה�של�שלום�ואחדות-�מתוך�אהבה�וקירוב�דוקא�-הנוער�

��.אות�ג"�מוסדות�חינוך"ה�לקמן�עוד�על�אומות�העולם�רא

��.�207'�ט�התוועדויות�ע"�תשמ-ד�"ג�אייר�לנשי�חב"�שיחת�כ)41

��.סד�להמשך�הענין-אותיות�סב"�מועדים�לחינוך"וראה�
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zx`tzle ceaka mikpgnl mlyl  
el. awd xy`k"zexiyra icedi jxan d42 , mipdkd xear ezzl yi

d izxyn ,'ax enk ,y`x-daiyi ,cnln ,dfa `veike hgey , zzl
gxkend itk wx `l mdl ,c ote`a mb `l`"43"לכבוד ולתפארת. 

 

fl. iyt`h , etiqeiy mipepgz ywal jxhvi `l cnlndy
ezxekyna , z` enlyiy lertl jxhvi `ly dnke dnk zg` lre

dpnfae dzra mipt lk lr zigkepd ezxekyn!44. 

 

 

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

�ויק"�ש)42 �תשמ"פ �"פ ��התוועדויות�ע-ח '455"� :� �לו �שנותן �עד �זהב �של לא�רק�[מטיל

�ממון �של �שטרות �המד, �באוצר �למצב �בהתאם �ומשתנה �תלוי �ינהשערכם �ובמילא, יש�,

� �פיחות"מקום�לחשוש�מפני �ב"וכיו" �אלא, ,� �זהב �עשירות�במזומןמטיל�של ��הרי-] לכל�,

��"!"המשכן�ובית�המקדשלא�נברא�זהב�אלא�בשביל�"לראש�עליו�לדעת�ש

�ע"�תשמ)43 �שם �ח '456"� :� �זו �חמש�למקרא-הוראה ��מובנת�גם�לבן �ולא�עוד, ,�אלא,

בירכם�ונתן�להם�ריבוי�זהב�כדי�שיוכלו�לתת�ה�"שהקב,�שיכול�להסביר�את�הדבר�להוריו

יוכל�,�"לכבוד�ולתפארת"כשהמלמד�יקבל�כל�צרכיו�באופן�ד,�שכן,�)ב"וכיו(למלמד�שלו�

��".להתמסר�יותר�לעבודת�הקודש

��.ד�הזריזות�בהנתינה"וראה�שם�ע.�ח�שם"�תשמ)44

��.צה-כות�בקיץ�אותיות�צג/על�השליחות�של�המדריכים"�מועדים�לחינוך"ראה�
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iyily wlg:  

jepig zecqen  
  

zepal jepig zecqen1  
`. ecqii mipexg`d zexeca  גדולי ישראלzecqen-zepal jepig ,

ev edfy mze`xaonfd jx ,"dl zeyrl zr'" , ikd e`lay oeikc
ek uegan drtyd zelawne odizan ze`vei ,' oxear cqiil gxkda

zecqen- zxdh lr jepigl cre xykd jepig elawi mday jepig
ycewd2. 

 

a. zekld lr sqep micnel zepal xtq izaa למעשה ,] mb ipipr cer
dxez ,e dpdk dfa etiqeiy oekpe aehedpdk3[ ,e zvwe `ixhe `lwy
letlt ,cenilda beprze zeig siqeny , `ed xwirdy dybcdd mr- 

dyrnl dklda lreta `pwqnd4. 

 

 

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

1� �תש"עיר�משיחת�ילה) �"א�סיון �יחידות"�בעת�ה-נ ��התוועדויות�ע-�83הערה�" '310�:

�ב" �לומדות �ילדות �שגם �ישראל �רבן"וכמנהג �בית ."-� �הלשון �מדיוק �רבן"�ולהעיר "�בית

��".שקשור�ורומז�גם�לחינוך�הקטנות,�לשון�נקיבה,�)ן�ארוכה"בנו(

2� '��התוועדויות�ע-ורה�ד�חיוב�נשי�ישראל�בחינוך�ובלימוד�הת"�ע-נ�"פ�אמור�תש"ש)

173"� :� �דוגמתו �לענין �בנוגע �-ובהקדם �לא�היו �לבנות-מוסדות�שבדורות�שלפנינו ,�חינוך

� �סבא �ישראל �ברוח �פנימה�("בבתיהןונתחנכו �מלך �בת �כבודה �")כל �קיבלה�, �בת שכל

��".'בדורות�וכו,�כ"ואעפ',�מאמה�ומזקנתה�כו

�ש �כ"וראה �יתרו �תש"פ �שבט �"ב �ע-נ ��התוועדויות '284"� �לפועל: �ובנוגע �ונכון�: כדאי

�ע �היארצייט �"לקשר �הנשמה �לעילוי �מוסדות �בהקמת �ומרבים �שמוסיפים �י .� .� �-ובפרט

�מוסדות�חינוך�לבנות�ישראל �שנתחדש�בדור�שלפנ. �"כמו �-ר�"ח�אדמו"ק�מו"הדור�דכ(ז

ז�"פ�שבדורות�שלפנ"אע[שגדולי�ישראל�ייסדו�בתי�ספר�גם�לבנות�ישראל�,�)אבי�הנפטרת

האחות�,�חינוך�הבנות�קיבלו�בביתם�מאמם�או�מהסבתא)�עיקר(ו,�פר�רק�לבניםס-היו�בתי

�המבוגרת �]ב"וכיו, �חינוך, �המוסד �כמו �רבקה, �מו"שכ ,בית �אדמו"ק �"ח �ייסד באמצע�(ר

��)".נשיאותו

3� �אמור"ש) �פ �ל, �תש"ערב �בעומר �"ג �ע-נ ��התוועדויות '174� �"ושם. :� �נוספת �-ומעלה

�לסייע�ולהוסיף"שעי �יש�באפשרותן �בניהם�בתלמודם�של�ז ,�בעליהםוגם�בתלמודם�של�,

� �וזכותן �ונטרין�,�באקרויי�בנייהו�לבי�כנישתא"שנוסף�על�חלקן ובאתנויי�גברייהו�בי�רבנן

�רבנן �מבי �דאתו �עד �"לגברייהו �ע, �ולסייע �לעזור �וההשתתפות�"יכולות �ההתעניינות י

��.אות�לה"�המחנך"וראה�לעיל�.�ש�בארוכה"ע".�בהלימוד�עצמו

��.284'��התוועדויות�ע-נ�"ב�שבט�תש"יתרו�כפ�"ש)�4
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cqen ldpn lk ici lr dwcvl zegily zwelg  
b. i`ck5bidpdl  ,jepig cqen lk ldpny ,xcg ,dxez cenlz ,

dlecbe dphw daiyi ,miicedi `l ly mbe6 , ztewn ewlgi e` envr
cqend ztewn ,cqend icinlz lkl dwcvl devn zegily , lkle

eke micnlnd cqend icaer'5 . 

 

c.  lwdl icka-da `veike dhext wlgl ozip  .`ed xwird ,
ig `nbecd' d-dcinlzde cinlzd z` xxerl icka  , lretde- 
dwcv zzl ,aeilicn dtqed'd , eal zacp itk)dal (xedhd7. 

 

d. reaya mrt mipt lk lr z`f eyri ,zay axra aeh dne , iptl
zay iptl micxtpy ,dwcvd oipryk ,miiprd ikxv , dybcda `ed

dxizi7. 

 

e. mewne mewn lka df mqxtl yi , gilvze drvdd lawzz i`ceae
lrnlxreyndn d7. 

 

xyk cqenl gelyl mixed lr ritydl  
f.micenil zpy zlgzl zekinqa  , z` migleye minyex mixedyk

 d`ad dpyl jepig zecqenl mdicli- cg` lky xzeia oekpe i`ck 
mixedd lr ritydl ea ielzd lk dyri , mely ikxcae mrep ikxca

)lit` la`minrt d`n e( , xykd jepig cqenl mdicli z` eglyiy
ycewd zxdh lre ,zeevnde dxezd jxca8. 

 

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

5� �תש"ש) �לך �לך �"פ ��התוועדויות�ע-נ '336"� �מצוות�-אחת�מהמצוות�הגדולות�היא�:

�הצדקה �המצוות, �כל �כנגד �ששקולה �דמשיחא, �דעקבתא �בדרא �ובפרט �לקבוע�. בכדי

��".'�כדאי�וכו-הוספה�בנתינת�הצדקה�בשנה�זו�בפרט�

6� �שם"תש) �"נ :� �לומר �מקום �לא��שכד-ויש �ואירגונים �במוסדות �כך �להנהיג �גם אי

�יהודיים ,� �העולם �לישוב �נוגעת �שצדקה �אחת�(מכיון �היא �צדקה �הרי �דיעות ולכמה

��".�נתינת�הצדקה-ובפרט�במדינה�זו�שעמוד�התווך�שלה�,�)מהמצוות�בני�נח

��.נ�שם"תש)�7

�התוועדויות�–ט�"פ�בראשית�תשמ"וראה�ש.�208'��התוועדויות�ע-ט�"פ�ראה�תשמ"ש)�8

,�הולכים�בדרך�לעשות�דבר�אחר,�"ויעקב�הלך�לדרכו"אפילו�כאשר�עוסקים�ב:�"258-9'�ע

� �יהודי �ילד �הדרך �באמצע �ש-ופוגשים �לדעת �מה"�צריך �כוננו' �גבר �"מצעדי �זה�, הרי

�-ולדעת�האחריות�בזה�.�ולהשפיע�עליוזה�בכדי�שיתעסק�עם�ילד�יהודי�,�בהשגחה�פרטית

��.�ילד�זהפ�"ואינו�יכול�לדעת�האם�יפגוש�עוה



dyrnl jepig 

  44

g.x miwegx md dzr zrly mixeddl rbepa mb "dfn l , xyt` i`e
dvwd l` dvwd on eblciy lertl , dnk cr mdnr lczydl yi

ixyt`y ,cakd l` lwd on ,ikxca- swezae dxaqdd mr cgi mrep
mi`znd9. 

 

mignen ici lr jipal mzppye zeevn  
h.ixz opyiy xiaqdl "zeevn b , `id odn zg`e"jipal mzppye" ,

 mei lka miinrt z`f mixne`eשמע ובקריאת , mpi` mnvr md m`ae
 zehyta miiwl mileki'jipal mzppye ,' clid z` gelyl mdilr
yecwe xyk jepig cqenl9 . 

 

i.aeh jepig lawny jka ielz clid ly aehdy mdl xiaqdl  ,
lk mivex mixed ixde-mdiclil aeh10 , lv`y be`cl md mikixv

idi clid' d הכלzeipgexa aeh ,mi`zn jepig zlaw ici lr , ici lr
jepigd ghya mignenl clid migleyy ,ipxez jepig , zxdh lr

ycewd11. 

 

inybd zeldpdyonfl onfn eybte zipgexe z  
`i.zecxtp zeldpd zeidl mikixv zinyb dldpde zipgexd dldpd  .

 jci`le- mdy `ed gxken xac )kr" ipy y`xa micnerd t
micreed (onfl onfn eybti12. 

 

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

�אותם �חינכו �שכבר �ילדים �אודות �מדובר �כאשר �אפילו �רב�, �עם �הסיפור �ידוע הרי

�שהי �שילת �בר �ושמואל �תינוקות' �מלמד �בגינתו, �בהיותו �ופעם ,� �אותו '�שבקתי"שאלו

השתא�נמי�"וענה�ש).�ג�תמיד"שהיית�רגיל�ללמדם�באמונה�וללמד�ולישב�ע"�(להימנותך

��"!"דעתיאי�עלויהו

��.ד�רישום�הילדים�למחנות�קיץ"ע,�פט,�אותיות�פז"��לחינוךמועדים"ראה�לקמן�

��.208'��התוועדויות�ע-ט�"פ�ראה�תשמ"ש)�9

10"� �העולם) �במנהג �שרואים �וכפי ,� �הילד �ובריאות �הגשמי �לטוב �מתייעצים�-שבנוגע

,�על�אחת�כמה�וכמה].�אלא�גם�לפני�זה,�ולא�רק�אחרי�לידת�הילד[ההורים�עם�מומחים�

��".�ההורים�בילדים�בריאיםה�מברך�את"בשעה�שהקב

אלא�גם�למשפחה�שיקים�,�ובפרט�שזה�נוגע�לא�רק�לילד�עצמו:�"208'�ט�שם�ע"תשמ)�11

�כשיגדל �האחרונים. �בדורות �יותר �חזקה �בזה �והנחיצות �החינוך�, �עיקר �שאת כשרואים

פעם�שחלק�'�לא�כפי�שהי(ושולחים�אותו�לשם�מגיל�צעיר�,�מקבל�ילד�יהודי�במוסד�חינוך

��)".וך�התקיים�בביתחשוב�מהחינ

��.לז-אותיות�לו"�המחנך"ד�משכורת�המלמדים�ראה�לעיל�"ע

��.316'��התוועדויות�ע-א�"י'�ט�סי"פ�תבוא�תשמ"ש)�12
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ai.idi dfy ick  ' dglvd ztqeza- szeyn cre epniy i`ck 
 ly dnke ipgexd cred ly miyp` dnkn akxendinybd cred12. 

 

 zepnl"mitiqend cre"  
bi. eizelert mi`ex mixg`yk lreta mi`ex ,re l` zgk dnkedn 

 eiyrn zece` mce xyal oeayge oic ozil jixvy rceiyk– `xen ixd 
 irack bdpziy eilr lret mce xya)vidl rpkidl `le xxdr(13

 .okle 

mirivn14 ,reixyt`d itk mewn lka mqxtl zpn l15: 

 

]ci.dpeky lk  ,eike dveaw e`" a) xyt` m`ae-cigi lk  ( od
 miyp ode miyp`) miclie-dfl mikiiyy el`  (- cree epni 16משלשה 

 

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

"�יהי�רצון�שתהא�מורא�שמים�עליכם�כמורא�בשר�ודם�"-ז�לתלמידיו�"�ריבכמאמר)�"13

�אין�לו�-�"אין�אדם�חוטא�ולא�לו"מ�הרי�"מ,�ר"דאף�על�פי�שגם�לבשר�ודם�השני�יש�יצה[

��]".אינטרס�להחטיא�את�השני

14� �תשמ"ש) �עקב �"פ ��סי-ח �"'י' �גם: �מובן �מזה �הנ, �טובות �בהפעולות ל�"שההוספות

�"הצנע�לכת�עם�אלקיך"צריכות�להיעשות�לא�באופן�ד א�"ובלשון�הרשב,�אלא�בפרסום,

��,�מצוה�לפרסם�עושי�מצווה-)�מובא�בפוסקים(

� �לאחרים �בנוגע �הן �תועלת �בזה �י-ויש �יעשו�שממנו �וכן �ראו �זה�, �שדורנו �לזה נוסף

וזה�אי�אפשר�לעשות�,�)ל"כנ(במיוחד�יש�לו�השלוחות�מיוחדת�דהפצת�המעיינות�חוצה�

��;"הצנע�לכת"באופן�ד

�עיקר �זה �וגם �ועוד �עצמו: �אליו �בנוגע �גם �תועלת �יוצא �מזה �בפועל�, �שרואים כפי

�המעשים �ומחביאים �שמסתירים �ד-שכשטוענים �המעלה �בגלל �ל"טובים �גוהצנע �'כת "-�

� �א(הרי �זה�יכול�להיות�תירוץ�בהיצר�הרע) �(קלוגינקער"ה, �כ" ,�)ר"ח�אדמו"ק�מו"בלשון

אפילו�אם�)�ב(ו,�כולל�כששני�רואה�זאת,�שמחפש�עצות�למנוע�יהודי�מלעשות�מה�שצריך

יכול�אחר�כך�לבוא�היצר�הרע�ולנצל�זה�כדי�,�"הצנע�לכת"כוונתו�היא�רק�לטובה�בגלל�

��".'וכו:�לכן�מציעיםו.�להחלישו�בעבודתו

ועל�מנת�לפרסם�בכל�מקום�כפי�,��בקיצור-ולסיכום�:�"ג"י'��סי-פ�עקב�שם�"ראה�ש)�15

הוספות�"�מכאן�ואילך"יוסיף�,�כ�מוסדות"ועאכו,�אנשים�ונשים,�כל�אחד�ואחת:�האפשרי

�הטובות �בפעולותיו �בפועל �והפצת�, �היהדות �והפצת �המצוות �וקיום �התורה בלימוד

�ימנו�ועד�של�שלשה�שהם�יבררו�-בשטורעם�המתאים�'�כדי�שזה�יהיוב,�המעיינות�חוצה

��".ולעורר�שיוסיפו�יותר,�ויבחנו�מזמן�לזמן�לעתים�קרובות�היכן�אוחזים�בהוספות

16� ��סי-פ�עקב�שם�"ש) �"א"י' �כידוע�המעלה�דשלשה�מישראל: אין�בית�דין�פחות�"ש,

�"משלושה �"והטעם�, �רוב�ומיעוט�אם�היתה�ביניהן �שיהא�בהן �"מחלוקותכדי שבזה�יש�,

�המעלה ,� �זכות �ללמוד �יכול �)חסד(שאחד ,� �יותר �לתבוע �יכול �)גבורה(והשני והשלישי�,

�מכריע �הפס, �"ואזי �השלשה �מכל �הוא �הדיעות�(ד �כאשר �היא �ההכרעה �שלימות כי

��).�סוף�מסכימים�לדעת�המכריע-כל-וסוף,�חלוקות
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miyp` ,zetqedd zece` zg`e cg`k ricei mdly , mde)dylyd (
 onfl onfn e`eai) aeh dne-sekz xzei ote`a  (oegale`k lv` " `
zetqeddl rbepa ,eke xzei cer siqedl xxerle'17.[ 

 

eh.zecqeny c`n oekpe i`ck  ,jepig ly zecqen hxtae18 , lka
dyely ly cree epni mewne mewn16) �cqend zldpdl ( , onfnyמחו

 onfl)xzei sekz ote`ae (siqene miiwn cqend m`d epgai ycewa 
eciwtz meiwa19. 

 

fh.reazle xxerl  ,mrepe ceak ikxca ,xzeie xzei siqedl , dne
 xzei eraziy-sicr  , cqend zldpd dxag lv` xxern df ik

 

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

� �בשלשה �המעלה �גם �יש �לזה �וסי-ונוסף �השכינה �בהשראת �דשמיא��שניתוסף יעתא

��".בקיום�כל�פעולות�אלו'�וברכות�ה

�-,�"'בעי"וכאן�יכולה�להתעורר�:�"186'��התוועדויות�ע-פ�עקב�"וראה�שם�בהוספות�לש

�בראש �ישב �מהם �מי �לשמאלו, �ומי �לימינו �מי �שהרי, �באמצע, �יושב �הוא�שהרב ,�הסדר

�-זו�'�תור�בעיישתדלו�לפ,�מפני�גודל�חשיבות�הענין,�אמנם".�וקטן�משמאלו,�גדול�לימינו

�גורל"ע �פ �ע, �בראש"או �לישב �הכבוד �על �הויתור �י �בצד�, �לישב �הענווה �על �וויתור או

��".ב"וכיו,�שמאל

��.א"י'��סי-פ�עקב�שם�"ש)�17

�"�ש)18 �שם �עקב ��סי-פ �"ב"י' �הנ: �"ענין �-ל �שלושה �של �ועד �ביותר�-�למנות �נוגע

�למוסדות �מוסד�נושא�אחריות�, �לא�רק�של�יחיד(כי �אלא, �אנשיםבנוגע�לרי) �בוי ובפרט�,

,�)בפרט�בדורות�אלו(רואים�בפועל�.�ב"מוסדות�של�חינוך�והרבצת�התורה�והיהדות�וכיו

�שלהם� �שבתחילת�המינוי �ההנהלה�דמוסד�מסויים�ולאחרי �שממנים�את�חברי שלאחרי

�ב �"שטורעם"התעסקו �שאח, �להיות �בתשומת"יכול �יחסר �שלהם�-כ �וההתלהבות הלב

ולכן�צריך�שיהיו�אחרים�;��בזהיוסיפוכ�שעוד�"�ועאכו,לקיים�תפקידם�בתכלית�השלימות

��".�שהם�יעוררו�על�זה-"�מורא�בשר�ודם�"-מחוץ�למוסד�

שכאשר�יהודי�מתגבר�,�ל�מובן"מכל�הנ:�"ח'��סי-וראה�שם�.�ב"י'��סי-פ�עקב�שם�"ש)�19

�ביום �ימים, �בכמה �שכן �ומכל �בשנה, �וכמה �כמה �אחת �ועל �שנים�"ש, �ורוב �ידברו ימים

��:�צריך�לנצלם�להוסיף�בתורה�ומצוות-"�יודיעו�חכמה

� �יום �שכל �בפשטות �אצלו �מונח �להיות �שצריך �לזה �רגע(נוסף �וכל �שעה �כל �גם )�ועד

�ה�נתן�לו"שהקב שמה�שניתוסף�,��צריך�גם�להיות�מונח�אצלו-ת�"זהו�בכדי�לעבוד�השי,

ד�בכדי�שכל�יום�יתוסף�אצלו�בלימו,�גם�זה�הוא�עבור�עבודת�השם',�בכל�יום�בשכלו�וכו

�'בהעמקה�יתירה�וכו(התורה� �זה) �על�הימים�שלפני �שגדול�תלמוד�שמביא�לידי�. ומכיון

��".ז�הוא�גם�בנוגע�לקיום�המצוות"שעד,��הרי�מובן-מעשה�

מוסדות�חינוך�או�,�כ�בנוגע�למוסדות"עאכו,�ואם�בנוגע�לכל�יחיד�כן�הוא:�"'שם�אות�ט

��".'מוסדות�אחרים�שתפקידם�הרבצת�התורה�והיהדות�וכו
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)ald on mi`veid mixacae mrep ikxcae zn`a miraezy mi`exyk (
xzeie xzei eyriy20. 

  
fi.qeiy dnk  zelerta xzei eti-mdn xzei erazi  , el yiy inc

c dvex miiz`n el yiy ine miiz`n dvex dpn 'eke ze`n'20. 

  
gi.pd zetqedd zece` ericeiy aeh dn " l21בכתב o`kl ) sexiva

dyly ly creed znizga xeyi`22( , ecgiiy zcgein zaezkl
 df ycg oipr xear cgeina")mitiqen ("-iadl icka wd oeivdl m` '

k ly"en w"enc` g"x23.  
 

 

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

20� ��סי-פ�עקב�שם�"ש) �ב"י' �ח�ע"וראה�שם�הוספות�עקב�מ. '186"� �ולכן: ככל�שירבו�,

�ולתבוע� �יותר-לעורר ��יקבלו �אבל, �ונועם, �כבוד �זאת�בדרכי �שיעשו �בתנאי �שאז, נענה�,

��".להוסיף�יותר�ויותר)�מלשון�הנאה,�א"בה(וגם�נהנה�)�מלשון�מענה,�ן"בעי(

�"�ש)21 �שם �עקב ��סי-פ �"א"י' :� �להוסיף ��יותרעוד(בכדי �דקיום�) �ותוקף בהצלחה

�צריך�-ל�מחמשה�עשר�באב�ואילך�"�בכל�פעולות�הנלההוספותההחלטות�בפועל�בנוגע�

�לאחר �ההוספות �אודות �להודיע ,� �טוב �"�ע-ומה �מההוספות �וחשבון �דין �נתינת ,�בכתבי

�מקיימים� �האם �לברר �הפעולות �אודות �אותו �ולעודד �לעורר �לזמן �מזמן �שיבוא לבקשו

��".'אולי�אפשר�להוסיף�יותר�וכובפועל�ולעורר�ש

יודיעו�)�עם�אישור�הועד,�או�המוסד�עצמו(והועד�של�שלושה�:�"ב"י'��סי-פ�עקב�"�ש)22

��".ל"כנ,�לכתובת�המיוחדת�לזה,�המסקנות�בקיצור

23� ��סי-ח�"פ�עקב�תשמ"ש) �א"י' ��סי-פ�עקב�שם�"וראה�ש. �"ג"י' ,�וכל�זה�גם�להודיע:

�הק �נפש�על�ציון �להביא�פתקה�פדיון �ר�"ח�אדמו"ק�מו"ל�כש' .� ובודאי�שזה�יוסיף�עוד�.

�כ �בברכת �מו"יותר �אדמו"ק �"ח �ובהוספה �הפעולות �כל �בקיום �שמקיימים�-ר �כשרואה

או�הוראות�שלו�לשלוחיו�ושלוחי�,�פ�המבואר�במאמרים�ושיחות�ואגרות�שלו"ע(בקשתו�

�שלוחיו �)ושליח�עושה�שליח, �רוח�גדול-וזה�גורם�נחת, �ושמחה�"במכ, שיש�ש�מהתענוג

�לכל�אדם�כאשר�מציתים�לו �נשיא�הדור"עאכו, �כ �ר"ח�אדומו"ק�מו"כ, שזה�לא�תענוג�,

ושמחתו�היא�כשמקיימים�,�ה"הוא�שלוחו�של�הקב,�ה"כי�הוא�לגמרי�בטל�להקב,�הפרטי

��".'רצון�ה
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iriax wlg:  
jepigl micren  

��

zcled mei  
zcled mei zecreezd  

`.zg`e cg` lkl jiiye rbep df oipr  ,miyp ode miyp` od , mbe
sh ,miphw iphwl cr , jezn zcledd mei z` ebegi md mby ote`a

dgny ly zecreezd , mdixag mr cgia)g mr zeclieodizexa(1. 

 

a. mdixed ici lr dligza , miribny ixg`l dnke dnk zg` lre
dninz dpadl ,mdl xiaqdl mikixve mileki f`y , oaend oepbqa
mdil` jiiye , ipipr lka dtqede yecig zeidl jixv zcled meiay
dyecwe aeh2. 

 

dwcvl dpizpa dtqed  
b.jkl  ,l`xyi iypl zcgein zekiiy ,dilry ciwtzd lhen o

idi miclid ly zcledd meiy lczydl'dyecw ly oipr d , hxtae
dwcvl dpizpa dtqedd ici lr3. 

 

c.dwcvl epennn ozi cli lky aeh dn  , jiiyy libdl ribnyk
dfl4. 

 

 

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

1� �משיחת�יום�ב) ��התוועדויות�ע-ח�"ה�אדר�תשמ"כ', '461"� ובהדגשה�יתירה�בנוגע�:

דבר�שיפעל�גם�על�,�ים�כל�דבר�מתוך�התרגשות�והתפעלות�שמצד�טבעם�מקבל-לקטנים�

��".�אחיהם�ואחיותיהם�שישתוקקו�לחגיגת�יום�הולדתם�באופן�המתאים

והשיב�לב��"-י�קטנים�יש�עילוי�נוסף�"שבקיום�המנהג�ע,�ולהוסיף:�"�שם23וראה�הערה�

בנות�שהבנים�וה,�)�מהיעודים�שלפני�ובסמיכות�להגאולה-מלאכי�בסופו�"�(אבות�על�בנים

�ירעישו" �ע" �להורים �זו"גם �הנהגה �קיום �ד ,� �ועיקר �הטובות-ובמילא ��ההחלטות ביום�,

��.ועוד.�480'��התוועדויות�ע-ח�"פ�ויקרא�תשמ"ראה�גם�ש)".�של�ההורים(הולדתם�

��.461'�ח�שם�ע"תשמ)�2

3� �תשמ"ז) �אלול �"ך �חב-ט �ובנות �"�לנשי �ע-ד ��התוועדויות '379-80"� �ההוספה�: וכן

נוסף�על�הסידור�והחומש�,�צדקה�שבחדרו-י�הקופת"חדרו�של�הילד�עבהחדרת�קדושה�ב

��)".פ"כמדובר�כמ(וספר�התניא�

��.380'�שם�ע)�4
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dxeza oipr zxin`  
d.xad iptly zcled ini zbibga mb ok mibdepy zenewn yi -

devn ,`i clidy milczynydxeza oipr xn , mb dfa milleke
`ziixe`c `letlt5. 

 

zay  
zayd jyna miclid ogan  

e.idy itk 'l`xyi zelidwa bedp d , eid zayd meiae zay lilay
mipgeae miclid mr micnel zea`d6 lk jyna ecnly dn lr mze` 

reayd zyxt cgeinae reayd7 . micexh eid legd ini jynay oeik
t ipipradqpx8 , zniye onf yicwdl mileki eid zayd meia eli`e

dgepn jezn al9  . 

 

ciqgd' dgtynd mr dyxt ryi-xan libn zegt mb -deevn  
f.reaye reay lka cenll bdpn miciqg dnke dnk lv`  , cgeinae
-zaya  ,ciqgd'dyxt ryi10 .id dnk lv`e ' dze` cenll bdpnd

zeighya mipt lk lr , mrmzgtyn ipa ,xa liba micli mr mb-
dfn zegt mb e` devn11. 

 

 

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

��.162'��התוועדויות�ע-נ�"דחג�הסוכות�תש'�שיחת�ליל�ד)�5

�התוועדויות�-ד�חיוב�נשי�ישראל�בחינוך�ובלימוד�התורה�"�ע-נ�"פ�אמור�תש"ראה�ש)�6

�ע '172"� �בדרך: �הוא �עמו �שהלימוד �"בחינה"�של �על�, �בניו �את �בוחן �שהאב כנהוג

��".ב"ביום�השבת�וכיו,�לימודיהם

כיון�שבדרך�כלל�יחס�האב�אל�הילד�:�"717'��שיחות�קודש�ע-ב�"פ�תרומה�תשנ"ראה�ש

,�כאשר�הוא�בוחן�את�הילד")�א�שווערן�ווארט"�("דברים�קשים"הוא�גם�באופן�שאומר�לו�

�"�אחפ�שמיד"אע(ב�"והילד�לא�עונה�כדרוש�וכיו פארגלעט�("כ�הוא�מנחם�ומפייס�אותו

��".'וכו,�)'שזה�גופא�מוסיף�חביבות�מיוחדת�כו,�")ער�דאס

כ�לאחרי�שגדל�ולומד�"ועאכו:�"364'��התוועדויות�ע-נ�"ח�תמוז�תש"מבה,�פ�שלח"ש)�7

ז�שביום�השבת�בוחן�"כמנהג�ישראל�מדורות�שלפנ,�כולל�ובמיוחד�פרשת�השבוע,�תורה

�על�לימ �ודיהם�במשך�השבועהאב�את�ילדיו �ובפרט�על�פרשת�השבוע, ,�שלמדה�בחדר,

��".הכנסת-עתה�בקריאת�התורה�בבית-ושמעה�זה

��".'ובפרט�מפני�צוק�העיתים�כו)�"8

��.15'��התוועדויות�ע-ט�"שבת�הגדול�תשמ)�9

��)".�בלקוטי�תורה-)�וסיום�החורף(ובשבתות�הקיץ�,��בתורה�אור-בשבתות�החורף�)�"(10

��.315'��התוועדויות�ע-�29ערה�ט�ה"פ�לך�לך�תשמ"ש)�11
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zay zeaiqne zelidw zldwd  
g.  shde miypde miyp`d lr" qpkdl zay lka zelidw lidwdl

miaxl dxez mda cenll zeyxcn izaae zeiqpk izaa"12 . 

 

h.  miyp mr dceara miypd lv` sqezip cgeina mipexg`d zexeca
zexg` zepae , zay lka miypc zelidw lidwdlc oiprd llek
dxez cenll , ldple"zay zeaiqn "dfa `veike zecli xear13. 

 

aeh mei  
bgd z`xwl ycew ly dpzn  

i. aeh dn - ycg xeciq clil epwi bgd iptly ] `nxb onfdy xace
-" gqt ly dcbd"[ dfa `veike . zepwl yiy oicd on oky lkna

 mifeb`e zeilw-zeyxd ixac 14. 

 

dpznk ycew ixtq  
`i .l`xyi bdpn z` lvpl oekpe ie`x ,miqtcpd ycew ixtq zzl ,

mixg`l dpznk ,miphw micli llek , iptl e` mdly dgny z`xwl
dfa `veike bg15. 

 

 

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

12� �וארא�תשנ"ש) �"פ �ש�ע"�סה-ב '266-7..."� �ההתוועדות�בכל�שבת�ושבת: �על ,�נוסף

להקהיל�קהילות�בכל�שבת�להכנס�בבתי�כנסיות�.�.�שנאמר�בפרשת�שבת�ויקהל�משה�"

�בהם�תורה�לרבים �ללמוד �מדרשות �ובבתי .""� �"91ושם�הערה �האנשים�"וי: �על �שקאי ל

�והטף �והנשים �כמ, �משה"ו �ויקהל �בזה�" �שהשתתפו �נדבת�המשכן �לציווי �בנוגע שנאמר

� �והנשים �כמקדש�"האנשים �ונשים �אנשים �ובממונם �בעצמם �ולסעד �לבנות �חייבין הכל

"�שגם�הם�השתתפו�בנדבת�המשכן,�וגם�הטף,�)ב"א�הי"ח�פ"ביהב'�ם�הל"רמב"�(המדבר

��)".א"נ�רפי"אדר(

��.244'��התוועדויות�ע-א�"פ�נח�תנש"ש)�13

��.נא-אותיות�מט"�חנוך�לנער"ראה�לעיל�"�רות�שבת�קודשנ"על�

��.וראה�לקמן�אות�נו.�480'��התוועדויות�ע-ח�"פ�ויקרא�תשמ"ש)�14

15� �תשנ"ש) �ויגש �"פ �ע"�סה-ב �ש '227� �ע. �קודש �בשיחות �שם �וראה '487"� ,�וכנהוג:

� �מתנה �חסידות-שנותנים �של �וכתבים ��ספרים �כבר, �שהודפסו �ישנים �כתבים �הן אלא�,

��אותם�שובשמדפיסים �ענינים�המופיעים�לראשונה, �והן �יפה, �ונותנים�אותם�בעין לכל�,

�כולל�תינוקות,�לאנשים�נשים�וטף,�אחד�ואחת �ומזה�יש�ללמוד. ב�"שנתינת�ספרים�וכיו,

��".'צריכה�להיות�בעין�יפה�וכו
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dpyd y`x  
xtey zkxa lr on` ziipr  

ai. eicgi mlek sq`zdl l`xyi bdpn ,miyp ode miyp` od , s`e
iadlxtey zriwz renyl miclid z` ` , oiicry miphw iphw elit`e

 dkxad okez z` oiadl mikiiy `l- lewa miper md mb ") oriixy
qie` iif (" cgi mlek mr"on`"16. 

 

da`eyd zia zgny  
ig `nbec'dgny ly d  

bi.miclid mz`  ,ig `nbec mi`xn'mkly mixagl d , zeclide- 
odizexagl ,dfl sqepe ,ig `nbec mi`xn mz`'mixedl d , miraeze

 aeh mei zgnya mzgny iabl xzei cer dgnya siqedl mdn
dzr cr da`eyd zia zgnye17. 

 

zepirnd zvtdl jepig  
ci.zekeq crend leg inia xirl uegn l` driqpl eicli z` sxvl  ,

da`eyd zia zgny z` my mi`vnpd micedid l` `iadl icka ,
y iptnzepiirnd zvtd ipiprl mb mkpgl yi ; lkl be`cl mikixvy

l`xyi ipa ,ipgex mewn wegixa mi`vnpd dl`l mb , lk lr e`
inyb mewn wegixa mipt18. 

 

 

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

���.257'��התוועדויות�ע-"�יחידות"�בעת�ה-נ�"ה�תשרי�תש"שיחת�כ)�16

שכמו�:�"140-1'��שיחות�קודש�ע-"�צבאות�השם"ב�ל"�תשנדחג�הסוכות'�שיחת�יום�ד)�17

שאתם�רואים�בחייכם�הפרטיים�שכשישנו�דבר�משמח�אין�צורך�כלל�לעורר�ולזרז�אתכם�

�השמחה �דבר �על �משינה, �אתכם �למנוע �צורך �ואין �שאינכם�, �מאליו �מובן �שזה משום

�אז �להרדם �יכולים ,� �בשמחה �חלק �נוטלים �אתם �זו-כי �בשמחה �כן ��כמו �על�שנוסף,

�-'�כו"�שמחה"פעמים�החיוב�ד'�ומוזכר�בו�ג,�ט�השלישי"ט�הרי�זה�היו"השמחה�דסתם�יו

��!...�שאין�שום�צורך�לזרז�אתכם�בענין�השמחה

��".למרות�שנמצאים�אנו�כבר�ביום�הרביעי�דימי�הסוכות.�.�ואדרבה�

�ג �וראה�שיחת�ליל �הסוכות�תשמ' ��התוועדויות�ע-ט�"דחג �"�77הערה�130' כולל�גם�:

��".כאמור�שגם�הם�משתתפים�בשמחת�בית�השואבה,�ול�דנשים�וטףהטלט

��.97-8'��שיחות�קודש�ע-ב�"ג�תשרי�תשנ"פ�האזינו�י"ש)�18
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dxez zgny  
zewepiz mb zetwdl `iadl  

eh.dlek dxezd lk miniiqnyk  ,dlecb ikd dgny `idef , dtiwny
l`xyi ipa lk z` zcg`ne ,e miyp`dshde miypd . l`xyi bdpnk

l `iadl"zetwd "zewepizd z` mb ,zexacd zxyr z`ixwl enk19. 

 

elqk yceg  
shl mb zeciqgd cenile zeiecreezd  

fh.izeciqg yceg `ed elqk ycegy dfl m`zda  , dfy i`ck
 mewn lka ycegd jyna zeiciqg zeiecreezd ziiyra `hazi

mewne , miypl ode miyp`l od)cxtpa oaenk (sh mb sxvl i`cke20. 

 

fi .she miyp miyp` zg`e cg` lk ecnli elqk ycegc mei lk ,
 aeh dne–miaxa  ,dfa `veike zeiecreezdd zra , sqep oipr

 

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

ראה�משיחת�ליל�שמחת�תורה�.�87'��התוועדויות�ע-ט�"ג�תשרי�תשמ"פ�האזינו�י"ש)�19

�"תנש �ע-א ��התוועדויות '173"� �בכאו: �וחודרת �נמשכת �זו �מישראל"ושמחה �א בכל�,

למגדול�,�י"שעל�ידו�נעשה�הריקוד�ברגלים�בשוה�אצל�כל�בנ,�עד�לעקב�שברגל,�מציאותו

�קטן �ועד ,� �והנשים �נשים(האנשים �)בעזרת �הטף, �וכן �וקטנות, �קטנים �אדמו"כ[(, ר�"ק

�קטנה"שליט �ילדה �לכיוון �הביט �א �ואמר, �בין�:) �שהביאוה �שזכתה �קטנה �ילדה �גם כולל

�האנשים �זקןגם�להאנשים�ב"�'דוגמא�חי"כדי�להורות�, שיבה�בנוגע�לאופן�השמחה�-עלי

להיותה�פחות�מגיל�שלש�"�(קול�באשה"�כל�זמן�שלא�שייך�אצלה�הענין�ד-'�והשירה�כו

��)]".ב"שנים�וכיו

�דברים�מהתוועדות�ליל�שמחת�תורה �לפני�הקפות,�ראה�ראשי �"א"תנש, שאינן� מפני:

פילו�אם�היא�וא ,שנים'�פ�שהיא�כבר�בת�ג"אע.�שייכות�עדיין�להענין�דקול�באשה�ערוה

ורואים�עליה�שהיא�צנועה�נאה� ,שנים'��כבת�ג-הרע�-�בלי�עין-�היא�נראית�-שנים�'�לפני�ג

��".וחסודה

20� �י"ש) �ויצא �פ �תשמ' �"כסלו �ע-ט ��התוועדויות '404� �ר. �ליל �שיחת �כסלו�"וראה ח

�אין�צורך�-כשאומרים�שחודש�כסלו�הוא�חודש�חסידותי�:�"373'��התוועדויות�ע-ט�"תשמ

שגם�כשמדברים�עם�,�וגם�טף,�אנשים�ונשים,�כיון�שמובן�וגם�פשוט�לכל,�וספתבהסברה�נ

�ובפרט�,חסידות�יודע�בפשטות�שחודש�כסלו�קשור�עם�-ילד�שגדל�והתחנך�בבית�חסידי�

�התורה� �פנימיות �עם �הקשורים �ענינים �כמה �כסלו �בחודש �ונתגלו �שניתוספו �זה בדורנו

��.�שנתגלה�בתורת�החסידות

�וט�כסל"�י-ולכל�ראש� �בחודש�כסלו"ועד... �בנוגע�לעוד�כמה�וכמה�ענינים�שנתגלו ,�ז

��".כ�דוגמאות"א�עוד�כו"�כפי�שבודאי�ימצא�כאו-"�ותן�לחכם�ויחכם�עוד"
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zeciqgd zxeza ,epi`iyp epizeaxc cg` lk ly mzxezn . lkn od
envr ipta cg` ,dfl df jynde mixeyw mdy itk ode21. 

 

dkepg  
jepigl milbeqn dkepgd ini  

gi.dkepgd inia  , oeyln22חינו�, jpgl micgein zegek milawn ,
 z` ycgle wfgl"xe` dxeze devn xpd " lk mr"mrxehyd "

jepigd oipr mr mi`ad gk ztqeze23 . lka siqedl xzeia milbeqne
l`xyi icli jepigc zelertd24. 

 

jepigd wefigl zervd izy  
hi. ipya l`xyi iclic jepigd avn xcxczne jled zepexg`d m

ek xrvd daxnle lidan ote`a'25 .rivdle xxerl oekpe i`ck okl ,

 

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

21� �ויצא�י"ש) �פ �תשמ' ��התוועדויות�ע-ט�"כסלו '405� �"94ושם�הערה�. דיש�בזה�מה�:

י�"ותר�מאשר�ע�אפשר�לעיין�ולהתעמק�י-ע�"י�לימוד�תורתו�של�כל�אחד�בפ"ע:�שאין�בזה

�יחד �כולם �לימוד �גיסא. �לאידך �יחד"ע: �כולם �לימוד �י �ההוספה�, �ולהבחין �לייקר אפשר

 ".ב"וחידושו�של�כל�נשיא�בענין�זה�וכיו

"�חנוכה"וכיון�ש:�58'��התוועדויות�ע-"�'צבאות�ה"�ל-ט�"ח�כסלו�תשמ"ראה�שיחת�כ)�22

�חינוךהיינו� שבימי�החנוכה�יש�,�ראלמובן�עד�כמה�ימים�אלו�שייכים�במיוחד�לילדי�יש,

שחייהם�יהיו�יהודים�יותר�וחדורים�,�להשפיע�בהם�תוספת�טהרה,�אותם"�לחנך"להוסיף�ו

ש�חנוכת�המזבח�"ע:�"122-3'��התוועדויות�ע-ח�"פ�מקץ�תשמ"וראה�ש".�'יותר�בקדושה�כו

בכל�.�.�וענין�זה�חוזר�ונשנה�בכל�חנוכה�.�.�י�החשמונאים�בימי�חנוכה�"וחנוכת�המקדש�ע

�הדו �ישנם �לכלותינו"ר �עלינו �"עומדים �מהיצה, �זמן�"החל �של �ומכופל �כפול �והחשך ר

�.הגלות� �שנה�מקבלים�כוחות�מחודשים�לחנך�את�המזבח�ומקדש�. �החנוכה�מידי ובימי

�הרוחני �כאו", �בתוך �בתוכם �ושכנתי �מקדש �לי �מישראל"ועשו �"א �חיזוק�"ע, �חידוש י

��".'ההתקשרות�עם�התורה�ומצוותי

ומזה�לוקחים�את�הכח�לעבודה�בתורה�:�"124'��התוועדויות�ע-ח�"פ�מקץ�תשמ"�ש)23

��שלא�יהי-ומצוות�במשך�כל�ימות�השנה� '� שמורגל�ללמוד�תורה�ולקיים�"�רגיל"באופן

אלא�באופן�של�התגברות�חדשה�מתאים�לנתינת�,�"דבר�ההוה�לו�תמיד"מצוות�בכל�יום�כ

שבזה�,�ומובן:�"84'�עדויות�ע�התוו-ט�"פ�מקץ�תשמ"וראה�ש".��חינוך�חדש-כח�של�חנוכה�

וכפירוש�,�"'משביעין�אותו�תהי�צדיק�כו"החל�מהתחלת�החינוך�ש,�נכלל�גם�חינוך�עצמו

אותו�בריבוי�)�ן�שמאלית"בשי(שמשביעים�,�היינו,�הוא�גם�מלשון�שובע"�משביעין"צ�"הצ

��".'כוחות�שיוכל�להיות�צדיק�כו

��.64'��התוועדויות�ע-ח�"פ�וישב�תשמ"ש)�24

'�ישנם�מאות�ואלפים�כו)...�ישראל-לארץ�והן�בארץ-הן�בחוץ:�"(64'�שם�עח�"תשמ)�25

�יהדות �להם�שום�מושג�בעניני �ישראל�שאין �מילדי �'תורה�ומצוותי, �צו�השעה�על�. ולכן
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zervd ipy dkepgd inil xywa cgeina :` ( xp zwlcdl rbepa
a dkepg (dkepg inc bdpnl rbepa26. 

 

k. dwfg deewzd ,el` zervd xy` , mewn lka menqxti i`ceay
mewne ,dgnyae zeti mipt xaqa dplawzz ,xwirde , dpniiwzzy

ynn lreta ,"xwird `ed dyrnd"27. 

 

miclid xcg gzt lr  
`k. miclid xcg gztay oekpe i`ck ,"hrn ycwn"28 ,idz ' mb

 zxepn-dkepg xp zwlcde  ,df ici lry29 oipra xzei sqezi 
jepigd .i`ex xy`ky xcgd gzta dkepgd zxepn z` mשלה� ,

mytpa xzei wfg myex dyrp29. 

 

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

',��בחינוך�ילדי�ישראל�ברוח�התורה�ומצוותי-'�א�להשתדל�כפי�יכלתו�ויותר�מזה�כו"כאו

 .�בארוכה�ובפרטיות74-9'�ראה�שם�ע".�בדרך�יעקב�ברוח�ישראל�סבא

26� �ח�שם�ע"תשמ) '64� �ד�מעות�חנוכה�ראה�שם�ע"ע. '65"� �זה�קשור�עם�ענין�: ומנהג

�-החינוך� �חנוך�לנער"�כמו �את�הנער�כשמתחיל�ללמוד�, כשרוצים�("והוא�כמו�שמחנכין

�ללמוד �מזה, �רחוק �והוא �לחנכו, �צריך �לו, �שנותנים �רבות �במתנות �הוא �")והחינוך כי�,

�התחד �הוא �תורתךבחנוכה �להשכיחם �שרצו �היונים �גזירת �אחר �מחדש �התורה ,�שות

��"".וכשמחנכין�אותו�הרי�אז�זורקין�לו�מעות

 .ראה�לקמן�אות�כד�ואילך

27� �68'�ח�שם�ע"תשמ) ��התוועדויות�ע-ח�"ט�כסלו�תשמ"וראה�שיחת�י. '50"� ומחמת�:

� �חשיבות�הענין �סומכים�על�ההתוועדות�דש-גודל �ענינים�אלו"�אין �על �ק�לעורר אלא�,

�זו �בהתוועדות �דוקא ,� �נשמעים �כלי"ע(שהדברים �תקשורת-י �אחרים) �במקומות ,�גם

�במדינות�אחרות �וגם�מעבר�לים, �א"�כדי�שכאו-ועד�לארץ�הקודש�, ,�בכל�מקום�שהוא,

ויהי�!��הרי�זה�משובח-וכל�המרבה�והזריז�בזה�,�יתחיל�תיכף�להתעסק�בענינים�האמורים

 ".'ת�כוא�ינצל�את�דברי�ההתעוררו"רצון�שכאו

א�מישראל�יעשה�את�ביתו�"ד�ההצעה�שכאו"דובר�בארוכה�בתקופה�האחרונה�ע)�"28

� �דוגמת �מעט"הפרטי �"מקדש �תורה, �בית �תפלה, �ח"וגמ, �לילדי�, �בנוגע �ובמיוחד כולל

� �בחדרם�הפרטי-ישראל �כן ��שיעשו �שיהי"עי, �ז '� �)תפלה(בחדרם�סידור ,�)תורה(חומש�,

� �צדקה �)ח"גמ(וקופת �י, �ויום �יום �בהסידורובכל �תפללו �בהחומש, �וילמדו �לצדקה�, ויתנו

��).�גם�עבור�יום�השבת,��כפליים�משנה�צדקה-ובערב�שבת�,�בימי�החול(

 ".'כדאי�כו,�ובהמשך�לזה

�.�ז�יתוסף�"שעי:�"64'�ח�שם�ע"תשמ)�29 ד�ומעין�"ע,�"מקדש�מעט",�והן�בנוגע�להחדר.

��".�ומרמז�על�חינוך�בית�המקדש�בחנוכה

ידליקו�מנורה�:�"91'��התוועדויות�ע-"�יחידות"�בעת�ה-ח�"תשמד�כסלו�"וראה�שיחת�כ

�גם�בחדר�הילדים �יוסיפו�בחינוך�ורגשות�הילדים�עצמם"ועי.�של�הבנים�והבנות, �ז ושל�,

 ".ושל�כל�אלו�שיזדמנו�לביתם,�הוריהם
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ak.zel`y dnk el`y dfl rbepa 30 ,mdne :` ( jixv cli lk m`d
wilcdl31 ?a (e` xcg lka wilcdl jixv m`d .. xcga wx ewilciy

cg` ?b (wilcdl zekixv zepad mb m`d ?- lka wecale oiirl yi 
zd z` oipr ly etebl mewnlreta ze`ve , etiqei ote` dfi`a

jepiga32. 

 

bk.dkepg zexp zwlcdc zernynde okezd miclidl exiaqi i`cea  ,
mdl oaend oepbqa33. 

 

cenila dtqede mei lka dkepg inc  
ck. `id dxez l`xyi bdpn , inc mipzep dkepgd iniay] oenn

`wec34 [miclil dkepg .epi`iyp epizeax ebdp oke ,la e` iriax li
iying lila ,enc` inge ixen zyecw ceak bdp oke" inc zzl x

eizepal dkepg ,oi`eypd xg` mb ,eipzgl mbe35. 

 

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

30� �ש) �תשמ"וראה �מקץ �"פ �ע-ח ��התוועדויות '133"� �השאלה�: �אודות �להזכיר יש

�המוזרה �להדל... �מקום �מה �השינהיק �?בחדר ...� !� �של �בגדר �זה �שינה"אין �"חדר מכיון�,

�צרכיהם �שאר �עבור �גם �בחדרם �הילדים �משתמשים �השינה �שמלבד ,� �ובמיוחד �-כולל

כ�פעמים�שחדרי�הילדים�"כמדובר�בארוכה�כו',�נתינת�הצדקה�וכו,�תפילה,�לימוד�התורה

 "".�מקדש�מעט"צריכים�להיות�בבחינת�

31� �"110ה�א�הער"פ�ויצא�תנש"ראה�ש) �.�מנהג�כמה�מישראל�שגם�הבנים�הקטנים�: .

 ."מדליקים�נר�חנוכה

32� ד�שלכל�"ע:�"�ושם.91'�התוועדויות�ע"�יחידות"�בעת�ה-ח�"ד�כסלו�תשמ"שיחת�כ)

להדלקת�המנורה�בחדר�הילדים�ישנה�:�ד"ז�בנדו"עד...�המצוות�יש�תוצאה�במעשה�לפועל

כ�יש�לבדוק�באיזה�"וא,�ך�הילדיםוהיא�הוספה�בפירסומי�ניסא�והשפעה�על�חינו,�מטרה

 ".אופן�המטרה�תתבצע�טוב�יותר

 .64'��התוועדויות�ע-ח�"פ�וישב�תשמ"ש)�33

מנהג�ישראל�:�"48'��התוועדויות�ע-"�היחידות"�בעת�-א�"ך�כסלו�תנש"ראה�שיחת�ז)�34

כל�מה�שלבו�רוצה�,�שבו�יכול�לקנות�חיי�נפשו,�דוקא)�ממון"�(מעות",�"מעות�חנוכה"ליתן�

 ."'שמקרבת�הגאולה,�'נותן�מהממון�לצדקה,��ולכל�ראש,וחפץ

35� �תשמ"ש) �וישב �"פ �ע-ח ��התוועדויות �כ.64' �שיחת �תשמ"�וראה �כסלו �בעת�"ד ח

��".גם�בנים�ובנות�מבוגרים�כמנהג�כמה�משפחות:�"90'��התוועדויות�ע-"�יחידות"ה

,��ביתווגם�בנוגע�לההשפעה�על�בני:�"...51'��התוועדויות�ע-נ�"פ�וישב�תש"להעיר�מש

אלא�הוא�גם�.�.�י�לימוד�התורה�איתם�"שאינו�מסתפק�עם�זה�שמחזק�הקשר�עם�ילדיו�ע

� �ברמחנך �שלפני �בנו �לחנך �כולל �בכלל �יהדות �לעניני �ועד-בנוגע �ישראל�"מצוה �בנות ז

�)קודם�בת�מצוה( �דחנוכההאחרות�בנוגע�מצוות�, �הנס, �באותו �דאף�הם�היו �-ואדרבה�,

��.י�אשה"ע'�עיקר�הנס�הי
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dk. miclil dkepg zern epziy xxerl oekpe i`ck .aeh dn36  בכל

dkepgd ini jyna minrt ipy mipt lk lr e`37 , cal, ימי חנוכה
 zayn) xzend xaca `l mb-xifb ek d'38 .(zay axrae , iptl

zayd zqipk39 ,]zay i`vena e`)?40[( ,oey`x meia e` , mb epzi
zay xear .mdl xiaqdle , xzei etiqeiy ick `id zernd zpizpy

dxezd cenila41. 

 

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

�בשעבוד �בחנוכה �זו �(חוץ"ה "� �קדושה �לעניני ��בדיוק-בערך �גם) �כולל �המנהג�, קיום

� �חנוכה"דנתינת �דמי "� �נשיאינו[לילדים �רבותינו �]כמנהג �החשבון, �את �לעשות ,�ולא

,�כ�קיום�מנהג�ישראל"אזי�לא�נוגע�כ,�י�לימוד�התורה"שמכיון�שעיקר�הקשר�איתם�הוא�ע

 ".'בעניני�רשות�וכוגם��חנוכה�מלמד�שההשפעה�צריכה�להיות�-אלא�

36� ��התוועדויות�ע-נ�"פ�וישב�תש"ש) '51"� רוצים�שלילדיהם�בטבע�ובפרט�שההורים�:

�יהי �ע' �גם �חנוכה"תענוג �דמי �קבלת �י �כ". �תש"ושיחת �כסלו �ל"ח �ה"נ �'צבאות "-�

 .63'�התוועדויות�ע

37� �הוא�בש) �"פ�וישב�תש"כן ��התוועדויות�ע-נ �בשיחת�כ"�ועד.51' �"ח�כסלו�תש"ז �-נ

'��התוועדויות�ע-ט�"ערב�חנוכה�תשמ,�פ�וישב"וראה�ש.�63'��התוועדויות�ע-"�'ות�הצבא"ל

34-35"� :� �בזה-ובשנה�זו ��להוסיף �בכמות�הנתינה, �הן �בימים�שבהם�נותנים�, מעות�"והן

�"חנוכה �)כל�חד�וחד�לפי�מנהגו(שבנוסף�לימים�הרגילים�בזה�, ,�יוסיפו�ליתן�בעוד�ימים,

�משובח �זה �הרי �המקדים �[וכל �כ". �שיחת �תשמ"וראה �כסלו �"ד �ה-ח �יחידות"�בעת "-�

�ע �התוועדויות '91"� �או�: �אחת �פעם �חנוכה �דמי �ליתן �הוא �הפשוט �שהמנהג למרות

ישתדלו�לתת�,�מ�בשנה�זו�שהיא�שנת�תשמח�ושנת�הקהל"מ,�פעמיים")�'כפליים�לתושי("

ינוך�לזה�השפעה�הכי�טובה�והכי�פעילה�לח'�ובודאי�שיהי,�דמי�חנוכה�כל�שמונת�הימים

 "].�הילדים

 .51'��התוועדויות�ע-נ�"פ�וישב�תש"ש)�38

�בכל�-ומה�טוב�:�"63'��התוועדויות�ע-"�'צבאות�ה"נ�ל"ח�כסלו�תש"ראה�בשיחת�כ)�39

 ]".�לפני�כניסת�השבת-כולל�גם�בערב�שבת�[יום�

�-מובן�ופשוט�:�"91'�התוועדויות�ע"�יחידות"�בעת�ה-ח�"ד�כסלו�תשמ"ראה�שיחת�כ)�40

�דמי �שיש�לתת �לשבת �ובקשר �גם �שבת-�חנוכה �בערב �החנוכה �נרות �שמדליקים �.�כפי

��עבור�יום�ראשון-כ�יש�לתת�במוצאי�שבת�בעת�ההדלקה�"וכמו �הנוהגים�שלא�, ולאלו

� �שבת �במוצאי �כסף �"�בנדו-לתת �מצוה �דבר �אודות �שהמדובר �חינוך�(ד �על המשפיע

לתת�בפועל�ביום�ו,�ובפרט�שאפשר�לשוחח�אודות�הנתינה�במוצאי�שבת,�)ל"הילדים�כנ

��".ראשון�בבוקר�לאחר�עלות�השחר�ונץ�החמה

בקביעות�שנה�זו�שלילה�:�"23-4'��התוועדויות�ע-ט�"ג�כסלו�תשמ"ראה�גם�שיחת�ליל�כ

�שבת �דחנוכה�הוא�במוצאי �הראשון �שבת�, �להמנע�מנתינת�מעות�חנוכה�במוצאי כדאי

�שיתנו�מעות�חנוכה�ומוטב',�שלא�להכנס�לספיקות�בנוגע�לטלטול�המעות�לפני�הבדלה�כו

�בלילה�השני �ויודיעו�להילדים�שיקבלו�מעות�חנוכה�. �על�מה�ובהוספה,�מחרוכשיבטיחו

�לא�תהי-שמקבלים�בכל�שנה� ��בודאי להם�תרעומת�על�שדוחים�נתינת�מעות�חנוכה�'

 ".�מנר�ראשון�לנר�שני

 .65'��התוועדויות�ע-ח�"פ�וישב�תשמ"ש)�41
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c lila ylye miiltk 'de'  
ek.  dkepg inc zzl epi`iyp epizeax z`xed mb miiwl ick" lila

ingd lila e` iriaxdiy"42 , e` iriaxd lilay dverid dvr if`
miiltk epzi iying ,b e` 'dkk minrt ,yecig ly ote`43. 

 

zcgein dgny  
fk. idz dkepg inc zpizp' ici lr gny dyrp lawndy ote`a d
df , efk dgnyl cre-dkepga elit`y  ,anxd zrcl elit`e" m

 dgny zeidl dkixv dkepgd ini lkay-idz 'xkip d dtqed z
dkepg inc zlaw ici lr dgnya44. 

 

epi`iyp epizeaxl xywa siqen  
gk. mi`znd meqxta dkepg inc wlgl yi , dagxdae dtqeda cere

 zpizpa dtqed ici lr"dkepg inc "ieaixa , ici lry z`f calny
miclid ly ozgnya sqezin df45 , xzei cer xywzn df ici lr dpd

p`iyp epizeax mre46. 

 

 

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

בותינו�נשיאינו�בנתינת�דמי�חנוכה�ישנה�גם�במנהג�ר:�"65-6'�ח�שם�ע"וראה�תשמ)�42

להנהיג�,�לכאורה,�אין�מקום,�ז"ועפ,�"בליל�רביעי�או�חמישי�"-הגבלה�דנתינת�פעם�אחת�

�חנוכה�בכל�יום �נתינת�דמי .� ��דלכאורה-ובטעם�הדבר �זה�קשור�עם�ענין�, מכיון�שמנהג

אין�זה�,�שאז,�ילכדי�שלא�יעשה�דבר�הרג,��יש�לומר-מדוע�לא�נהגו�כן�בכל�יום�,�החינוך

...�וכדי�לקיים�הוראת�רבותינו.�...�כ�כמו�דבר�חדש�ממש"מעורר�התפעלות�והתרגשות�כ

 ...".דבר�הרגיל�אזי�עצה�היעוצה'�כולל�גם�שלילת�החשש�שיהי

 .66'�ח�שם�ע"תשמ)�43

 .474'��שיחות�קודש�ע-ב�"זאת�חנוכה�תשנ)�44

45� �ש) �"ראה �ויצא �תשנ-פ �קודש �עמ"�שיחות �ב '380"� �לק: �כדרושיש �זה �מנהג ,�יים

�יהי �וממילא�הסכום�הניתן �כדרוש' �גם�כן �שזה�פועל�התפעלות�והתרשמות�גם�, ובאופן

)�או�החברה�שלהן(שבשמעם�שהחבר�שלהם�,�בילדים�אלה�שעדיין�לא�קיבלו�דמי�חנוכה

פ�שהבטיחו�להם�כבר�הרי�זה�פועל�התרשמות�והתפעלות�"או�עכ,�קיבלו�כבר�דמי�חנוכה

וכמו�',�נפעלת�הוספה�בכל�הענינים�דתורה�ומצוותי,�ד�שמהוספה�זו�וע.גם�בשאר�הילדים

 ".כן�בכל�מנהגי�ישראל

46� �תשנ"ש) �ויצא �"פ �ש�ע"�סה-ב '153"� �את�תורתם: �להחדיר �כח �תוספת �נותן ,�שזה

�הוראותיהם �ומנהגיהם, �היום, �חיי �תוך �הפרטיים-אל �יום .� �ובמיוחד �מנהג�-כולל �גם

כדי�להתכונן�ולהכין�,�מוד�עניני�גאולה�ומשיחישראל�אשר�הולך�ומתפשט�בזמננו�זה�לל

 ".אחרים�עוד�יותר�לגילוי�של�הגאולה�האמיתית�והשלימה
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hk.  zern xzeiy dn elawi miclidy milczyny l`xyi bdpn
dkepg ,a`dn wx `le ,dgtynd ipa x`yn mb `l`47. 

 

dkepg inca zeyrl dn  
l.miclil yibcdle xiaqdl  ,mzeyxl mipzip zerndy , miyrpe

mdly ,maly dn mda zeyrl zpn lr ,icedi al ,utg . i`ceae
lecb wlg mnvrn epzi48cvl llka zeevn ipipre dw49 ,oky , liaya

sqk icedi cli jixv dn50... 

 

`l.da siqedl liaya dfa eynzyi i`cea "ycwn "mdly ihxtd ,
ihxtd mxcgae mziaa51. 

  
jepig zecqen ici lr dkepg zerne zehlgd qepik  

al.jepig zecqenda miclid z` mb qpkl i`ck  , mewnd i`pz itl
onfde ,ini jynadkepg  , zehlgd mr dkepg ipipr zece` xacle

 

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

 .48'��התוועדויות�ע-"�היחידות"�בעת�-א�"ך�כסלו�תנש"שיחת�ז)�47

שחינוכם�:�"48'��התוועדויות�ע-"�היחידות"�בעת�-א�"ך�כסלו�תנש"וראה�גם�שיחת�ז)�48

�לרשו �ממון �שכשמקבלים �באופן �תםהיא �צדקה, �עניני �עבור �ממנו �גדול �חלק ,�מנצלים

��".ועניני�מצוות�בכלל

��.35'��התוועדויות�ע-ט�"פ�וישב�תשמ"ש)�49

כאן�המקום�להדגיש�שהכוונה�:�"63-4'��התוועדויות�עמ-ט�"ח�כסלו�תשמ"שיחת�כ)�50

� �חנוכה"בנתינת �דמי "� �אפשרות �לילדים �לתת �כדי �בצדקה�להוסיףהיא �כלומר. הכסף�:

ובמיוחד�כסף�שלא�,�אבל�כאשר�נוסף�לו�כסף,�א�מכם�אמנם�נעשה�שלו"שנותנים�לכאו

� �לו �יותר�צדקה-שיער�שיתנו �זה�על�מנת�שיתן ��הרי �שכן. בשביל�מה�צריך�ילד�יהודי�,

��.�.�.�כסף

מרויח�את�הכסף�ואמו�קונה�לו�את�,�בדרך�כלל,�אביו,�הרי�הוא�סמוך�על�שולחן�הוריו

ויש�)��שהיא�אחת�מהמצוות�הגדולות�ביותרז�שגם�הם�נותנים�צדקה"נוסף�ע(כל�הדרוש�

וכן�ספרים�,��בית�לדור�בו�ולמצוא�בו�מחסה-כ�"ועאכו,�"בגד�ללבוש"ו"�לחם�לאכול"לו�

�כו �בהם �ללמוד �כן', �ואם ,� �הוא �בכסף �השימוש �שעיקר �שאפשר�-מובן �מצוות �לעשות

��.��מצות�הצדקה-ולכל�ראש�,�לקיימן�בממון

,�שיעור�מצות�הצדקה�הוא�לכל�הפחות�מעשרפ�ש"ר�הזקן�דאע"פ�דברי�אדמו"ובפרט�ע

� ��חומש-ומה�טוב �הזה"בכ, �בזמן �ז �את�היצה, �לגמרי �לבטל �החולאת�דזמן�"כדי ר�שזוהי

�ל"הגלות�ר �"וחטאך�בצדקה�פרוק"ש�"יש�להוסיף�בצדקה�עוד�יותר�מחומש�כמ, לפרוק�,

החל�,�י�ריבוי�מצוות"מהדברים�הבלתי�רצוים�ע")�פדה�בשלום�נפשי"ד�"ע(ולפדות�הנפש�

��".בריבוימנתינה�לצדקה�

��.91'��התוועדויות�ע-נ�"פ�מקץ�תש"ש)�51
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dfa zeaeh ,micqg zelinbae dceara dxeza , siqedle mxxerl ick
mkepiga , df cnrnaeepzidkepg zern mdl 52. 

 

dkepg z`f53  

a dtqede dnlyd'dkepg z`f'  

bl. dkepg inc zpizpc bdpnd z` miiw `l oiicry in , hilgiy
nd milydle `lnl skizbdp' ,sehgle '")wicpt`kpiix` ("- z`f 

dkepga cer exzepy zeryae minia54dkepgl mikenqd miniae  , lke
gaeyn df ixd micwnd55 .yk mb'dkepg z`f ' dhlgdd zaya lg

zayd meia zeidl dkixv df lr ,dkepgd inia oiicr mi`vnpyk ,
a hxtae'dkepg z`f 'dkepg inic mzege meiq56. 

 

 

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

52� �שם"תשמ) �ט �כ, �ליל �עמ"ושיחת �שם �כסלו �ג �כ.24' �שיחת �תש"�וראה �כסלו �"ו �-נ

יש�מקום�לתת�גם�לאלו�השייכים�,�מכיון�שנותנים�לילדים�בגשמיות:�"59'�התוועדויות�ע

 )".�שייכות�למבוגרים�יש�לה-וגם�מצד�הגשמיות�שבנתינה�זו�(לזה�ברוחניות�

53� ��התוועדויות�ע-ט�"�תשמ-�לאחר�תפילת�שחרית�-ראה�זאת�חנוכה�) '90"� על�כל�:

� �זה �יום �לנצל �וטף �נשים �אנשים �ואחת �-אחד �חנוכה �נרות �שמונת �כל �מאירים �-�שבו

�ד �הפעולות �חנוכה"להשלים �מבצע �שלימות" �והן �החסר �השלמת �הן �לתכלית�, עד

 ".השלימות

 .473'��שיחות�קודש�ע-ב�"זאת�חנוכה�תשנ)�54

55� �מקץ"ש) �פ �תש, �חנוכה �"זאת �ע-נ ��התוועדויות '88-9� �ע. �ושם '92"� �להדגיש�: כדי

� �אחד �וענין �ובהמשך �הם�בקשר �זאך("שפעולות�אלו �צוגעטשעפעטע �קיין �ניט עם�ימי�")

�חנוכה ��ע-ט�"�לאחר�מנחה�תשמ-"�זאת�חנוכה"ועיין�שיחת�". '96"� �-א�"וכן�יעשה�כאו:

�ד �נתינת �שלולהשלים �חנוכה �מי �שיהי"אע, �פ �בביהכ' �ערבית �תפילת �לאחרי נ�"כבר

�ד"וביהמ �שהרי, ,� �אבוד �לא �פעם �אף �טוב �עניני �הידוע(בכל �)כהפתגם �לאחרי�, ובפרט

עד�,�)שכולל�כולם(כולל�גם�מיום�השמיני�דחנוכה�,�הנתינת�כח�מכל�שמונת�ימי�חנוכה

אי�שלא�זו�בלבד�שאין�זה�הרי�בוד,�לסיומו�וחותמו�בשלימות�בכל�הענינים�ובכל�הפרטים

ש�"�0סה–�152ב�הערה�"פ�מקץ�תשנ"ראה�ש".��ביתר�שאת�וביתר�עוז-אלא�אדרבה�,�אבוד

�ע '207"� �ביום�ראשון: �ז, �חנוכה' החל�(דחנוכה�'�בסמיכות�לתפילת�מנחה�והדלקת�נר�ח,

א�מהנשים�נשים�"א�לכאו"ר�שליט"ק�אדמו"�נתן�כ-)�ובעיקר�לאחרי�מנחה,�מלפני�מנחה

�שיחיו �וטף ,� �דולר �של �חנוכה(מטבע �דמי (� �דולר �של �לצדקה(ושטר .(� זאת�"(ולמחרתו

 )".ל"המו.�(�לכל�הנאספים�שיחיול"פ�כנ"נתן�עוה�)ומעריב�מנחה�לאחרי,�"חנוכה

גם�בנוגע�למקומות�שבהם�:�"�ושם.92'��התוועדויות�ע-נ�"זאת�חנוכה�תש,�פ�מקץ"ש)�56

�כיון�שמדגישים�שדברים�אלו�-לאחרי�חנוכה�,�וממילא,�יפרסמו�הדברים�לאחרי�הבדלה

� �שהתקיימה �בהתוועדות �נאמרו �ובית-בביתכאן �תורה�-הכנסת �בו �שמגדלין המדרש

�בד,�ח"ותפילה�וגמ �ק�זאת�חנוכה"�ביום�הש-אמותיו�של�נשיא�דורנו' �מובן, שהפעולות�,

 ".בהמשך�לזה�שייכות�לחנוכה
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dtqedgex zgpd jxr itl   
cl. etiqei bdpnd eniiwy el` mby i`ck , xnel mewn yi ixdy

xzei cer ozil mikixv eidy ,itl hxtae-zgpd lceb jxr- gex
mdizepae mdipan milawny izeciqgd ,zgpde- cizra elawiy gex

`adle o`kn jepigda etiqeiy df ici lr57. 

 

d 'zah  
ikx ici lr miazkd oeictmiycg mixtq zy  

dl .zg`e cg` lk ,she miyp miyp` , oeictd z` fxfl mileki
iaya mi`vnpd miazkde mixtqd ly daydde '`idd dpicna , lr

 eznbec oipr dyriy df ici–dpwi e` `iaiy ici lr 58 ezial 
dfa `veike eziixtqle , ixtq)iazke (dxez ixaca miycg ycew ,
y mixtqd lr dtqedamcewn el yi59. 

 

ei"hay c  
eil zepkd"hay c  

el. il xywa zelertd wefig ' ipaa mibeqd lk mr zeidl jixv hay
l`xyi ,she miyp miyp` , beq lke-epipr itl  , cg` `ed dfy

epxec `iyp ly eiyecign60 .-id onfl onfny ' iyp ipta xacn d
zecdi ipipra owfgle occerl l`xyi ,ta elit`esh ip61. 

 

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

 .92'�נ�שם�ע"תש)�57

58� �ש) �ויגש�תשנ"ראה �"פ �קודש�ע-ב ��שיחות �שנהוג�":488' �וכפי שרכישת�הספרים�,

�והכתבים�היא�דוקא�תמורת�תשלום�מסויים �בכדי�שהקונה�ייחס�חשיבות�לדבר, מכיון�,

 .ש"עיי"�ששילם�עבורו

59� �תשנ"ש) �ויגש �"פ �ע"�סה-ב �ש '226� �ע. �ושם '227:"�� �משובח �זה �הרי �הזריז �-וכל

�עתה �כבר �בזה �ההחלטות �את �לקבל �שיתחילו �האפשרי, �בהקדם �זאת �ולקיים ראה�ו".

�קודש�שם�ע �בשיחות '487"� �כלומר: �עתה"כאו, �ומיד �תיכף �יחליט �א �ביום�השבת, ,�עוד

�שאינו�מסתפק�בספרים�שרכש�-כולל�גם�,�להוסיף�ספרים�וכתבים�על�מה�שיש�לו�מכבר

ק�קודם�"לא�בכמות�הספרים�שהייתה�לו�בערב�ש'�אפי,�בערב�שבת�קודש�אחר�הצהרים

,�עתה�באופן�המותר-ק�עד"ספו�אצלו�ביום�השואפילו�לא�בספרים�שניתו,�הדלקת�הנרות

 ".�אלא�הוא�מוסיף�בזה�עוד�ועוד-ב�"י�מתנה�וכיו"כמו�ע

60� �ג) �שיחת �ראה �שבט' �תשנ"וש, �בא �"פ �ע"�סה-ב �ש '296"� �דוגמתו�: �שמצינו והגם

�ישראל�בשנים�שלפנ �"בגדולי �]ב"כידוע�ממכתביהם�וכיו[ז �לא�התקבל�אצל�כולם"ה, ,�ז

כ�פעולותיו�של�בעל�ההילולא�"משא;�ה�היה�עם�כמה�הגבלותאלו�שנתקבל�אצלם�ז'�ואפי

�מקומות�בעולם �לריבוי �והגיעו �בזה�התפשטו �והולך�ומתפשט, �התוסף�שלא�בערך�"ועי, ז

� �בישראל �ובנות�וטף �בלימוד�התורה�דנשי .� �הוא�בכך�שמחנכים�אותם�. יחודם�של�טף
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fl .epxeca icedi lk ,she miyp miyp` , zeaeh zehlgd lawl jixv
raz dle`bd lray mipiprd lkl rbepa , meiwe dxezd ceniln lgd

xecida zeevnd , zlefdl rbepa ode envrl rbepa od– dceard 
 cgeinae llek dveg zepiirnd zvtde zecdide dxezd zvtdc– lr 

enila dtqedd icieize`xed meiwe `lelidd lra ly ezxez c62. 

 

dxiy zay  
xdnd bdpn zxkfd"dxiy zaya l  

gl.xdnd rawy bdpnd " dxiy zayl rbepa b`xtn l- icli uawl 
seq mi zrixwc xetiqd mdl xtqle l`xyi , l`xyi icliy mb llek

 mixetivd z` elik`de mid rwxwa egnvy zepli`dn zexit ethw
 etxhvdel`xyi ipa zxiyl63. 

 

hl. miclil ewlig jk xg` 'ry`w 'mixetivde milebpxzl epziy .
epi`x `ly `l`64enc` inge ixen zyecw ceaky "ok bedpi x , s`

bdpnd xac lr xtiqy65 . lik`dl rbepa wx df ixd z`f lkae
zeterd ,df lk miclil xtql yi i`cea la` .- mb ote` lkae 

 

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

�קמעה �קמעה ,� �לקבל �שיוכלו �באופן �שלהם �הכלים �לפי .� �לזה. �ונוסף �לפרר�: �הטף טבע

ז�יכול�המאכל�להגיע�גם�לאחרים�שאינם�יכולים�לקבל�יותר�מאשר�פירורים�"שעי,�האוכל

��".קטנים

פ�ציוויו�נתפרסמו�"שע,�אלא,�ולא�עוד:�"275'��התוועדויות�ע-ח�"פ�בא�תשמ"ראה�ש)�61

��".ז�נעשה�בבחינת�הוראה�לדורות"שעי,�הדברים�גם�בדפוס

ובנוגע�לפועל�בעמדנו�בימי��:�"295-6'�ש�ע"ה�ס–ב�"פ�בא�תשנ"שבט�וש'�משיחת�ג)�62

ק�"בנשיא�הדור�כ'��כשמיתווספת�עלי-יום�ההילולא�של�נשיא�דורנו�,�ד�שבט"ההכנה�ליו

לקבל�החלטות�.�.��צריך�-נשי�הדור�וטף�הדור�,��בכל�אנשי�הדור-ועל�ידו�,�ר"ח�אדמו"מו

��..טובות

� �בהדגשה �זה �–וכל �בתורתו �שהלימוד �עצמו �על �יקבל �אחד �ההילולא��שכל �בעל של

ישלים�וימלא�גם�מה�שנחסר�בהתפשטות�והפצת�המעיינות�בגלל�המניעה�ועיכוב�בכח�

�הדיבור�דבעל�ההילולא ,� �לימודו�הפרטי �על�ידי �בהפצת�המעיינות�חוצה�בדיבור�הן והן

��".לאחרים

 .�118הערה�270'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בשלח�תשמ"ש)�63

64� �תשמ"ש) �בשלח �"פ �ע-ט ��התוועדויות �ופשוט�":275' �כן�, �שנהג �לומר �סברא שאין

 !"?דמאי�טעמא"�הצנע�לכת"באופן�ד

 .73'�ב�ע"ש�תש"סה)�65
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d miniiwn `lyk dfa `veike dxiy zaya zeterd lik`dl bdpn
ynn lreta , yi לדבר ולהזכירdf bdpn xac lr66 . 

 

miig ilra lr zepngx  
n.cgeina  ,miig ilra lr zepngx ly daeh dcn mda rehpl ,

 mb z`hazny בסיפורzeterd zlk`dc ,"eiyrn lk lr eingxe"67. 

 

h"haya e  
a zecdi ipipra dginv' dpyd y`xoli`l'  

`n.zexit ipin zlik`c bdpnd meiw zece` miclid z` xxerl  ,
l`xyi ux` mda dgazypy zexit hxtae .mb llek , mdl xiaqdl

mdl oaend oepbqa ,c oiprd okez'oli`l dpyd y`x ' lecibe dginv
zecdi ipipr lka ,izeevne dxez'd , zexit iyer zepli` zeidl

miaeh68. 

 

an.` lka yi l`xyin zg`e cg ,shde miypde miyp`d , ihxt lk
c mipiprd" ony zif ux` oenixe dp`ze otbe dxerye dhg ux`

yace"69 ,ae'oli`l dpyd y`x ' lka dtqede yecig zeidl jixv
l`xyin zg`e cg` lk lv` dceard ipipr , `xeriy metl cg lk

ilic'd70. 

 

 

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

שזהו�,�ל"וי:�"..ושם,�275'�וע.��118הערה�270'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בשלח�תשמ"ש)�66

�מזמן�שילמדו�זה�כדי�-וצוה�לפרסם�בדפוס�,�ר�דיבר�על�זה"ח�אדמו"ק�מו"הטעמים�שכ'�א

�לזמן �המת, �בזמן �ובפרט �זה �לענין �דיומא(אים �)מענינא �שלו, �התורה �עניני �שאר ,�ככל

 ".פ"שנעשו�חלק�מתושבע

 .ט�שם"תשמ�)�67

 .270'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בשלח�תשמ"ש)�68

69"� �בכ) �בזה"כמבואר �הענינים �פרטי �מ �בשבט�". �עשר �חמשה �בשיחת �בארוכה עיין

 .�ואילך256'�ות�ע�התוועדוי-נ�"ו�בשבט�תש"פ�בשלח�ט"וש.��ואילך322'�ש�ע"�סה-ב�"תשנ

70� �ש�ע"�סה-ב�"פ�בשלח�תשנ"א�שבט�וש"י) '320"� קשור�ושייך�"�ראש�השנה�לאילן:

�"ל �אדם("האדם �קרויין �"אתם �לעליון"ע, �אדמה �ש �השדה) �עץ �האילנות�, ובפרט

�שנשתבחה�בהם� �ש"ששייכת�ונקראת�ע(ארץ �ישראל) �אתם�ארץ�חפץ", �תהיו �"כי ויש�,

 ".'בכל�אחד�וכו
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bn.c zeiecreezdd elvpi i`cea 'pyd y`xoli`l d ' x`al ick
mipind zrayc dceard ipipra yecigde dtqedd xac lr xxerle71 

-  el yiy"xve` "mipind zray lk z` llekd `ltp - shl mb ,
d ipa dnke dnk zg` lre 'c 'be 'mda `veike mipy . md mby

xen`d xve`d z` mdl yiy oiadl mgeka , md mikixv `linne
eleka ynzydl72! 

 

egxc` yc  
 dgny ipipra zeaxdl  

cn. xc` ycegc dgiztdn ,"xc` qpkpyn" , cin ae`yl jixv
dgny ipipr lka zeaxdl zegek , lawn zg`e cg` lky df ici lr
lretl m`iane zeaeh zehlgd , siqedl mipte`d lka lczydl

mignynd mixaca zeaxdle73 . 

 

dn. envr z` gnyl rbepa od ,d z` gnyl odezlef , ipan lgd
ezia .a`d hxtae mixedde74 mipipra mdicli z` gnyl etiqei 

jexr ogleyd oic wqtk mraha mze` mignynd75. 

 

 

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

 .320'�ש�ע"�סה-ב�"לח�תשנפ�בש"א�שבט�וש"י)�71

72� �ש) �תשנ"ראה �בשלח �"פ �ע-ב �קודש ��שיחות '600-1"� �יבארו�: �אלו ובהתוועדויות

�ויסבירו �ד, �המינים �שבעת �שמן�"שכל �זית �ארץ �ורימון �ותאנה �וגפן �ושעורה �חטה ארץ

ד�הרגיל�"וע.�שבעה�ענינים�ואופנים�בעבודה,�א�מישראל"דכאו"�ארץ�חפץ"ישנם�ב"�ודבש

�זמני �אחד �לכל �קבועיםיש �ם �מדידה�. �מכל �למעלה �להתעלות �יהודי �של �שבכוחו אלא

 !"שאז�הוא�כולל�בבת�אחת�ובגלוי�את�כל�שבעת�המינים,�והגבלה

73� �ד) �משיחת�לילות �ה' �ו' �"פ�תרומה�תשנ"וש' �ש�ע"�סה-ב '391� פ�תרומה�"ראה�ש.

שמחת�פורים�דוקא�היא�באופן�של�פריצת�גדר�בשלימות�:�"304'��התוועדויות�ע-א�"תנש

בהשמחה�דחודש�)�ומעין�זה(ז�"ועד,�שמחה�שלמעלה�ממדידה�והגבלה,�"עד�דלא�ידע�"-

 .337'��התוועדויות�ע-ט�"פ�תרומה�תשמ"ז�ש"ראה�עד".�אדר

74� �שם"תשנ) �"ב �שעי: �בפועל �שרואים �ילדיו"כפי �את �שמשמח �ז �אצלם�, מיתווספת

�יתירה �שמחה ,� �שלפעמים�אומר �שרואים �(מלה�קשה"מכיון �חינוך" �)בגלל �באופן�אבל,

 .6וראה�לעיל�הערה�".�שלאחר�מכן�זה�מביא�להוספה�יתירה�בחביבות�אליהם

ישרים�'�פקודי�ה"י�ההוספה�ב"�ע-לכל�לראש�:�"...391'�ושם�ע.�392'�ב�שם�ע"תשנ)�75

�לימוד�התורה,�"משמחי�לב גדול�שמביא�ותלמוד�,�נגלה�דתורה�ובפרט�פנימיות�התורה,

�שעל�ידי�מרבים�בשמחה�בתורה�-ועוד�וגם�זה�עיקר�,��קיום�המצוות�בהידור-לידי�מעשה�

 ".כהוראת�השולחן�ערוך,�בענינים�גשמיים�ועל�ידם,�ומצוות�יתווסף�בשמחה�גם�בפשטות
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bd lka dtqed 'devz zyxt reaya oiew  
en. rivdl yi ,ixyt`d mewn lka enqxtiy dywaae : reay jyna

`ad ,t 'devz dz`e76 ,oey`x mein lgd , cr)llka cre (ay z
t d`ad ' devz-zg`e cg` lky  ,she miyp miyp` ,ba siqei '

dwcve dltz dxezc miewd77 . zehyta-dxezd cenila siqedl  , od
 zenka)cenild onf ,micnlpd mipiprae( , zeki`a ode- wnera 
cenild ,zeadlzde zeig xzia ; zenka dwcvd zpizpa siqedl

 zeki`ae-zeti mipt xaq  ;qedle dpeeka dltzd zceara si
ek xecidae'78. 

 

xzq` ziprz  
mixedd zxfra lwyd zivgn  

fn.mirp dne aeh dn  ,b zzl miphw ekpgiy ' zivgnl zerahn
mdly mtqkn lwyd .ote`ae ,mdl mixfer mixeddy , zzl elkeiy
dagxd jezn z`f ,mdikxvl sqk witqn cer mdl x`yiye , jk

melk mdl xqgi `ly79. 

 

mixet  
mixet zeevna mzetzzyd  

gn. mixetd ipipr lka miphwd z` mb szyl l`xyi bdpn .
daxc`e ,d xwir dyrp miniieqn mipipra"mrxehy " miphwd ici lr

 

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

76"� (� �זו �משבת �פ(שמתברך �)תרומה' �ראשון, �מיום �החל �ז, �אדר' �ויום�, �ההולדת יום

 ."'פטירת�משה�רבינו�וכו

)�נוסף�לשיעורים�הרגילים�שלו:�"(333'��התוועדויות�ע-ט�"אדר�תשמ'�פ�תרומה�ו"ש)�77

�בג �(הקוים' .� �)כנגד�זהב�וכסף�ונחושת. "".�ועשו�לי�מקדש�ושכנתי�בתוכם"שהם�עיקר�ב,

� �"99והערה :� �השבת �ברוחניות"�ע-וביום �צדקה �או �אורחים �הכנסת �י �ע, �נתינה�"או י

 ".בכפליים�בערב�שבת

ובפרט�מצות�(ומצוה�גוררת�מצוה�,�וגדול�תלמוד�שמביא�לידי�מעשה:�"םט�ש"תשמ)�78

�המצוות �כל �כנגד �ששקולה �צדקה �המצוות�-) �בקיום �הוספה �גם �בודאי �יביא �זה �הרי

�בכלל �בהידור �כולל, �כמובן, �ד, �כללית �כמוך"במצווה �לרעך �"אהבת �ע, �הוספה�"גם י

 ".בעבודה�דהפצת�התורה�והיהדות�והפצת�המעיינות�חוצה

 .788'��שיחות�קודש�ע-ב�"ד�אדר�ראשון�תשנ"שיחת�כמ)�79
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`wec .enk ,ond z`kda80 ici lr "mipyrx " `veik mikxc x`ye
mda , ici lr dyrpהקטני� `wec81. 

 

hn.  bdpndl rbepa df jxc lr"lmixeta zekqne mitevxt yeal" ,
mipipr dnk exizd df liayay jexr ogleya `aenk , dyrpy

 ici lr xwira82הקטני� . 

 

p. l`xyi bdpn ,zewepizd jepiga siqedl mixetd ini milvpny ,
mixet zeevna etzzyiy milczyn mbe : gelyn mci lr migley

zepn ,cere ,-fbd dlha zewepizd ici lry dxi83. 

 

`p. dklnd xzq`n cgeina cenll l`xyi zepae iyp lr , wfgzdl
ytp zxiqn jezne dxizi zelczyda , miiwl l`xyi lk z` xxerl

-" micedid lk z` qepk "-l`xyi zecg`  . wefig siqedl ok enke
mzegily xwira :l`xyi zepae ipa jepig83. 

 

i"qip `o  
dgny jezn meid lvip  

ap. df mei lvpl yi , ipipr lka sqezi eci lry ote`a zcledd mei
izeevne dxez ,'dgny jezne , cnrna dgny ly zecreezd ici lr

 

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

80"� (� �הגדולים �ונשים(שאצל �אנשים (� �ודיבור �במחשבה �בעיקר �זה �ענין ויש�[נעשה

�במעשה �גם �חלק �שלוקחים �כ, �אצל �שראינו �מו"כפי �אדמו"ק �ברגליו�"ח �ורוקע �מכה ר

 ".'וכו"�רעשנים"י�"ע,�ואילו�עיקר�הענין�דהכאת�המן,�]הקדושות

81� �תענית) �תשמשיחת �"�אסתר �ע-ט ��התוועדויות '438� �אסתר�. �תענית �שיחת וראה

�תשמ �"ופורים �הערה �ע-�114ח ��התוועדויות '410"� �תינוקות�: �נוהגין �מגילה �מקרא בעת

�המן �עליהם �ולכתוב �חלוקים �אבנים �לקחת �הם�, �המן �המגילה �את �הקורא וכשמזכיר

��)".�אבודרהם�תפילת�פורים(מקישים�זו�על�זו�למחוק�את�שמו�

��התוועדויות�ע-�118א�הערה�"פ�תרומה�תנש"ראה�ש '310"� :� �באופן�–כולל�ובמיוחד

�)נוסף�לכך�שנכללים�עם�הגדולים�ונגררים�אחריהם�(מצד�עצמםהשייך�אליהם� ובפרט�,

�ידם�נוסף�גם�אצל�הגדולים �שעל �דברים�ש". �"פ�תרומה�שם"ראשי �פורים�: שבכל�עניני

�ל �טף"ישנה�הדגשה�מיוחדת�בנוגע �ש ,וקטנים" �בנס�דפוריםמפני �גם�הם�נכללו ,�והיינו.

�להסתפק�בזה�שהוא�משתף�את )�שזהו�חלק�מחובת�חינוך(הילדים�בשמחתו�הוא� שאין

 ".'וכו

82� �ט�שם"תשמ) �ויקרא�תשמ"ולהעיר�מש. ��התוועדויות�ע-ח�"פ '484"� �הפורים�: בימי

 ".ותבוא�עליהם�ברכה,�"עטרה"נהגו�הקטנים�והקטנות�ללבוש�

 .410'��התוועדויות�ע-�114ח�הערה�"ים�תשמשיחת�תענית�אסתר�ופור)�83
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l`xyin dnke dnk ,she miyp miyp` , ly dgnye devn ly dgny
dxez ,inybd sebd mr dxeywd zinyb dgnyl cr84. 

 

jepigd mei  
bp .del` minia dlawzpy dhlg a'mixgapd zia ,'i`ad mdy- gk

mlerd lkc ,mday micedid mb llek ,my mi`vnpd lk ici lr85 - 
 oqip ycegl mei xyr izyr mei zeriawl xywa]ef dpy [ meik

dfa `veike aehd wefigl cgeina crein86 -wfgzdl   oipra siqedle
jepigd .ny e` `xwy in lkl d`xedde df zece` r- cer siqedl 

zeevne dxeza l`xyi icli jepiga xzei85. 

 

gqt axr  
anxd zcled mei"m  

cp. df dlebq mei lvpl yi - xaeb elfny - jezn "yrx " dyecwc
mewne mewn lka87 dgny ly zecreezd ea jexrle , mr dxeywd

 

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

84� ��התוועדויות�ע-ח�"א�ניסן�תשמ"משיחת�י) '38"� לחם�לבב�"',�על�ידי�אכילה�ושתי:

�"אנוש�יסעד �ובפרט�מאכל�המשמח�ומשקה�המשמח, '�ד(�בהגבלות�הידועות�-ופשיטא�,

�כוסיות�קטנות �כל�מוחא�סביל�כו-וגם�זה�, �'�לאו �"19וראה�שם�הערה�)". אריך�ואין�לה:

י�הנהגה�"שמצד�עצמם�עלולים�לחשוב�שע,�בדבר�המובן�ופשוט�לכל�גם�לקטנים�בשכל

י�זקני�"שלא�בערך�מכפי�שנצטוו�ע"...�שמחה�של�מצוה"ידגישו�את�שייכותם�ל'�אחרת�כו

 ".בלשון�צחה�וברורה,�עד�לציווי�של�נשיא�דורנו,�המשפיעים

85� �דברים�שבת�הגדול) �ראשי �פ�צו"ש, �ח, �"א"תנש�ניסן' �שקרא�ל: �כל�מי .� או�שמע�.

�כ"ע �עתה, �מזה �ששמע �או �ש". �דברים �ראשי �אחרי"וראה �תנש-פ �"א"קדושים ובזה�:

�זו �ובמדינה �אלו �בימינו �במיוחד �מיתוסף �הכריז, �שלה �היא� ,שהפרעזידנט ששאיפתו

�להוסיף�רבות�בתחום�החינוך �ורואים�בפועל. ומצוה�ושולח�מכתבים� איך�שהוא�מכריז,

�כו �חינוך' �עניני �על �כ. �ובמיוחד �והתמיכה-ולל �דתיים-בבתי �האישור �ספר שבהם�,

�מתפללים�הילדים�לבורא�עולם�בבית�הספר �החינוך"וע. �כדבעי י מנצל�הילד�את�זמנו�,

י�הוריו�"שהשפיע�לו�את�כל�צרכיו�ע ה�על�כך"כ�לתפילה�והודאה�להקב"הפנוי�בבית�ג

��".'כו

��.443'��התוועדויות�ע–טז�'�א�סי"תנש,�שבת�הגדול,�פ�צו"ש)�86

87� �תשמ"ש) �צו �"פ �ע-ח �התוועדויות '517-8"� �ע: �לעיל �להמדובר �ההצעה�"בהמשך ד

�ואחת�מישראל �אחד �ביום�הולדת�דכל �להנהגה �בקשר קבלת�החלטות�טובות�להוסיף�,

�יהדות �בעניני �ומצוותי, �תורה �וכמה�', �כמה �אחת �על �הרי �שמחה �של �התוועדות מתוך

�צריכה�להיות� �זו �עוז�ביתר�שאת�ובי-ואדרבה�(שהנהגה �תר (� �הולדת�של צדיקים�בימי

,�ולכן".�מזלו�גובר"שאז�,�ם�בערב�פסח"�יום�הולדתו�של�הרמב-כולל�גם�,�ונשיאי�ישראל

להוסיף�,�דקדושה�בכל�מקום�ומקום"�רעש"�מתוך�-�שמזלו�גובר�-יש�לנצל�יום�סגולה�זה�
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zecdi ipipr ,izeevne dxez 'l`xyin miax zetzzyda , miyp`
she miyp88. 

 

gqt axr zkqn meiqa miphw mixeka  
dp. da szyl"mineiq "miphwd mb , mb `l` zericia miphw wx `l

mipya miphw ,dbyde dpadl mikiiy mpi` oiicry , jxc lr
 mixeka mb `iadl l`xyi bdpny gqt axrc meiqd znbecae

miphwd89. 

 

gqt  
xt dcbdzih ,c 'iexy dvne zeiyew'd  

ep. cg` lky i`ck ,micli cgeinae ,idi 'eke elyn xeciq el ,' xace
 `nxb onfdy-' gqt ly dcbd ,' uxne zeig el siqei df xacy

lreta mze` lvpl90. 

 

fp. miphwd jpgl ,zericia miphw ode mipya miphw od ," epyi `ly
zewepizd" ,lert elrti daxc` `l`mz ,cc dl`ydn lgd '
zeiyewd ,d lv` mb'le`yl rcei epi`y'91. 

 

gp.gqtd ini zrayl rbepa  ,iexy dvnn xzeia oixdfp'd , rbepa mb
miphwl ,jepigd oipr cvn92 .jk ick cr , lry zevnd oiqkny

min odilr elti `ly ogleyd , mda leti `ly mind oiqkn oke
dvn xexit93. 

 

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

�יהדות �עניני �בכל �יותר �עוד �תורה�ומצוותי, ,'� �של��בנוגע�ללימוד�תור-כולל�ובמיוחד תו

 ".'י�עריכת�וכו"ע,�)בהוספה�על�שאר�השיעורים�בתורה(ם�"הרמב

88� �י) �תשמ"משיחת �ניסן �"א �ע-ח ��התוועדויות '38"� �הזמן�: �אין �פסח �שבערב ומכיון

� �התוועדות �לעריכת �מלך"מתאים �הדרת �עם �ברוב "� �זאת �פסחבסמיכותיעשו ,��לערב

ושם�בהערה�".��יותר�כשנעשה�שלא�בזמנו�צריך�להיות�באופן�של�פרסום�עוד-ואדרבה�

23"� �בקריאת�המגילה�"ע: �)גאולת�פורים(ד�שמצינו �ביחיד, �אותה�אפילו ,�שבזמנה�קורין

 ".בעשרהשלא�בזמנה�

 .719'�ש�ע"�סה-א�"מסעי�תנש-פ�מטות"ש)�89

 .אות�נה"�חנוך�לנער"וראה�לעיל�.�480'��התוועדויות�ע-ח�"פ�ויקרא�תשמ"ש)�90

 .120ושם�הערה�.�444'��התוועדויות�ע-ח�"פ�ויקרא�תשמ"ש)�91

 .111'��התוועדויות�ע-�258ח�הערה�"�לילות�חג�הפסח�תשמ)92

 .171'��התוועדויות�ע-ח�"שיחת�אחרון�של�פסח�תשמ)�93
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ipy gqt  
dle owzloexqgd mily  

hp. zilrp zenily iabl oexqg mb milydle owzl lczydl jixv 
xzei .zighye dlw zeppeazda mb xy` , zg`e cg` lk ribi i`cea

idy `pwqnl' zilrp zenilya mipipr dnke dnk zeyrl leki d
xzei94. 

 

q. mb milydle owzl lczydl jixv 'oexqg 'df , ezcearl rbepa od
envra ,ezlefd mr dlertl rbepa od ,ezia ipan lgd , elit`e

mipy dnke dnk ixg`l95 ,c libd ixg`l md eizepae eipay" jepg
xrpl" ,k cr"dpy c96 ,zepae mipa mnvra mdl yie94. 

 

`q.shl mb jiiye  , eid mipipr dnke dnky xiaqdl lw mdl mby
ya zeyrl milekixzei zilrp zenil , owzl mnvrn exxerziy cr

xzei dlrp ote`a milydle , dprh ick cr"rxbp dnl" , qgia
xzei zilrp zenilyl97. 

 

aq.mikixcne mixen cgeinae llek  ,mirityn ,eke mipax ,' rbepa
 mikixcne mikpgn mnvra eyrpe elcb xaky micinlzl- lkei 

ilydle siqedl mikxc `evnl zeidl dkixv dzidy ezrtyda m
df iptly mipya ,zenilyd zilkza didzy ,ielir xg` ielirae98. 

 

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

 .159'��התוועדויות�ע-ט�"פ�בהר�תשמ"משיחות�ש)�94

95� �"122שם�הערה�) �ש: ניתוסף�בחכמתו�כיצד�"�רוב�שנים�יודיעו�חכמה"ואדרבה�כיון

��".וביתר�עוזיכול�לפעול�ביתר�שאת�

:�40-1'��התוועדויות�ע-ח�"�תשמ-�נדחה�ויהפוך�לשמחה�-ז�תמוז�"י,�פ�בלק"ראה�ש)�96

"� �ל(כדאיתא�בגמרא �א,קדושין �וראה�הל. �פ"ת�לאדה"ת' �"ו"א�סה"ז �צוארי�). �על אדידך

חנוך�לנער�על�פי�,�כתנאי",�)"י�שם"פרש(בעוד�ידך�תקיפה�על�בנך�קודם�שיגדיל�",�"דבריך

.�א"סע,�סנהדרין�צ(ואיזוהי�נערותו�,�מיו�יהא�מתנהג�בו�חנוך�לו�בנערותודרך�שכל�י(דרכו�

וחד�אמר�מתמני�סרי�,�חד�אמר�משיתסר�ועד�עשרין�ותרתין).�.�.�ב�ואילך,�וראה�סוטה�ח

��".ועד�עשרים�וארבעה

97� �ט�שם�ע"תשמ) '159"� א�ומישראל�"ויש�להוסיף�ולהדגיש�שכל�האמור�שייך�לכאו:

עד�,��דבר�שנוגע�להם�מבקשים�ודורשים�בתוקף-רכם�של�ילדים�וכד:�"124ובהערה�".�'וכו

�לבכי �)'מכיווץ�המוחין�שאינם�יכולים�לסבול�הצער�כו(בדמעות�' �-ז�מתעורר�האב�"ועי,

��".��למלא�רצונם-במיוחד�אבינו�שבשמים�

��.ט�שם"תשמ)�98
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bq. ipelty drya ,miyp e` miyp` , cqen znwda wlg gwl
dxez mr xeywd ,ek llka zecdi e` ,' zeppeazd ici lr ixd
df meia eizelerta ,wcv oeayg dyer `ed ixd ,izin` oeayg , ji`

id' ddf iptly meid ,df iptly onfa cqiiy zecqenl rbepa od , ode
 xara jpgy micli jepiga)mipy dnk iptl elit` (mizin` miigl ,

mix`en dxez iig99 . 

 

cq.xaryl cinlzd mr xaryl jpgnd oia df xyw  , zeidl jixv
dfa siqedle cgi eidy drya dzidy zeigd lk mr . miizpiay oeik

exbazdzrce dpia dnkg mdl etqepe micinlzd mb  , `l okle
idy itk etiqeiy jka witqn' f` d"swid "dlertd , yi `l`

micinlzd ly mzexbazda aygzdl100. 

 

l"xnera b  
 zekeldzd- l`xyi bdpn   

dq. l`xyi bdpn '`id dxez 'ixecn-zexec ,lay" mihrnn xnera b
oax zia ly zewepizd cenila , ivgmeid yily e` meid , mi`veie

dcyl101dxe`kl zeyxd ipipra miclid mr genyl  . xaecny oeikne
irack ekpgzpy oax zia ly zewepiz zece` , z`f miyer

 xeza mzeninza"`id dxez l`xyi bdpn ." sqezip df ici lry cre
dxezd cenill mzweyza ,l ixg`l"xnera b , dpkd xezae- mb 

eiptl ,aayx ly epipry mrcei" i-" 102תורתו אומנתו. 

 

 

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

��.206-7'��התוועדויות�ע-ד�"ט�לנשי�חב"ג�אייר�תשמ"שיחת�כ)�99

��.לה-אותיות�לג"�המחנך"זה�ראה�לעיל�להמשך�ההוראות�בנושא�

הדלקת�,�אף�שלמדה�המחנכת�עם�התלמידות�דיני�כשרות:�לדוגמה:�"ט�שם"תשמ)�100

או�,�הרי�בשעה�שנוסף�בהבנת�דברי�אלו,�ט�או�טהרת�המשפחה"נרות�שבת�קודש�או�יו

� �אלו �דברי �של �לתלמידותי-בחשיבותם �לספר �היא �וחייבת ��צריכה �אפי(' �יש�כבר�' אם

ועד�,�על�מה�שנוסף�אצלה�בהסברת�הענין)�ל"כנ,�ע"תות�של�מחונכות�בפנלתלמידות�כ

�הן�בגשמיות�והן�ברוחניות,�כמה�הענין�טוב ועד�כמה�הענין�עיקרי�שעל�ידו�מתקשרים�,

��".'ה�מקור�כל�הברכות�וכו"עם�הקב

,�ג�בעומר"כידוע�המנהג�לצאת�לשדה�בל:�"148'��התוועדויות�ע-נ�"ק�תש"פ�אחו"ש)�101

 ".�ב"וכיו

��.269'��התוועדויות�ע-ח�"ו�אייר�משמ"א�ט"י'��ח-ב�"�משיחות�בה)102
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eq. miclil rbepa zcgein dybcd ,]hxtae [la"xnera b , ici lr
zekeldz , zfxkde zybcd'l`xyi icli lk cgi' . mby ote`ae
mixbeand ,ek mipwfde mixedd 'mdil` mitxhvn , dn jxc lr

 mipa lr zea` al aiyde aezky-mipa ici lr 103. 

 

fq. dbltene dax dglvda eidi zekeldzdy icka104 , jkl miyexc
zeni`znd zepkdd mb ,lecb mrxehye meqxt jezn , dnk jeynl

dfa etzzyiy micli xzeiy105. 

 

gq. ea ielzd lk zg`e cg` lk dfa dyri gha , miyp miyp`
ilic `xeriy metl cge cg lk she'106 . mixg` lr ritydl ok enke

dfa etzzyiy ,ig `nbec z`xedn ligzn ' `edy ji` ziyi`
dgnyae zeiga dfa szzyn107. 

 

 

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

103� ��התוועדויות�ע-ט�"פ�בהר�תשמ"משיחות�ש) '160� �-נ�"ק�תש"פ�אחו"ולהעיר�מש.

�התוועדויות�ע '148""� �ישראל: �"יחד�שבטי �ישראל", �ילדי �"יחד "".�שבת�אחים�גם�יחד",

�ליל�ומוצאי(וראה�משיחת� �בעומר�תשמ"ל) ��ע�התוועדויות-ח�"ג '311"� �הכתוב�: וכלשון

�יחד" �גם �אחים �שבת �נעים �ומה �טוב �מה �"הנה �זה�, �דפסוק �והשייכות �הקשר כידוע

 ".י"לרשב

צריכים�לראות�שהפרסום�והשטורעם�:�"...149'��התוועדויות�ע-נ�"ק�תש"פ�אחו"ש)�104

�יהי �זו �שנה �תהלוכות �של '� .� .� �השנים�שעברו �בכל �מאשר �הי(יותר �שגם�אז בהצלחה�'

�משוערת-בלתי �ל)". �שיחת �תש"וראה �בעומר �"ג �ע-נ ��התוועדויות '199"� �תהי: '�ובודאי

מזג�'�כיון�שיהי,�כולל�גם�שאין�לחשוש�מגשם,�וברוב�פאר�והדר,�התהלוכה�בהצלחה�רבה

 ".טוב�ונעים)�וכל�הענינים�הקשורים�לתהלוכה�באופן(אויר�

ג�בעומר�"לכיון�שנשארו�כמה�ימים�עד�:�"149'��התוועדויות�ע-נ�"ק�תש"פ�אחו"ש)�105

�הבעל( �)ט"ביום�ראשון כמו�בכל�,�צריכים�לדאוג�שיעשו�את�כל�ההכנות�הראויות�לכך,

��".�הכנה�דרבה"עד�,�כיון�שזה�בעל�חשיבות�חייבת�להיות�לזה�הכנה,�דבר�שבקדושה

ביום�,�כ�הפעולות�בזה�במשך�השבוע�הבא"ואח,�מתחיל�עם�החלטות�טובות�בזה�בשבת

 ".'השבת�וכוויום�',�ו',�ה',�ד',�ג',�ב',�א

106� �אחו"ש) �תשמ"פ �"ק ��התוועדויות�ע-ח '297"� �עוה: �אודות�ההכנות�"יש�להזכיר פ

 ".�'י�כל�אחד�ואחת�וכו"וע,�בכל�מקום�ומקום,�המתאים"�שטורעם"ג�בעומר�ב"לל

107� �אחו"ש) �תש"פ �"ק �ע-נ ��התוועדויות '149"� �שהתהלוכות�: �בכך �בהתחשב ובפרט

�מוסיפות�באחדות�כל�ישראל �"�יחדשבת�אחים�גם", �ישראל, �ובחינוך�ילדי חנוך�לנער�",

�גו"ע �דרכו �'פ .� .� �"ועי" �דל-ז �התהלוכות �יהיו �לבני�"�בודאי �גדול �קידוש�השם �בעומר ג

 ".ויחזקו�עוד�יותר�את�האחדות�דבני�ישראל�בכל�מקום�שהם,�ישראל�ולכל�העולם�כולו
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ayx zece` dkeldza xacl"zeevne dxeza dtqede i  
hq. mixbeande miclid mr exaci zekeldzd jldna ,mdl extqie 

ayx zece`"eke i 'eke ,'zecdi ipipr lka siqedl mexxerie , dxez
izeevne'd .cgeinae ,n cenllayx ly eizebdpd"i ,mdne108 -oldl . 

 

r. ` (c ote`a cenil"תורתו אומנתו "- df znbece oirn dbdpdy 
l`xyin cg`e cg` lk lv` zkiiy ,שבזמני� הקבועי� cenill 

c avne cnrna zeidl jixve leki dxezd"ezpne` ezxez"109. 

 

`r. a (c ote`a dcear" `xihw cga . .ia 'ek `cig`'" ,d`vezky 
 jikxc lkac ote`a zeyxd ipipra mb dceard ziyrp dfnדעהו" ,

ay epiid"jikxc" ,`teb zeyxd ipipra jly mikxc , dyrp"edrc"110. 

 

ar. l elit` xiaqdl mikixve mileki ef dcewp'shd ' ohwl cr
miphway ,idi elv` mby'c oiprd d"edrc jikxc lka ."xy` , mr

zephw ikxc mzeid ," jepgekxc it lr xrpl" ,mewn lkn , dyrp
c oiprd mci lre mda"edrc"111. 

 

mxne` myae ald on mi`veid mixac  
br.  ziytp dywa- mixacd zxaqda siqedl mb lczydl 

mi`znd oepbqae zeize`a ,envr xiaqndn lgd ,elv` gpeiy ,
`linae ,ald on mi`vei mixacd eidi ,rneyd all miqpkp f`y .

qep mxne` mya mixacd xne`y jkl s- df ici lry xryn m` 
oiprd meiwa sqezi ,ezpad itle epir ze`xk , zglvd zlrezl

 

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

 .�270'��התוועדויות�ע-ח�"ו�אייר�תשמ"א�ט"י'��ח-ב�"משיחות�בה)�108

י�"רשב"כפשוטה�ממש�שייכת�רק�ל"�תורתו�אומנתו"דאף�שהנהגה�ד:�"270'��עשם)�109

�(וחבריו �בשו" �גם �)ע"כמובא �מ"מ, �וכו, �זה �ודוגמת �'מעין �ל". �בשיחת �בארוכה ג�"ראה

 .313'��התוועדויות�ע-ח�"בעומר�תשמ

 .305'��התוועדויות�ע-ח�"ג�בעומר�תשמ"ראה�בארוכה�בשיחת�ל.�270-1'�שם�ע)�110

111� �ע) �שם '271� �באמיתיות"...: �ד, �להשלימות �הייתיו"עד �"ידעתיו ��ואדרבה-, אצל�,

�יותר �הדבר �נתקבל �הקטנים ,� �בענין �התינוק"כידוע �זה �לדעת �מתפלל �אני �יודע�" שאינו

ד�לשון�רבינו�"ע',�מהותו�ועצמותו�ית,�כי�אם',�סדר�השתלשלות�וכו,�אודות�עניני�ספירות

�דביקותו �בעת �"הזקן �חפצתי: �לא �ועמך �בשמים �לי �"�בארץמי �דיך�", �מערניט �וויל איך

 ".אליין
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xwird `edy dyrna dlertd . df lke- dlertd zncwd ixg`l 
envrl rbepa el` mipipra112. 

 

 dkeldzl zepkda zefixfe xeviw  
cr. ldzd zkixrl zefixfa opekzdle miiql yidnvr dke . hxtae

i`cn xzei jex` onf miclid akrl oi`y ,l meiay oeik" xnera b
l mikled mpi`"xcg "le"daiyi" , mixacd zenka xvwl yi okle

mixn`pd , dt lray dxeze azkay dxezn mipipr- mb micnely 
a"xcg "ae"daiyi"113. 

 

ag ilra miclil"ilre zeppeazdl miweqta ic c'ycewa d  
dr.  dpia dnkg ilra mdy micli zece` xaecny oeiky mb dn

zrce ,ixd ,df iptl exn`py mipiprdn ,in lgd" ixn`ne miweqtd a
fg"l ,opeazdle aeygl witqn yi ,ycewa zelrdle siqedl"114. 

 

oeiq yceg y`x  
 yexcd cenil"iyilyd ycega "xe` dxeza  

er.llk lr dtqeda ecnliy oekpe i`ck dxez oznl dpkdd ze , lr
dxezd cenil ici , oiprd zece` xaecn eay dxezd wlga hxtae

dxez oznc ,dxezd zeinipta ode dlbpa od , ycega yexcd mb
 xe` dxeza iyilyd)exzi zyxt yix(115 , zefixfa ligzdle– 

 

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

 .271-2'�שם�ע)�112

 .199'��התוועדויות�ע-נ�"ג�בעומר�תש"שיחת�ל)�113

��.נ�שם"תש)�114

-379'�ושם�ע.�380'��התוועדויות�ע-ח�"סיון�תשמ'�ליל�ומוצאי�ג,�ח�סיון"שיחות�ר)�115

דש�בחו:�"�כמפורש�בקרא-ח�סיון�"ת�התחילה�בראש�חודש�סיון�ר"עיקר�ההכנה�למ:�"80

שאז�התחילה�עיקר�,�"'ויחן�שם�ישראל�גו'�באו�מדבר�סיני�גו)�ח"ר(ביום�הזה�'�השלישי�גו

ויהי�"עד�ל',�כולל�גם�ימי�ההגבלה�כו,�כמסופר�בפרטיות�בהמשך�הפרשה,�ת"ההכנה�למ

��.שבו�נתנה�התורה"�'ביום�השלישי�גו

�ויחן"�הדיוק�בתיבת�-פ�"פ�המבואר�בתושבע"ובפרט�ע �יחיד" �לשון ד�בלב�כאיש�אח",

��".הרי�השעה�שאתן�להם�את�תורתי.�.�ה�"אמר�הקב"שאז�,�"אחד

שמכיון�',�ה�בחודש�השלישי�גו"א�ד"�כמבואר�בתו-ובתוספת�ביאור�בפנימיות�התורה�

�למ �ע"שההכנה �היא �העומר"ת �דספירת �העבודה �י �לך", �תספר �שבועות �"שבעה ,�הרי,

�ביום�ג'�בשבוע�הז" '� ונעשו�אז�ישראל�,�ל�השבועהוא�כאילו�כבר�נכנסה�כ)�ח�סיון"ר(בו

הימים�האלה�נזכרים��"-ח�סיון�בכל�שנה�ושנה�"ז�בר"ועד"�.�.�'מוכנים�ועומדים�לקבל�כו

בסמיכות�לגמר�וסיום�בעבודה�דספירת�העומר�,�ע"לספרה'�ביום�הג'�בשבוע�הז":�"ונעשים
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envr yceg y`xa ,df ixg`ly minia jlede siqenc ote`ae .
`f enqxti i`ceaemewne mewn lka ok eyriy zpn lr z , yibcdle

l`xyin zg`e cg` lkl jiiy df oipry ,shde miypde miyp`d ,
ek exiaqdle ecnll milekiy 'l`xyin zg`e cg` lkl , cg lk

ilic `xeriy metl'116. 

 

zereay  
zexacd zxyrl dqixray zewepiz s`  

fr.mewne mewn lka fxfle xxerl 117 ,`iadl lczydl icli lk 
l`xyi ,dcli e` cli118dqixray zewepizl cr xzeia miphwd mb 119 ,
zial-zqpkd ,zexaicd zxyr zrinyl zegtd lkl120 . 

  
gr.dxezd zlawc oiprd lceb miclil xiaqdl  , opekzdl jxevde

mi`znd ote`a dxezd zlawl .oky ,awd ly epevx"idzy d' mb d
 

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

�בכל�פרטי( �יושפע�שפע�רב�בכל�העולמות"כולל�גם�הפעולה�ד', �הרי�מצדם�של�בני�-")

�יש �כבר �נעשו �מוכןראל �כלי �וכו, �וקדוש �טהור �התורה', �לקבלת �של�, �ורצונו חכמתו

�ה"הקב �על�הקלף�וכו, �פרטים�עד�לדיו �שנמשכת�ומתגלית�בכל�הפרטים�ופרטי �כפי '�.� .

�ומובן �ר, �ומעלת �בתוכן �להתבונן �שמוסיפים �"שככל �סיון �עניני�–ח �בכל �יותר �ניתוסף

��".'וכולכן�כדאי�ונכון�.�העבודה�דהכנה�למתן�תורה

וגם�לקטנים�,�ת�שייך�לכל�ישראל"כשם�שכללות�הענין�דמ:�"380'�ח�שם�ע"תשמ)�116

של�הקטנים�"�ערבות"י�ה"�נתינת�התורה�לכל�בני�ישראל�היתה�ע-ואדרבה�,�מצד�חינוך

ומזה�מובן�גם�בנוגע�ללימוד�"�.�.�בנינו�עורבים�אותנו"שלא�נתחייבו�עדיין�בתורה�ומצוות�

��".'ל�וכו"הדרוש�הנ

��.�241'��התוועדויות�ע-א�"בחוקותי�תנש-פ�בהר"יחות�שמש)�117

��.�216'��התוועדויות�ע-נ�"ב�תש"פ�בהו"ש)�118

בנינו�עורבים�",�לקבלת�התורה"�ערבים"שהם�ה:�"א�שם"בחוקותי�תנש-פ�בהר"ש)�119

�אותנו �ש"". �משיחות �תש"וראה �במדבר �"פ �ע-נ ��התוועדויות '252"� �הילדים�: �גם כולל

�הקטנים �קטנים�, �ש-ועד�לקטני �חזי"�כיון �"מזלייהו �ונוסף�לזה, �ד, �הענין �שכר�"ישנו ליתן

��).ט"לרגל�בכל�יו'�ז�בעלי"ועד"�(הקהל"כפי�שמצינו�בנוגע�ל,�"למביאיהם

�לבית �להביא �הטירחא �על �להקל �אחת-וכדי �בבת �המשפחה �בני �כל �הכנסת ובפרט�,

ת�הכנס-�יכולים�לחלק�ההליכה�לבית-כשיש�צורך�שמישהו�מבני�המשפחה�ישאר�בבית�

או�בשני�מנינים�,�כנסיות�שקורין�בזמנים�שונים-בשני�בתי,�ד�בזמנים�שונים"לשמוע�עשה

��".כנהוג�בכמה�בתי�כנסיות,�כנסת-באותו�בית

120� �בהר"ש) �תשמ-פ ��התוועדויות�ע-ח�"בחוקותי '353� �ה. �אנכי �ראה�מאמר ,�אלקיך'

��התוועדויות�ע-ט�"תשמ '254"� ד�כמו�"ש�ניתנה�התורה�מחדש�ע"דזה�שבכל�שנה�בחה:

שלכן�צריך�לשמוע�.�.�בפעם�הראשונה�מתגלה�בעיקר�בהקריאה�דעשרת�הדיברות�'�שהי

��.ועוד".�כאילו�עומדים�לפני�הר�סיני'�פרשה�זו�באימה�וביראה�וכו
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 ipa ly mcvn dxezd zlawl dpkddl`xyi ,idz df ici lry' d
zenilya dxezd zlaw121. 

 

dxezd zlawl dkxa  
hr.edrx z` yi` ekxai micediy xxerl  , oke dzerx z` dy`e

shd122 ,axd oeyla ,kc dkxad oeyl"en w"enc` g" epxec `iyp x
 weica epeyle ez`xedke)zegt `l dnke dnk zg` lre xzei `l (- 

 .123"מיותקבלת התורה בשמחה ובפני"

 

fenz yceg  
bn lgd dle`bd ini levip 'fenz  

t. dle`bd inia ,bn lgd 'fenz , mini lvpl yiy i`ceae i`cea ixd
ek wefige zexxerzdl el` ,' mb llek- dnke dnkc zeiecreezd 
she miyp miyp` l`xyin124. 

 

minid zryz  
da miphw szyl"mineiq "minid zryzc  

`t. da szyl"mineiq"miphwd mb  , mb `l` zericia miphw wx `l
mipya miphw ,dbyde dpadl mikiiy mpi` oiicry125 . 

 

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

���.252'��התוועדויות�ע-נ�"�תש-פ�במדבר�"משיחות�ש)�121

��.229'��התוועדויות�ע-נ�"ד�תש"�לנשי�חב-ד�אייר�"משיחת�כ)�122

ז�שמברך�"עי,�אשר:�"410'��התוועדויות�ע-ח�"סיון�תשמ'�ה,��במדברפ"משיחות�ש)�123

�לברך�-ואני�המתחיל�"�.�.�ואברכה�מברכיך"ה�"כהבטחת�הקב,�את�רעהו�ניתוסף�גם�אצלו

�וכו �הרב �בלשון �ישראל �בני �כל �'את �ש". �משיחות �גם �תשמ"וראה �במדבר �"פ �-ט

�התוועדויות�ע '227"� �"ח�אדמו"ק�מו"ונסיים�בנוסח�המקובל�מכ: �נשיא�דורנו קבלת��"-ר

��.�ועוד229'�נ�שם�ע"וראה�תש"".�התורה�בשמחה�ובפנימיות

פ�"אע:�"401'��התוועדויות�ע-ט�"תמוז�תשמ'�להעיר�משיחת�ג.�554'�ח�שם�ע"תשמ)�124

שבהם�היתה�הגאולה�,�ג�תמוז"י-ב"שההתוועדות�העיקרית�דחג�הגאולה�נערכת�בימים�י

 ".'תמוז�וכו'�בג,�כאמור,�פתיחה�היאההתחלה�וה,�הרי,�)גם�מעיר�מקלטו(בפועל�

ד�ובדוגמת�הסיום�דערב�פסח�שמנהג�"ע:�"719'�ש�ע"�סה-א�"מסעי�תנש-�מטותפ"ש)�125

�הקטנים �בכורים �גם �להביא �ישראל �בעלמא. �דוגמא �אינו �פסח �דערב �שהסיום ,�ולהעיר

��כי-אלא�שייך�גם�להסיומים�דתשעת�הימים� הסיום�דערב�פסח�הוא�הכנה�להגאולה�,

כימי�צאתך�מארץ�"סיומים�דתשעת�הימים�הם�הכנה�להגאולה�העתידה�שהיא�וה,�דפסח

 ".שעומדים�על�סף�הגאולה.�.�ובהדגשה�יתירה�בשנה�זו�,�)"אראנו�נפלאות(מצרים�
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a`a xyr dyng  
zeevne dxez ipipr lka zeaeh zehlgd  

at. micedi uawl ,she miyp miyp` ,dxez ixac xacle , aeh dne
- zeyrl "meiq "zkqn ,dwcvl dpizp zzle , zeaeh zehlgd lawle

siqedlmiaeh mipipr lkae zeevne dxez ipipr lka 126. 

 

 yteg-uiw   
zecdi cenill ytegd levip  

bt. eppea`cl , dnke dnk mpyi-a dzr zrl mi`vnpy " wila`t
qlewq) "miizklnn xtq iza( , `ld daiaqd zrtydl mipezp- 
zicedi .el` xtq izan miclil yiy ytegd z` lvpl jixv , ick

aqa mqipkdlziae dai-icedi xtq , zecdie dxez mzi` cenlle
llka ,ycewd zxdh lre xykd jepig127. 

 

ct.  mdicli z` eqipki mdy mixedd lr mb ritydl lczydl
skiz ,ycewd zxdh lr xykd jepig cqenl128. 

 

uiwd ztewza dxezd ceniln rexbl `l  
dt. g dne`n rxbi `l l`xyin dclie cli lk lv`y lczydl"e ,

uiwd ztewza mb mdly dxezd cenila ,dfa siqedl daxc` `l` .
 mpi` dlek dpyd lka xy` miclidl rbepa dnke dnk zg` lre

ycewd zxdh lr jepig milawn129. 

 

et.  `nxb onfdy oipra dxeza dtqedd-dxigad zia zekld  ,
zepgna mi`vnpd miclid lv` mb zeidl dkixv-uiw130. 

 

 

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

 .733'��התוועדויות�ע-א�"א�אב�תשנ"וי,�ד�אב"יו,�פ�דברים�שבת�חזון"ש)�126

��.51-52'�ב�ע"�התוועדויות�ח-נ�"פ�וישב�תש"ש)�127

��.52'��ענ�שם"תש)�128

129� �במדבר"ש) �פ �וער"מבה, �תשמ"ח �סיון �"ח ��התוועדויות�ע-ט '226"� �חופשת�: לנצל

�על�טהרת�הקודש �הקיץ�להחדיר�בהם�תורה�ויהדות�וחינוך �ד, "�פעולה�נמשכת"ובאופן

 ".ז"בכל�הימים�שלאח

 .50'��התוועדויות�ע-ח�"�תשמ-�נדחה�-שיחת�תענית�שבעה�עשר�בתמוז�)�130
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xa zelczydcren ceran uiw zepgnl micli meyi  
ft. lk133ea ielzd lk dyri zg`e cg`  ,xzeiae xzeia lczydl131 

ixyt`d lkk132 ,aexw epi`y elit` e` aexwd epky z` xxerl , cr
eil` ribdl lekiy icedi lk , z` gelyl eb`ci micedi mixedy

l mdicli"tnrw "- dpgn xykd jepig mr xeywd uiw , cre- lr 
ycewd zxdh133. 

 

gt. zepgn yi `teb uiw zepgna-xira mnewny uiw ,zepgn yie-
dcya mnewny uiw , uiw zepgna ielir yieשבשדה iabl  zepgn

xiray uiw134. 

 

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

בתקופת�תמוז�:�"35'��התוועדויות�ע-ח�"תשמ)�נדחה(תמוז�ז�"י,�פ�בלק"משיחות�ש)�131

�השמש �וחום �אור �מתגבר �הקיץ, �תקופת ,� �זה �ענין �נשתלשל"אשר �תוקף�" מהתגברות

��".'שמש�הוי"הגילוי�ד

"�מחנה�קיץ"לשלוח�את�הילדים�והילדות�ל)�ב"במדינה�זו�וכיו(ומכיון�שבתקופה�זו�נהוג�

�ישראל- שבהם�מאיר�הגילוי�"�מחנה�קיץ"�יהיו�ב�יש�להשתדל�ביותר�וביותר�שכל�ילדי

 ".עד�לטהרת�הקודש,�מחנות�קיץ�הכשרים,�כלומר,�"שמש�הוי"ד

132� ��התוועדויות�ע-ח�"פ�אמור�תשמ"ש) '336-7"� �זמן�: �שבועות�אחדות�לפני בעמדנו

�דימי�הקיץ"�חופש"ה)�שנקרא�בשם( כאשר�רבים�מילדי�ישראל�אינם�נמצאים�במסגרת�,

כדי�,�מענינים�חילוניים"�חופש"זה�'�תדל�ככל�האפשרי�שיהי�יש�להש-הלימודים�הרגילה�

,�"בכל�דרכיך�דעהו"כולל�בפרט�הענין�ד',�תורה�ומצוותי,�להוסיף�עוד�יותר�בעניני�קדושה

עד�לחינוך�על�,�קיץ�דחינוך�הכשר-ז�שיפעלו�על�ההורים�לשלוח�את�הילדים�למחנות"עי

 ".טהרת�הקודש

כיון�שילד�לא�נמצא�בבית�:�"91'�ועדויות�ע�התו-נ�"ח�אייר�תש"מבה,�פ�שמיני"ש)�133

�ספר �וחבריו, �מסביבתו �יתירה �להשפעה �ניתן �הוא �הרי ,� �שאינה�-ולפעמים �השפעה

�הזמן�המתאים�שכל�אחד� �זהו �לכן �מתאימה�לילד�יהודי .� �יהי. �שבו הילד�מוקף�וחדור�'

��".ברוח�של�תורה�ומצוות

הדגשה�יתירה�בנוגע�ללימוד�ו:�"157'��התוועדויות�ע-נ�"א�תש"ף�מנ"כ,�פ�עקב"וראה�ש

�הטף �עם �התורה ,� �רבן �בית �של �הקיץ-תינוקות �בימי �תקופה�, �הילדים �שוהים שבהם

�קיץ�דחינוך�הכשר-ממושכת�במחנות �ועד�לחינוך�על�טהרת�הקודש, -ובפרט�בהמחנות,

�כ �של �ברוחו �ומתנהלים �שנתייסדו �מו"קיץ �אדמו"ק �דורנו"ח �נשיא �ר ,� �מחנה גן�"כמו

�ישראל "� �לילדים .� �ו. �אמונה"מחנה "� �הימים�-לילדות �לנצל �שצריכים �בודאי �הרי

,�שמחמשה�עשר�באב�ואילך�כדי�להוסיף�ביתר�שאת�וביתר�עוז�בלימוד�התורה�עם�הטף

 ".ז"ובאופן�של�פעולה�נמשכת�על�כל�הימים�שלאח

מתחילה�ההכנה�לחודש�.�.�שבחודש�אב�:�"...153'�וראה�שם�ע.�152'�נ�שם�ע"תש)�134

ואנשי�השדה�מקבלין�,�שבו�יוצא�המלך�מהעיר�לשדה,�בה�והרחמיםחודש�התשו.�.�אלול�

וממלא�,�והוא�מקבל�את�כולם�בסבר�פנים�יפות�ומראה�פנים�שוחקת�לכולם,�פניו�בשדה

 ".דוקא)�שדה(שבזה�מודגשת�מעלת�העבודה�דבירור�והעלאת�המטה�',�בקשותיהם�כו
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ht. ixyt`d mcwda zeidl dkixv dfa dlertd , miligzn mixedyk
 eidi okid aeygl-dicli elai uiwd onfa m135 , onfd `ea iptl cer

zepgnl mdicli z` minyex mixeddy-uiw .ek meyixd ixg`l oky '
xak dyrpd z` zepyl xzei dyw , mr jexk iepiydy mb dne
heyte oaenk dxizi d`vede `gxih136. 

 

v. `ed el` uiw zepgnc drtydd lceb , jynay miclil rbepa od
pea`cl milawn mpi` dpydxykd jepig ep , daehd zepncfdd idefy

xzeia ,zecdie dxez mda xicgdl . jyna dfa milbxzny ixg`le
onf , ixd"rah dyrp lbxd "df ixg`ly onfd lka jynpe jledy137. 

 

av. ode138 lr jepig lawl mikef dpyd jyna mby miclil rbepa 
ycewd zxdh ,zecdie dxeza sqezip mlv` mby , ici lr df

 dkex` dtewz jyna mi`vnpy)jxr itl (a"uiw dpgn ." xy`
zrnd lk jyna-zrl ,md miwzepn dlilae meian " ly dpend

inex" ,c mnvra lczydl mikixv mpi`e" mc` ipa iptn yiiazi `l

 

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

 .91'��התוועדויות�ע-נ�"ח�אייר�תש"מבה,�פ�שמיני"ש)�135

��.336-7'��התוועדויות�ע-ח�"�אמור�תשמפ"ש)�136

כאן�המקום�להזכיר�כמה�:�"174'��התוועדויות�ע-ח�"וראה�משיחת�אחרון�של�פסח�תשמ

להשתדל�.�.��שלאחריו�מתחילים�ימי�הקיץ�-סיום�החג�,�ענינים�השייכים�לאחרון�של�פסח

�הקודש �טהרת �על �חינוך �ישראל �ילדי �יקבלו �הקיץ �בימי �שגם �הכשר"ועכ, �חינוך ,�פ

 ".'לרשמם�בעוד�מועד�וכו,�עד�לטהרת�הקודש,�קיץ�הכשרים-מחנותב

 .35-6'��התוועדויות�ע-ח�"תשמ)�נדחה(ז�תמוז�"י,�פ�בלק"משיחות�ש)�137

כמדובר�:�ואדרבה:�"...91-2'��התוועדויות�ע-נ�"ח�אייר�תש"מבה,�פ�שמיני"ראה�ש)�138

�רבות �פעמים �ילדים, �בחינוך �מיוחדת �הזדמנות �שזוהי ,� �ענינים �מעלה�-ובכמה �יש�בזה

�ספר �בית �לגבי �אפילו �מהיום: �חלק �רק �נמצא�הילד �ספר �בבית �היום�לא�, �חלקי ובשאר

�השפעה�הוא�מקבל �בטוחים�איזו �תמיד �ב"משא; �(קעמפ"כ �הוא�שוהה�בכל�משך�" שבו

במילא�',�ברוח�התורה�ומצוותי,�הרי�הוא�בכל�היום�והלילה�באותה�סביבה,�)לעת-המעת

��.וכפי�שרואים�בפועל,�גם�כאשר�הוא�חוזר�אחרי�הקיץ,�ריש�לזה�עליו�השפעה�חזקה�ביות

פ�דרכו�"ש�חנוך�לנער�ע"כמ,�היסוד�של�כל�חייו,�ובהתחשב�בכך�שזה�נוגע�לחינוך�הילד

הרי�זה�נוגע�לחיי�הנישואין�,�וגם�השנים�שבין�נערות�וזקנות,�גם�כי�יזקין�לא�יסור�ממנה

�-עד�סוף�כל�הדורות�,�ובמצוותלהקים�בית�בישראל�עם�בנים�ובנות�עוסקים�בתורה�,�שלו

�בזה �להיות �שצריכה �ההשתדלות �וגודל �והזכות �האחריות �גודל �מובן והעמידו�"ב,

�הרבה �"תלמידים �וכו, �תלמידים �עוד �יעמידו �שהתלמידים �באופן �ע', �ההשפעה�"כולל י

 ".והחינך�דמחנה�קיץ
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mibirlnd "-xira mzeida dpyd jyna mda miybety  , jxc lre
mznbec mipipr x`ya df139. 

 

 ly zegilydzekixcnde mikixcnd  
bv. mikixcnd zegily dpgn ly zekixcnde-`id uiwd , mr ecnliy

zernynd z` mdl exiaqie miclid  dkxa zxin`ay- rbepa 
dizye dlik` mr mixeywe dpgna miygxznd mixacl ,oke  rbepa

oeyil mikledy iptl dhind lr rny z`ixwl140. 

 

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

139� �ח�שם�ע"תשמ) '36� .� �-ח�"�תשמ-�נדחה�-וראה�שיחת�תענית�שבעה�עשר�בתמוז

.�פ�תורה�"יש�צורך�בהשתדלות�יתירה�לחנך�הילדים�והילדות�ע:�"...49-50'�וועדויות�עהת

,�לעת-בכל�שעות�המעת,�אמנם�במשך�השנה�קשה�ביותר�לפעול�שבמשך�כל�היום�כולו.�

�הילדים�בד �יהיו �לא�רק�כשרים(אמות�' �אלא�גם, �על�טהרת�הקודש) �שהרי, �לזמן�, מזמן

,�ששם�מנשבות�רוחות�מצויות,�)'צאים�בגלות�כובגלל�שנמ"�(הרבים-רשות"יוצאים�גם�ל

��...�רגילות-מצויות�ובלתי-גם�רוחות�בלתי,�ולפעמים

כשמכניסים�את�הילדים�במחנות�,��בזמן�הקיץ-ההזדמנות�הטובה�ביותר�לכך�היא�,�ולכן

�קיץ�על�טהרות�הקודש ללא�הפסק�,�לעת-כל�שעות�המעת,�במשך�כל�היום�כולו,�אשר,

כמה�,�במשך�זמןולאחרי�שנמצאים�במצב�זה�,�על�טהרת�הקודשאמות�'�נמצאים�בד,�כלל

שפועל�על�,�)ועד�לטבע�סתם,�החל�מטבע�שני"�(הרגל�נעשה�טבע",�אזי',�ימים�ושבועות�כו

��".על�טהרת�הקודש'�שתהי,�כללות�הנהגתם�במשך�כל�השנה�כולה

�ש �שלח"וראה �פ �מבה"כ, �סיון �תשמ"ח �תמוז �"ח �ע-ט ��התוועדויות '394"� והדגשה�:

חדת�בענין�שהזמן�גרמא�במיוחד�בימי�הקיץ�לנצל�את�תקופת�החופש�שקיימת�בפועל�מיו

פ�"אע,��עוד�יותר�בכל�עניני�קודשההוספהי�"ע,�מעניני�חול"�חופש"כ�מוסדות�חינוך�ל"בכו

אני�איני�מצוה�"ד�"ע,�שמצד�הנהלת�המוסד�חינוך�אין�חיוב�וציווי�דשמירת�סדרי�הלימוד

ועד�לחינוך�,��כל�בני�ובנות�ישראל�למחנות�קיץ�הכשרים�לשלוח-"�לדעתך",�כי�אם,�"לך

,�ללא�הפסק�של�השפעה�אחרת(�שעות�היום�והלילה�כלשבהם�ישהו�,�על�טהרת�הקודש

�כשרה �שהיא �אפילו �בפשטות, �הרשות �כבעניני �ויהדות) �תורה �של �באווירה ובאופן�,

 ".ז"על�כל�הימים�שלאח"�פעולה�נמשכת"ד

בית�"�לתלמידות�המסיימות�ד-א�"ח�תמוז�תנש"בדר'�ראשי�דברים�משיחת�יום�ה)�140

�רבקה �דמחנות" �תחיינה-ולמדריכות �קיץ �"..ושם, �ורעמים"ועד: �לברקים �בנוגע �ז  שהיו,

ניתוספו� �הרי-בימים�ובשבועות�האחרונים�פעמים�רבות�בעיר�ובשכונה�זו�וברחובות�אלו�

".��בראשיתמעשה עושה�"-ובברק�,�"שכחו�וגבורתו�מלא�עולם�"-הברכה�הקשורה�ברעם�

ובודאי�.�ברכו�בעצמם אלא�הם,�ובודאי�לא�היה�צורך�להזכיר�זאת�לילדים�שנמצאים�שם

�זאת �זוכרים �שהילדים �שאפי, �עד �בזכרונם �נחקק �רעם� 'והדבר �ללא �זמן �משך כשיעבור

ועושה�זאת�עם�כל�,�ברכה�לעשות �יודע�כבר�הילד�איזו-כ�הם�יתרחשו�שוב�"ואח,�וברק

שהוא�חדור�בתמימות�)�ובמיוחד�ילד�יהודי( נהגה�של�ילדבהתאם�לה,�החיות�והתמימות

כי�כשילד�(,�עושה�זאת�בהתלהבות�והתפעלות�מיוחדת והילד�גם.�וחיות�וחוזק�בכל�עניניו

�הוא �וברק �רעם �שומע �אמו יהודי �או �אביו �מאשר �יותר �מתפעל �או�, �הגדול �מאחיו ואף

 )]".אחותו�הגדולה
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uiwa rbx lk levip  
cv. ikd xwird`ed lecb  ,jex` `ed uiwdyk elit`y , `linne

 eilr recn dxe`kl)e` dilr (xdnl ?-rbx ca`l oi` df lka  , lre
xzei e` mly mei ca`l `l dnke dnk zg` ,`l`  z` lvpl jixv

xidn ote`a onfd141. 

 

dv. z` xzei cer fxfl lvepi uiwdn rbx lky  zizin`d dle`bd
r dnilyde"epwcv giyn i142. 

 

a zeaehd zelertd mekiql meiq zaiqn'dpgn ,' zkynp dlertle
miny z`xia  

ev. xzeia oekp ,zepgndn mirqepy iptly , dpgn lka eyri' zaiqn
meiq 'miclid lk xear , mikixcnd)zekixcn e` (zeldpdde , icka

jq zeyrl- jyna etqepy zeaehd zelertd lkn mekiqe lkd
dpgna mziidy .okemiclid lv` miny z`xie zecdid xzei wfgl  ,

zg`e cg` lk z` xxerl zpn lr ,idie mz` egwiy' dlert d
zkynp , `edy drya)`id ( cenlz e` xcgl jlie dziad xfeg

dfa `veike dxez143. 

 

fv. idzy drtydl sqep'envr clid lr d ,idi' mb d'xi`dl xp '- 
 eixag lr ritydl)zexag lr zeclieodi( , mdixed lr mbe- ceaka 

ux` jxce , mixg`n xzei mixedd lr minrtd aexa lertl milekiy
mixbean144. 

 

lel` yceg  
micli ici lr dpyd zkxa  

gv.l`xyi bdpn  ,xa mcewy micli mby-za e` devn- ekxai devn
daeh dnizge daizka ,d zkxa jiyndl gkd ozip mdl mby' . s`

` jxc df oi`yxbean mc` jxai ohw cliy ceake ux , daxc`e

 

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

 .א�שם"ראשי�דברים�תנש)�141

142� �"[שם) �אד"כ: �שליט"מוק �ע"ר �להנהלה �שטרות �של �חבילות �נתן �לחלקן�"א מ

 ".'ועוד�ועיקר�וכו,�קיץ�בריא�וקיץ�שמח:]�כ�אמר"ואח .לתלמידות

��.252'��התוועדויות�ע–ח�"פ�שופטים�תשמ"ש)�143

��".�על�ידי�בנים-ש�והשיב�לב�אבות�על�בנים�"כמ:�"ח�שם"תשמ)�144
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edkxaiy xbeandn ywan clid ,mewn lkn , mpyi epipnfay oeikn
ek ie`xd ceaka mibdpzn mpi`y micli ,' z`f elvpiy aeh ixd

miaehe miiaeig mipiprl ,ek zekxa ,'dlebq inia hxtae145. 

 

dpyd y`x axr  
d zcled mei'wcv gnv '  

hv.yp miyp` she mi146 , gnvd ly ezekfl siqedl df mei elvpi
 zcledd mei lra ly ezcear xwir `hazd mday mipiprda wcv

df meia xaeb elfny147.  

 

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

���.�339'�התוועדויות�ע-ח�"ד�אלול�תשמ"כ,�דסליחות'��שיחת�ג)145

146� �ראש�השנה�תשמ) �"ערב ��התוועדויות�ע-ט '387-8� ,�ובפרט�שבערב�ראש�השנה:

�השנה �של �האחרון �היום �אדמו, �של �ההולדת �יום �גם �הצמח"הוא �צדק-ר ,� מזלו�"שאז

�"גובר ,� �להולדתו �המאתיים �שנת �שנשלם �זו �בשנה �פעמים(ובפרט �כמה �כמדובר (–�

י�זה�מוסיף�עוד�יותר�כח�שביום��הר–הם�שמותיו�של�משיח�צדקנו�"�צמח�צדק"שהשמות�

�זה�תהי '� �(הצמיחה �)צדק(צמח�דמשיח�צדקנו �זה, �ואומר �דמראה�באצבעו �באופן ובזה�.

��".'אנשים�וכו,�א"ז�שכאו"�עי–אפשר�להוסיף�עוד�יותר�

147� ��התוועדויות�ע-ט�"ערב�ראש�השנה�תשמ) '388"� �'�ענינו�הי–ובכללות�: �הפצת�-:

�התורה ,� �התורה-ובפרט ��פנימיות �כולם�הפצ, �המצות �כל �ועבודת �התפלה �עבודת ת

��.�מצות�הצדקה-כולל�ובמיוחד�,�בהידור

�והיות�שהצמח�צדק�הי �הנשיא�של�הדור�שלו' �נמשל�מענינו�זה�–והנשיא�הוא�הכל�,

�זה�ש"של�הצ �ישראל�בדורות�שלאחרי ובפרט�שבזה�התבטא�גם�.�אליו"�שייכים"צ�לבני

�כ �של �ושליחות �ותפקיד �מו"העבודה �אדמו"ק �נש"ח �ר �דורנו �כמ–יא �שהסביר ,�פ"�כפי

�של�הדור�הוא� ��הפצת�התורה�והתפילה�והמצוות–שתפקידו �הפצת�פנימיות�–ובפרט�,

��".התורה
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iying wlg:  

zetqed -zegiy   

  
rxd xvia mgldl clid ciwtz  

 ly miax miqepik xak eidy oeikn"d ze`av'" , qpk lkae
iliigd ly mciwtzy exace exfgrxd xvia megll `ed m , elhale

ixnbl eyxble ,mixagd lr mb z`f ritydle . miclia xaecn ixd
 ly"oeape mkg mr" , z` ahid epiade eaiywd mdy i`cea ixd

 mixacd)zilbp`l mebxzd mr.(  

dl`yd zxxerzn cin :miqepikd lk ixg`y zeidl leki ji` ,
rxd xvil aey clid rpkp ,evxk dyerexvid o?  

i`xa jxev oi`e'envr qpkd zrya dbdpddn xzei daeh d:  

 iliig miax micli df qpka miayei"d ze`av'" , yecw mewnae
 zqpkd zia"hrn ycwn zia" ,awd xn` eilry" dביתי zia 

dltz . dyecw dpyae-ldwd zpy  . yecw meiae- bg ly aeh mei 
zekeqd .d xy` meiae"`fitye` "e`de `ed zg`e cg` lk ly gx

wicvd sqei ,zg`e cg` lk mr `vnp `ede . zece` qpka mixacne
"meid zcewt" , ef dpyle df meil cgeina dxeza daezkd-"  ldwd

shde miypd miyp`d mrd z`" ,awd lr cenll dxhna"d.  

lkd zexnl ,dnlvna wgyne cli ayei ,oery , xg` revrv e`
y oa clil mi`zndyly cr dp , znx idn d`xn `ed dfae

d"dnkg "ely zegwitde...  

`agda z`f dyer epi`y `l` cer `le ,lk oirl ielba `l` ,
 epnn cenll ick eilr milkzqn eaiaq miayeiy miclid xy`k

'ig `nbec'd ' qpka miayei cvik"d ze`av' " z` migvpn ji`e
rxd xvid ,i` mdl mibcn df zxenz `ede `ava liig bdpzn j
rxd xvid!  

 ipin lka eliykdl dqpnd ely rxd xvia mgli `edy mewna
zeleagz ,epnn rxd xvid z` wlqle , rxd xvid z` `ed xi`yn

ekeza elv` , qpkl eze` ageqe"d ze`av'" , zayl mewna if`e
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l aiywdle qepka"meid zcewt " cwtn ly"d ze`av'" , `ed rney
 ze`xedlely cwtnd ,rxd xvid.  

 qpka rxd xvil yi mewn dfi`"d ze`av' " zqpkd ziaa
ldwd zpyae?!  

 dxe`kle-dfk avnl ribn `ed ji`  , qpka ayei `ed ixd
"d ze`av' "a"ldwd "zekeqd bg ly aeh meia , `ed xvw onf iptle

 xn`"d dpde 'eke eilr avip 'ie`xk ecaer m` ale zeilk ogeae "- 
awdy"ale zeilk ogan el dyere cg` lk cil avip d , `ed m`

epevx z` miiwn ,`ede ,lkd zexnl ,rxd xvid lewa rney?  

`l` ,xvid znkg z` mi`ex o`k , cli eipta cner xy`ky
l envr ayegy'mkg ,' clid z` qipkn `ed cin) eixiag z`e
elewa mirneyd (l'uea 'lecb ikd ,dl mze` jyeneelv` miliig zei ,

 `id lreta d`vezde- qpkay "ldwd" , ly"d ze`av'" , bga
zekeqd ,wicvd sqei ly eneia , zqpkd ziaa yecw mewna- 

d zgny mr genyl mewna ,'ely miwgynd mr gny `ed ...
a liig zeidl mewnae"d ze`av'" ,idp'a liig `ed d' xvid `av

rxd'...  

 ep` mi`vnpy hxtae ipt zlawl zkll mippekzny onfa
 dnilyde zizin`d dle`ba epwcv giyn- dfk cli jli dn mr 

giynd ipt z` lawl ?-d mr 'miwgyn 'ely ..d mr'rxd xvi '
e`ava liig `edy...  

  
mikixcnd zeixg`a d`xed  

mikixcnl rbepa mb siqedl yie:  

xcq zeyrl `ed jixcn ly eciwtz ,wi miclidy ick eaiy
qpka mixacny dnl.  

jetd weica `ed avnd lretl j` : oia aaezqn jixcnd
miclid ,dfn d`vezke , miclid mb `l` aiywn epi` `edy wx `l

miaiywn `l . aiywne rebx ayeiy cli eze`xay cre- `ed cin 
jixcnd `edy clil ze`xdl b`ec ...eze` lalane ecil aaezqne ,

 leki `l clideaiywdl.  
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 `id d`vezde- eaiywie myd ze`av qpka eayiy mewnay 
 df dn ecnlie"ldwd" ,id ine'wicvd sqei d , cenll xyt` dne

 epnn-ig `nbec cenll xyt` ji` md miayeg ' zebdpzdn d
jixcnd!  

lretl rbepae:  

avnd z` owzle xtyl yi `adle o`kn , rxd xvi z` wlqle
lke lkn ,lr `ede dcnl dxezdy daiqdy cnlie opeaziy ici 

rxd xvi el yiy eze` ,rxd xvid lewa rnyiy ick `l `id ,
 ezaiaqa mi`vnpd eikixcne eixed z`e eze` xrvl ick `l elit`e

aiywdl el mirixtne .. `l`- dnkgd z` lvpi `edy ick 
ely zizin`d ,rxd xvid lr xabzdl lkei f`e ,"liqke owf jln" ,

eze` yxble.  

... zwelge)zerahnd (idz' mikixcnd ici lr d- mewna xy` 
jixcnl mikiiy mpi`y mixac eyri mdy ,miclid z` elalaie , dpd

df mewna ,xyide aehd jxca bdpzdl miclid z` ekpgi . cre
dkk minrt dnke ce`n aeh bdpzdl jixvy miclil xiaqn `edy ,

 `l miclid m`a f`yelewa ixnbl ernyi , ivg eniiwiyk elit` ixd
eixacn ,l zn`a mikiiyd mikpegn micli eidi md"d ze`av'" ,

le"miwicv mlek jnr." 

dwcvd zpizpe , cg` lk ly dxenbd dhlgdd mr sexiva
ldwd ly zelerta siqedl , z` wfgle"myd ze`av" , dni` elihi

rxd xvid lr cgte ,zybl cgtiy creicedi clil  . cewxp epleke
epiwcv giyn mr cgia...  

 )277�80' התוועדויות ע". 'צבאות ה"ח ל"ס התשמ"דחגה' ו(

 

  
d `ava liigl dni`zn dpi`y zebdpzd lr dhxg'  

..xirdle , miytgne miaaezqny el` mby'dcear ,' lalal ick
mixacny dnl aiywdl mixg` miclil zeyxdl `l mbe mnvr z`. .

-d ze`avl mikiiy mdy mixkfp md mb  ,'y xg`n" ux`d lk `ln
eceak "- m` cgia mi`vnp md ixd 'khnxd"l ' mdly-awd "d!  

o`n `edy el dncpy it lr s`y- daeyg drc lrae xn`c
")©̀ m ©̀ c raih ©̀ i xrvp ©̀ b(" ,zenewn silgie mixcq dyri `ede ..
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pelt mewnl zkll deevi `ed df clil mewnl zkll xg` clile i
xg` .. lalane oiprd lk z` lalan `ed jkn d`vezyk elit`

bdpzdl mikixv miicedi miliigy ote`a zebdpzdn miliig...  

 zepka jk lr mihxgzn mdy xg`n dpd- md mb ixd 
miqpkp ,zenilyd zilkzae ,icedid `avl , zlhazn df ici lre

`d dle`bl dpexg`d dripnddnilyde zizin , cine skiz d`ay
yxcnd zial o`k.  

 )171' התוועדויות ע". 'צבאות ה"נ ל"מ סוכות תש"דחוה' ב(

 

  
mdizepeiqpe mlerd zea` miwicv lr renyl miclid zyixc!  

 xwir df mbe cere-awdy " zgp mdn zeexl dkfne gilvn d
izin` ,izeciqge icedi zgp , mdl mipzepy df ici lr jepigd z`

mi`znd .y ote`ae"xraix` dligzkl "- zlgzd iptl cery 
mdnr xeaicd ,mixedl mnvr cvn miclid mipet , ileya mqtza

mdicba ,mdl mixne`e :okzid , zece` meid epl mzxtiq `l oiicr
epizea` zea`e epizea` ,mler iwicv mi`xen` mi`pz , lgd
 awrie wgvi mdxa`a)inae llekdf meic oifitye`dl rbepa cge ,

enc`e wicvd sqei"xdn x"y( , oefn zpizpa zlrezd idne) lk`n
dwyne (mlerd zea` zece` epl mzxtq `l oiicr m` inyb?...!  

 micli ly mkxcke- dgepn mipzep `ly )fg oeylae" l" oi`
dgepn mdl (" `aqd zece` mdl xtql mvtge mpevx e`lniy cr

aqd lyek ` ,'xg`lk xvw dprna mexhtiy jka miwtzqn oi`e-
ci ,mihxt ihxte mihxtd lka zrcl miyxec `l`.  

`nbecle : awrie wgvi mdxa`l rbepa- md in zrcl mpevx 
md dne ,zepeiqp mdl eid m`d , dzid zepeiqpa dcinrd m`d

e`l m` zelwa ,id m`de ' ipae mdipa zece` mzaygne mzrca
dipam ,ek mdipipe mdickp 'dl` miclil cr.  

  )265'  התוועדויות ע�ח "דחג הסוכות תשמ' משיחת ליל ו(

  




