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

*

*

hrnl ,mpeylke mazkk ,xewndn mihehivk ze`aen zegiyd
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."heytd xacl dyrpy oeik
(93-4 'r zeiecreezd - p"yz ipiny 't zay)

*

*

*

,oqip `"i xidad mei z`xwl xe`l `vei "dyrnl jepig" xtqd
,(bp ze` "jepigl micren" onwl d`x) 'jepigd mei'k mb xgapy
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המעלות בבתי הרפואה  /תינוק שנולד ' -שליח' בבית הרפואה  /נתינת שבח
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 a`aהחלטותטובותבכלעניניתורהומצוות/

yteg

ניצולהחופשללימודיהדות/לאלגרועמלימודהתורהבתקופתהקיץ
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dncwd oirn dgizt
owfd x"enc` jexr ogleya jepigd zaeg
dxez cenlz zekld
:'פרקא'הלכהא

dev dxez ecnln xacl ligziyn ecnll aiig eia` izni`ne . .
ecnln jk xg`e l`xyi rny zyxtn oey`x weqte .'ebe dyn epl
. . dt lra miweqt miweqt hrn hrn
:'פרקא'הלכהו

cia zleki yie wqer epi`e dxez ixaca weqrl el xyt` oady lk..
oke .dxeza weqrl etekl dlaw ixacn eilr lhen etekl a`d
eci cera eizebdpde eikxc lka miny z`xie xqen jxca ekixcdl
. .ekxc it lr xrpl jepg xn`py . . epa lr dtiwz

zaya ohw oic ,zay zekld
:'סימןשמ"גהלכהב

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`
:'סימןשמ"גהלכהג

ezetixg itl wepiz lka `ed dyr zevna jepigd xeriye
renyl aiig zay oiprn rceid oebk eipipr itl xac lka ezricie
`veik lk oke ,ziviva aiig dkldk shrzdl rceid dlcade yeciw
jepigd la` mixteq ixac lya oia dxez ly dyr zevna oia dfa
`edy wepiz lka `ed mdixac ly oia dxez ly oia dyrz `la
.. lek`l e` zeyrl xeq` dfy el mixne`yk oiany dpad xa
H

:oey`x wlg

""xrpl jepg

1

miyecwe mixedh mixac zii`xa jepigd zligz
`miig-ilra zenca mixeive miwgynn zexidfa jxevd reci .
mixacl cre ,mixedh mixac wx e`xi miclidy ick ,mixedh mpi`y
xie`l `veie clepyk cine skiz dligzn dfa zexidfd .miyecw
3
ipipr ,dyecwe dxdh ly mixac eaiaqn mileze migipny ,2mlerd
.5dfa `veike "zelrnd xiy" ,4dxez iweqt

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

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

הוא דבר הפשוט עד שאין צורך בציווי מן התורה ,ומפורש בתורה בסגנון של סיפור
דברים )בהנהגתו של אברהם אבינו(" :כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו"" .וראה ש"פ אחרי תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :75וכמשנ"ת בארוכה במק"א
שאע"פ שענין החינוך אינו בגדר של חיוב ומצוה מן התורה ,ה"ז ענין הכי מוכרח ע"פ
תורה,כמו"הכשרמצוה",כמובןוגםפשוט".ועוד.
(2וראהש"פחיישרהכ"במרחשוןתנש"אהערה-70התוועדויותע'":315ואדרבה-
הרגע הראשון שיצא לאויר העולם יש לו מעלה יתירה ,להיותו בסמיכות ממש לזמן
ש"נרדלוקלועלראשו..ומלמדיןאותוכלהתורהכולה")נדהל,ב(,שמהוהנתינת-
כח לעבודתו לאחרי שיוצא לאויר העולם )אף ש"כיון שבא לאויר העולם בא מלאך
וסטרו..ומשכחוכו'"(-ראהלקו"תשלחמד,א.ובכ"מ".
ובהערה 71שם":ומ"שרבינוהזקןבשו"ע)או"ח)מהדו"ת(סוףס"ד(ש"תחלתכניסת
נפשזוהקדושההיאבחינוךלתורהומצוותשחייבוחכמיםלחנך,גםבמצותמילה"..
בודאי שנפש זו הקדושה נמצאת ונכנסת בו ברגע שיוצא לאויר העולם] .ולהעיר
מחילוקיהדעותבסנהדריןשבהערה 68שם]ראההערה":[20קטןמאמתיבאלעוה"ב.
 .משעה שסיפר  . .משעה שנזרע  . .משעה שנימול  . .משעה שיאמר אמן"  -דכיון
ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" ,יש לומר שהם חילוקי דרגות בהשייכות לעוה"ב- "[.
ולהעירשעבודתושלאברהםאבינובמשךרובשנותיו)תשעיםותשעשנים(היתהלפני
המילה".
(3ראהש"פבמדברתש"נהערה-48התוועדויותע'.246
(4ש"פשלח,מבה"חתמוזתש"נ-התוועדויותע'.364
(5ש"פאמור,ערבל"גבעומרתש"נ-התוועדויותע'.179

" xrpl jepg "
dcild iptl cer
"zelrnd xiy" milezy ici lr ,mzcil iptl cer dfa miligzne .a
.6dgtynd zxdh ici lr df iptle ,dcild xcga
bdpnd recik ,xeaird onfa - clepy iptl cer ,jka xdfdl yi .b
mixac lr hiadl `ly xzeia mixdfp xeaird onfay l`xyi iypc
.5miyecwe mixedh mixac lr ,m` ik ,mixedh mpi`y
d`etxd izaa zelrnd xiy
lry epi`xy itke ."zelrnd xiy"d z` elzi d`etxd izaa mb .c
zelzl d`etx-iza dnka oeiyx ebiyd dfa d'ie`xd zelczydd ici
clep wepizde ,xzei lwpa ziyrp dcild f`y ,"zelrnd xiy"d z`
.7zeipgexa ode ,zeinyba od ,xzei `ixa
d`etxd ziaa 'gily' - clepy wepiz
e` ,clep dzr dfy ohw cli cil "zelrnd xiy" milez xy`k .d
ezegily z` miiwn ohw cli eze` if` ,zcleid cil d`etxd ziaa
zia jeza dyecw ipipr `iany df ici lr ,mlera d"awd ly
.8d`etxd
'dl d`cede gay zpizp
rbxdn ligzn "cinz exkfle eze` dad`le 'd z` d`xil" jepigd .e
zelrnd xiy ,excg gztay dfefnd ici lr ,mlerd xie`l `veiy
mi`exe eaiaq micnerd lke en`e eia`y df ici lr oke .dfa `veike
ote`ae) ea mix`tzn ,'ek ezegztzde eilbxe eici zerepz ,eze`

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

.304'התוועדויותע-תשמ"ט42הערה-"בעתה"יחידות-(שיחתט'סיון6

 "כולל גם שהוא מתכונן כבר להבין:288 ' שיחות קודש ע- ( ש"פ לך לך תשנ"ב7
"תורה חדשה..." :287 ' ושם ע." את תוכן ה"שיר המעלות" שרואה, לכשיגדל,אח"כ
ומתאחדת"ביחודנפלא"עםשכלו,שהיאיוצאת)כביכול(מעצמותומהות,"מאתיתצא
כן-וכמו,(אנשיםונשים)עלידיהלימודבהלכותדידהו,שלכאו"אמישראלע"ילימודה
.הלימודד"מודהאני"וכיו"ב
 הרי מקשרים זאת מיד עם "שיר המעלות" שתלוי,ואפילו בטף שרק עתה נולדו
.""כךשמידכשהתינוקפותחאתעיניוהוארואהאתה"שירהמעלות,בחדרם
.433'התוועדויותע-לידידיליובאוויטש-(שיחתכ"גאדרתש"נ8
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d yrnl jepig
dkxa mipzepe (9'ek `yia `pirc oiprl llk mewn-zpizp oi`y
.10d"awdl d'icede gaye
cli jpgl miligzny ,mlerd xcqa elit` jepigd xcqn mi`ex .f
zerepz el mi`xn – idylk dpad el yiy iptl cer ,clepyn skiz
.11'eke zewgl eze` micnlne ,dfa `veike micia

ohwl mici zlihp
sebd dyriy cr ,sebl dyecwd ytp zqipka md zebxc ihxt .g
xac lr dkldd okezn oaenk ,dpiyd zra mb - yecw envr ipta
sebl dnypd zxfga ik ,mici zlihp mcew ohw zribpn zexidfd
cr ,micid lr zx`ype sebd lkn d`nehd gex zwlzqn xwea lka
.12mici zlihp xg`l
dpey`xd zepncfda myd z`ixw
inia `id m` mb , הראשונהdxezd z`ixwa myd ozil epbdpn .h
df bdpn hytziy i`elde .zayd meic d`ixwdl oizndl `le ,legd
oipr ,xy` ,ixyt`d lkk myd zpizp micwdl ,l`xyi zevetz lka
.13dle`bd fexif mr mb xeyw df
ip` dcen zxin`
xnel ,mlib cvn ,mzlekia oi` dzr zrly miclid z` mikpgn .i
zxin`a meid z` eligziy jkl mze` mipikne ,dltzd lk z`

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

"ולהעירממנהגי:315'התוועדויותע-73(ש"פחיישרהכ"במרחשוןתנש"אהערה9

."נשיםזקנותבישראל)ראהשו"תהרשב"אח"אס"ט(בעניןזה
שאלוהעומדים סביבומשבחיםאתהוריוע"זשהקב"הבירכם...":בהראשידבריםשם
."'הרעוכו-ואע"פשהאמאיורקתמיד לבטלעין.בילדכזה
, "ועי"ז ניתוסף עוד יותר בברכתו של הקב"ה:315-6 '( תנש"א התוועדויות שם ע10
 כולל גם, ביחד עם כל בניהם ובנותיהם,שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
."משפחהגדולהמרובהבבניםובנותעוסקיםבתורהובמצוות,אלהשיוולדולאח"ז
.369'התוועדויותע-(ש"פבהעלותךתשמ"ט11
.315'התוועדויותע-71(ש"פחיישרהכ"במרחשוןתנש"אהערה12
"כמארז"ל"איןבןדודבאעד:364' התוועדויותע-מבה"חתמוזתש"נ,(ש"פשלח13
והריחיבורהנשמהבגוףהואע"יאותיות,(שיכלוכלנשמותשבגוף")אוצרששמוגוף
."השם
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" " xrpl jepg
"`edyk cin .14"iznyp ia zxfgdy miiwe ig jln jiptl ip` dcen
- eiztya xeaica z`f xne`e ,ricene fixkn `ed xweaa xxerzn
eteb lk ixd ,el rbep zecdi ly xac lky eze` ekpigy oeikne
hxtae !"jiptl ip` dcen" - 'dpxn`z izenvr lk' ,rrepzn
z` laiw `edy ,dfa yexitd z` (envra oiady e`) el exiaqdy
.mcxii `edy cr meid lk lr lrtiy ,ycg ote`a d"awdn dnypd
.15"epiwl` 'd l`xyi rny" xne` `ed - oeyil cner `edyk ,f` mbe

wepizd xear - ip` dcen
xnel zeipwcv miyp bdpn ,xacl rcei epi`y ohw wepiz mb .`i
".16wepizd - mre – xear "ip` dcen
on`e zekxa ,miyecw zeny zxin`a jepig
,lkya dpadl oiicr eribd `ly miclid jpgl xara bedp d'id .ai
- dnke dnk zg` lre ,l`xyi ipa ly miyecw zeny zxin`a
mixtq zeny oke ,zedn`de zea`d zeny ,l`xyi ihay zeny
,xacl ligznyke .17("wcv gnv" xtqd my - ocic oecpae) ,miyecw

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

(14שיחתט'סיון-בעתה"יחידות"-תשמ"טהתוועדויותע'.304

(15ראשידבריםמשיחתיוםג'דסליחות,כ"דאלול,לנשיובנותחב"דתנש"א":שהוי'
 לשון מהווה,שבראאתהשמיםוהארץהחלמהשמשוהירחוהכוכבים -הואהאלקיםוהכח והחיות שלו .ומובן שזה חודר בכל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים שלו ,ועד"ז
בילדה.
והתחלת החינוך צ"ל מיד כשהילד יכול לדבר ולהבין ,שההבנה הראשונה תהיה -
"מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה" " -אב הרחמן"
ו"אב-הרחמים" .ומסיים "אמונתך"  -שזהו באופן שלאמונה,כיהילדאינומבין בשכלו
איך ייתכן שהקב"ה יניח כביכול את כל עניניו ויתעסק בהקשבה לילד יהודי שאומר
"מודהאנילפניך",ועדשזהגורםלקב"ה)כפישהואעליון"-אויבערשטער" -בפשטות(
נחת-רוחותענוגהכיגדול.ועוד,כי הילדמבין שהקב"ההואשלאבערךלהעולם,אלא
שהוא מאמין  -ש"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" וצבאם .ועד שגם
כשילד זה ואחיו ואחיותיו נולדו ,הרי הקב"ה ברא אותם גם אז ,כתורת הבעש"ט
שהקב"ה מהוה את העולם בכל רגע ,מידו "המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"".
ולהעירמהערה.7
ראה לקמן אותיות לט ,סב.
(16ש"פוישבתשמ"ט-התוועדויותע'.37
(17לילה'דחגהסוכותתש"נ-התוועדויותע'.181-2
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d yrnl jepig
cenil jk xg`e ,"dt lra miweqt hrn hrn" cenil ici lr
"`.18"dxeza zexwl envr libxiy ick dxezd zeize
zewepizl cr ,19jepig libl eribd `ly xzei miphwd mb .bi
.20on` ziipre zekxa zxin`a mze` mikpgn - xacl miligzny
`la elk`i `ly mze` mixidfne mdilr micitwny wx `l .ci
ick dwizn ipin mdl mipzepy df ici lr mb `l` ,e"g dkxa
xac mlv` ziyrp zekxad zxin`y cr ,zekxa ieaixa mlibxdl
.21`linn jxcae libxd
xcegy ote`a xwirae mb `l` ,dta zekxad zxin` wx df oi` .eh
 jepigd ici lr - eizecne elky epevxe evtg ,eze`ivn lkaבתוכ
zekxad ici lr cinz exkfle eze` dad`le 'd z` d`xil" ,zekxad
.22"cinz jxany
,dxezd on daeigy dkxad ,oefnd zkxaa mze` mikpgn .fh
 lr d"awdl zecedle jxal mikixvy mlkya mipiany ote`aeהמזו
הגשמי.23

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

 (18ש"פ אחרי תשמ"ט  -התוועדויות ע'":75כמבוארבפרטיותבהלכותת"תלרבינו

הזקןבתחילתן".
(19ראהש"פחיישרהתנש"א-הערה66שם":ובכללות"-ברשית")ראהכתובותנ,
א .ועוד( ,אף שבפרטיות יותר" ,שיעור החינוך במ"ע הוא בכל תינוק לפי חריפותו
וידיעתובכלדברלפיעניניו")שו"עאדה"זאו"חסשמ"גס"ג(".
 (20תנש"א שם ע'  .315ושם הערה " :68להעיר ממארז"ל "קטן מאימתי בא )זוכה(
לעוה"ב..משעהשיאמראמן,שנאמר)ישעי'כו,ב(פתחושעריםויבואגויצדיקשומר
אמונים,א"תשומראמוניםאלאשאומראמן")וראהחדא"גמהרש"אשם(".
(21תנש"אשםהערה.67
(22תנש"אשם-ע'.315
(23ש"פויראתשנ"ב-סה"שע'":88-9ועניןזה)הגילויד"ויראאליוה'"ב"כניסתנפש
זו הקדושה  . .במצות מילה"( מתבטא בפועל בכל פרטי הענינים שבחיי האדם גם
בקטנותו  -ומהדוגמאות לזה :לכל לראש  -ההכרה באלקות ,ש"המאור הוא בהתגלות
ולכן אפילו תינוקות יודעים שיש שם אלקה מצוי כו'" . .ועוד ועיקר  -לא רק בנוגע
לעניניםרוחניים ,תפלהלהקב"האלאגםבעניניםהגשמיים,כמואכילהושתי',כמודגש
גםאצלקטניםשמחנכים..ולהודותלהקב"העלהמזון הגשמי ,כמודגשבסיפורהגמרא
)ברכות מח ,ב( .אודות אביי ורבא שישבו בקטנותם לפני רבה ,ושאלם "למי מברכין"

6

" " xrpl jepg
 jiiyd xac `ed "mei lka zekxa d`n"c oiprd .fiובנקל cg` lkl
,24yy libn zegt sh mbe ,miyp ode miyp` od ,l`xyin zg`e
d`n zxin`a mze` mikpgn (devn-zae) devn xa iptl mb ixdy
.25mei lka zekxa

e`elne mler milret dxez ixetiq
mipy yng oa"l oiicr eribd `ly zephwde miphwd jepig .gi
 - mb `ed ,"ekxc it lr xrpl jepg" - "`xwnlובמיוחד ici lr -
סיפורי l"fg iyxcne zecb` ,dt lray dxeze azkay dxez ,dxezd
" milrety ,awri oir xtqayעול ומלואו" .26miphwd ly mkepiga

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

)ברכתהמזון(",אמרילי'לרחמנא)ושאלם(ורחמנא היכאיתיב,רבאאחוילשמיטללא,
אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא" )ובסיום הענין" :היינו דאמרי אינשי בוצין בוצין
מקטפי'ידיע"(".
 (24ראה ראשי דברים ש"פ חיי שרה ,כ"ב מר-חשון תנש"א" :וכמו"כ בנוגע לבנ"י,

ש"כולן שוין" בעבודה זו  -אנשים ונשים ,ואפילו טף .ואע"פ שהחיוב ד"מאה ברכות"
הוארקלאחריבר-מצוה,וכ"שבטףשאינםשייכים ל-ג'תפילותביום-שזהוחלקעיקרי

מה"מאהברכות" -הריע"ישמחנכיםאותם לברךלפניכלאכילהושתי'ושארהנאות
אפשרלהשליםאתה"מאהברכות"בלי השתדלותמיוחדת,כמבוארבשו"עדאדה"ז.
ומזהישללמודהוראהלפועל:להקפידעלאמירתמאהברכותבכליום .ועד"זבנוגע
לטף -שההוריםוהמחנכים,ועד"זהאחאוהאחות המבוגרים-ידאגולכךשגםהילדים

הקטנים יברכו "מאה ברכות" בכל יום .ולא רק בטף מגיל שש ומעלה שמאז מחויבים
בחינוך,אלאאפילולפנ"זמיד "כשהתינוקמתחיללדבראביו..מלמדותורה".
..וע"ישמחנכיםאותוכךבקטנותו,הרילארקש"גםכייזקיןלאיסורממנה" ,אלא
אפילובקטנותוה"זנעשההטבעשלושהואמברךבדרךממילא.ובלשוןהידוע "כימטא
למודיםמנפשיהכרע"".
(25ש"פחיישרהכ"במרחשוןתנש"א -התוועדויותע'.315וראהש"פויחיתשנ"ב-
שיחות קודש ע' ..." :514כולל גם הענין ד"מאה ברכות" )כמאמר חז"ל "אל תיקרי מה
אלא מאה"( ,שכל יהודי מקיים זאת בכל יום ,כולל גם ילדים קטנים .ויתירה מזו  -גם
"עוברין שבמעי אמן" אומרים "שירה" ומברכין להקב"ה ,ויש לומר שאדרבה ,בעוברין
עניןזהבאופןנעלהיותר,ע"פדבריהגמ'וכו'".
(26שיחות)לילומוצאי(ל"גבעומרתשמ"חהערה - 6התוועדויותע'...":307אגדות
ומדרשיחז"לשבספרעיןיעקב)שרובסודותהתורהגנוזיןבה-אגה"קסכ"ג(..ובנדו"ד,
סיפוריחז"לאודותתלמידירביעקיבא,אודותרשב"יוכו'".
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d yrnl jepig
ytp zexiqnl jepig
miqp iyrn mr `wec ,icedi cli ly ekepiga ligzdl yi .hi
z`xed recik ,27icedi cli lv` lawzn df `wec ,ytp zexiqne
mb miphwd mr cenll jixvy ,x"enc` inge ixen zyecw ceak
z` cigti dfy mirehd zrck `ly ,da `veike dciwrd zyxt
,ytp zexiqnd oipr yibxdle oiadl leki eraha icedi cli ik .clid
.28lky xae xbean lv` xy`n ieliba xzei df elv` - daxc`e
zcearl dncwde ceqid `ed ytp zexiqny it lr s`y ,mb oaen
.29zrce mrh it lr dcear mb jk xg` zeidl jixv ,'d
ytp zxiqna zebdpzdn d'ig `nbec
z`f aiygn `ede ,"ynn lrnn dwl` wlg" el yiy oeikn .k
jezn jepigd ici lr eicli ytp xqen ok mb `ed ixd ,xwirk
ze`xdl `id mlera mzegilyy erci miclidy .ely ytp zxiqn
`veike dwcv ly mipipr ici lr - 30zihxtd mzbdpdn dig `nbec
mixac' ixd ,zizin` zeiga dig `nbec mi`xn xy`ke .dfa
dnk zg` lre ,mzlert milrete 'ald l` miqpkp ald on mi`veid
`nbec'd ici lr mixg` micedi micli lr mzlert milrety dnke
.31bdpzdl jixv icedi cliy ji` ,mdly 'dig
clid zcgtdn rpndl
lvple eiig zeigl lkeiy ick ,cli zcgtdn rpndl yi llka .`k
lvpl lkei f`e ,aal aehe dgny ,delye dgepn jezn eizegk
.32zenilya eizegek

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

הסיפורהידועבנוגעלחינוך...":291' התוועדויותע-(ש"פיתרוכ"בשבטתשמ"ט27

ולאלהפחיד,שהמלמדשלהםרצהלהלבישהכלבשכל,בנותיושלכ"קמו"חאדמו"ר
."שאדרבה,אמרלוכ"קמו"חאדמו"ר,אותםעםמעשינסיםומסירותנפש
.349'התוועדויותע-(ש"פחיישרהתשמ"ט28
.(ש"פיתרוכ"בשבטתשמ"טשם29
.סג-ראה ע"ד זה לקמן אותיות סב
( "מהנהגתם הפרטית שהיאבאופןשמתכונניםלבניןביהמ"קהשלישי)ע"יענינים30
.""יכוננוידיך-כדילמהראתבנין"מקדשאדנ,(שלצדקהוכיו"ב
.אבתנש"א-(ראשידבריםמשיחתמוצאייוםד'כ'מנחם31
.194'התוועדויותע-38בעתה"פאראד"הערה-(ל"גבעומרתש"נ32

8

" xrpl jepg "
zepzn ici lr jepig
,"zeyw zelgzd lk"y oeikne .ycg xacl lbxzdl epipr ,jepig .ak
epi` jepigd"y epiide .libxd itkn xzei milrp zegk dfl mikxvp
eze` oikpgny `l` cinz el dedd xac edfy cala cenild ici lr
.33"dpzn efi` e` zeaxwzd dfi` enk ztqez dfi` ici lr
zepzn" el mipzepy `ed xcqd ,cenila cli jpgl miligznyk .bk
`l` ."cenila ligzdl elibxdl ick" ,elv` mixwid mixac ,"zeax
,zg`e cg` lkc rahe zepekz "ekxc it lr" zeidl jixv `teb dfy
"zeax zepzn"d ohw cli lv` ,okle .d"awd ici lr `xapy itk
miphw mixac md - d"awd ea riahdy rahd cvn - ezpad itl
.34(dfa `veike dwizn ipin)

zeize`d cenil xcq
,jk xg`e ,zecewpe zeize` wepizd oicnln 35jxrl miizpy liba .ck
.36'eke zecewpde zeize`d xeaig enr micnel ,elky ilk lcbzpyk
zeize`d zyecwa epi`iyp epizeax ly zexidfd lceb recik
.37zeclie micli jepiga mcenil xcqe ,zecewpde
'xcg'l dqipkd
lkay oeikn ,mipy 'b oa dyrp wepizdyk z`f zeyrl mibdep .dk
,oey`xd icedia ,"mdxa` 'id cg`"a eidy mipiprd lk mpyi icedi
.38"ilewa mdxa` rny"d lgzed  ג' שניoa ezeid f`ny

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

.123'התוועדויותע-שבתחנוכהתשמ"ח,(משיחותש"פמקץ33

, הוא ע"פ אמת- " ה"התקרבות" ו"מתנות רבות-  שענין זה, "ומובן:( תשמ"ח שם34
,כיהסדרהאמיתיבחינוךע"פתורההוא:"כמש"כבתורתאמת "חנוךלנערעלפידרכו
אבלב"מתנותרבות"אלו)עלפי.. שכדילהרגיללדברחדשצריךלכחות נעלים יותר
:22דרכו(ישנהבפנימיותהעניניםתוספתההמשכהההכרחיתמצדעניןהחינוך]הערה
."[(כמובהנהגהדזריקתממתקיםע"ימלאךמיכאל)וראהלקמן
.246'התוועדויותע-48(ש"פבמדברתש"נהערה35
.278'התוועדויותע-32(משיחתחגהשבועותתשמ"טהערה36
."ועוד."וראהאגה"קשלאדנ"עח"בע'תפבואילך:(שוה"גשם37
 "שבחייו מצינו חלוקה:343 ' שיחות קודש ע-  כ"ח מרחשון תשנ"ב,'( אור ליום ג38
 שמאז היותו בן ג' שנים הותחל ה"שמע- " "עקב אשר שמע אברהם בקולי:כללית
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d yrnl jepig
,dwizn ipin eilr miwxef ,"xcg"l cli miqipknyk ,l`xyi bdpn .ek
zeige oevx el 'idiy ick - mwxf l`kin j`lny ,el mixne`e
.39"xcg"a cenill

zn` ixaca jpgl
xacn"c xeqi`dl sqep ik - ,zn`d edf lirl xen`dy oaen .fk
`l` - 40zn` ixaca ohwd jepiga zexidfd lceb reci ,"wgxz xwy
 z`f miyer ,miwznnd miwxefd mda `veike mixeddyבשליחותו ly
.41ezenk mc` ly egelye ,l`kin j`ln

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

אברהם בקולי" ,שנמשך במשך קע"ב שנה כמנין "עקב" ,עד לסוף ימיו " -מאת שנה
ושבעיםשנהוחמששנים"".
 (39משיחות ש"פ מקץ ,שבת חנוכה תשמ"ח  -התוועדויות ע'  .123בהערה  18שם:

"ראהס'השיחותתש"אע'."30
(40ראהשיחתז"ךאלולתשמ"ט -לנשיובנותחב"ד -התוועדויותע'...":378שמחה
והארת פנים אמיתיים )כטבעם של ילדים שאינם שייכים להעמדת פנים ,וכל מה
שעושיםהואבתמימותואמיתיות(".
ראהשיחתיוםב'פ'ראה,כ"במנ"אתש"נ-למחנהקיץיומיים-התוועדויותע':164
"ובהקדמה-שהעניןד"אנילאנבראתיאלאלשמשאתקוני"מודגשיותראצלילדים:
אצלילדיםלאשייךהמושגשלאחדבפהואחדבלב,כי,מצדטבעהתמימות שלהם,
אומרים מה שחושבים באמת ,וזוהי גם השלימות שלהם )תמימות מלשון שלימות(,
שאמירתם בפה היא בהתאם למחשבתם בלב ,שאומרים מה שחושבים וחושבים מה
שאומרים.
ובמילא ,כשהם אומרים "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני"  -הרי זו אמירה
אמיתית שמתאימה להרגש שלהם ,שהם מרגישים ]הערה  :4ומבטאים הרגשה זו גם
כלפי ההורים ,המדריכים והמדריכות ,המורים והמורות [.שתכלית בריאתם היא כדי
שתהי' להם הזכות לעבוד את ה' במשך ימי חייהם )החל מקטנותם ,לפני בר-מצוה(
]הערה  :5ולהעיר ,שלפעמים רואים שמצד התמימות שלהם מהדרים הילדים בקיום
מצוהעודיותרמאשרהוריהםומוריהם[.ע"ילימודהתורהוקיוםהמצוות,
והרגשה זו באה לידי ביטוי בחיי היום-יום ,שכל היום חדור אצלם במחשבה שהם
ילדיםיהודים)"אידישעקינדער"(שנבראוע"יהקב"ה,ויתירהמזה -שישלהםחביבות
מיוחדתאצלהקב"הוכו'".
 (41משיחות ש"פ מקץ ,שבת חנוכה תשמ"ח הערה  - 19התוועדויות ע'  .123וראה
שיחות)לילומוצאי(ל"גבעומרתשמ"חהערה - 8התוועדויותע'":307וכמדוברכמ"פ
שגם ההסברה לקטנים צ"ל הסברה אמיתית ע"פ תורת-אמת ,ובפרט ע"פ הידוע בגודל
הזהירותמדברשקרכו'בהדיבורלקטנים".
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" " xrpl jepg
mibdep ,dxez cenll xcgl cli miqipknyky ,l`xyi bdpn .gk
zxin`a dlgzdd ixg`l - "g`wrl" ,inyb lk`n mr z`f xywl
.42dxeza weqt
itk dxez-xtq - dxez-xtql zekinqa eze` micinrne .hk
yi dfa ixdy ,slw lr azkpy xyk dxez-xtq `le ,clil jiiyy
mb ezenilya x`yi dxez-xtqdy icka ,wepizl ezzln xdfdl
.43zehyta

``ipz jezn z"ia s"l
ly zeize`dn z"ia-s"l` cli mr cenll miligzny bdpnd reci .l
.44`ipzd xtq zlgza e` ,`ipzd ly xryd-sc
zeize`d zxeva iniptd okezd
okezd miclil xiaqdl ,z"ia-s"l`c cenild jxc zece` 45reci .`l
:46`nbecle ,45zeize`d zxevc iniptd
 ,zeize`d zlgzd] .alאל" – ,"jiwl` 'd ikp`"c s"l`d mr xeyw
l`xyi bdpnl rbepa epxec `iyp x"enc` g"en w"k mbzt recik
.[47"ikp`¨ "c unw cewipa s"l`d "`¨ s"l` unw"y ,zeize`d cenila

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

(42אורליוםג',כ"חמרחשוןתשנ"ב-שיחותקודשע'.343

(43שם":עדכדיכך,שאפילוגוייכירמידעדכמהשיהודיםמייקריםספר-תורה".
 (44ש"פ דברים תשמ"ט  -התוועדויות ע' ] .109-110להעיר מש"פ אמור ,ערב ל"ג
בעומרתש"נ -התוועדויותע'":179ולהעיר,ש"חנוךלנער"הואגםהתחלתשערהיחוד
והאמונה ,וע"פ הידוע שרבינו הזקן חשב להתחיל ספר התניא בשער היחוד והאמונה,
ועד שנשאר רמז לדבר בהקדמה שכותב "כמו שיתבאר )ולא "נתבאר"( במקומה
באריכות" אודות ענינים שנתבארו בחלק ראשון שלפנינו  -נמצא,ש"חנוךלנער"קשור
גםעםהתחלתספרהתניא"[.
(45ראה"היוםיום"ח'אדרא'.לקו"דח"דתרמא,א.
(46ש"פקרחתשמ"חהערה-44התוועדויותע'.538
 (47שיחת י"א סיון תש"נ – בעת היחידות – התוועדויות ע' " :309ולהעיר מהרמזים
שבלימודהא"ב– התחלתוסיוםהאותיות..וישלהוסיףבהרמזדניקודקמץ – שקשור
עם ה"קומץ"דמנחה)"וקמץמשםמלאקומצו"(שעלידונעשיתהמנחהכולהקודש..
וסיום האותיות ,תי"ו – קשור עם הענין ד"ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"" ,ת'
עלמין דכיסופין" ,שהם באופן ד"עובר לסוחר" ,בבחי' מקיף )ואעפ"כ נמשכים ומתגלים
בפנימיות(".להעירמלקמןהערה.96
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d yrnl jepig
aaeqn `edy 'al dnec mlerdy" - dxezd zlgzd , בי"תze` .bl
ezceary fnxl ick ,48"zaaeqn dpi` zipetv gexe eizegex ylyn
d"awdl szey dyrp df ici lry ,zipetvd gex aaql - icedi ly
.49ziy`xa dyrna
dzxevy ," "א ידicedil oixewy libxd oeylk -  יו"דze` .cl
zxyrl fnex (10) dxtqne ,"ci` rlrhpit ic" ,cala dcewp
.50zeize`d x`ya dfa `veike .zexacd
t"r , ויקראxtqn miphwd mr miligzny cenild xcqa .dl
,xtqd zlgzda df oi` - "mixedha ewqrie mixedh e`eai" l"fx`n
.51eneiql aexw `l`

dxezl zepad jepig
rbepa mby ,zepal ode mipa od ,`ed l`xyi zepae ipac jepigd .el
,oky ."miaeh miyrnle dtegl  "לתורהmkpgl jxevd ybcen odil`
zeniiwn df ici lre ,odl zekixvd zekld cenila zeaiig miypd mb
.52dxezd on devn ,dxezd cenil zevn
ciqg ly epa `edy mi`ex
ly epa `edy mixikne mi`exy 53ote`a zeidl jixv jepigd .fl
`l` epi` eia` oial epia lcaddy ,jk ick cr ,'ek minze ciqg
genvl ligzd `l elv`e ,daiy owf xak yi eia`ly ,dpwfd oipra
...54ohw cli ezeidl owf

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

."ועוד.רבותינובעה"תר"פבראשית.("מדרשהנעלםלשה"שבזהרחדשבתחלתו48

.538'התוועדויותע-44(ש"פקרחתשמ"חהערה49
.(תשמ"חשם50
.179'התוועדויותע-ערבל"גבעומרתש"נ,( ש"פאמור51
.75'התוועדויותע-(ש"פאחריתשמ"ט52
שכאשרמסתכליםעלילדיהודירואים,"("ש"העידו הכל אברהםהולידאתיצחק53
 ו"קלסתר,("ומכירים )"כל רואיהם יכירום"( שהוא בנו של אברהם )"אחד הי' אברהם
.""דומה לאברהם..פניו
 "שענין זה נעשה עי"ז:317 ' התוועדויות ע- ( ש"פ חיי שרה כ"ב מרחשון תנש"א54
שהתחלת החינוך )משעה שיוצא לאויר העולם( היא באופן שמחדירים בו הנקודה
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"igiyn" - md oax zia ly zewepiz
ote`a zeidl jixv oax zia ly zewepiz ly 55jepigd .gl
mixecg miyrp ,56wpei oeyln "wepiz" - xzeia miphw mb ,zewepizdy
wx xy`ky ,jk ."giyn" ly dcewpde oiprd mr mkez jez ixnbl
!57giyn z` - ?mi`ex dn ,icedi cli lr han mipzep
dxezd ze`xedl ziivn miphway ohw
,dxezd cenil zlgzdl ribd `l oiicry miphway ohw mb .hl
 xak rcei - '`xwnl yng oa' iptlהחשיבות miiwl jixvy dxezc
zlgzda "jiptl ip` dcen" 58zxin`l rbepa :`nbecle .dxezd ixac

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

הכלליתשבכללותהעבודה)"ליראהאתה'ולאהבהאותוולזכרותמיד"(,שמצדנקודה

זו"כולן )מגדולועדקטן(שוין לטובה"".
..."(55כמאמרחז"ל":אלתגעובמשיחי אלותינוקותשלביתרבן".אחדמהביאורים
בזה)נוסףלהפירושבמפרשים(]הערה 36שם":שדרךתינוקותלמושחןבשמן")פרש"י(,
או"ע"שגדולתןוחשיבותןכדאמרי'למשחהלגדולה,כדמסיקשאיןבהםהבלשלחטא
)חדא"גמהרש"א([החינוךוכו'".
 (56ראה ש"פ דברים תשמ"ט -התוועדויותע'...":112מובןוגםפשוט,שהעיקרהוא
ה"טף",כוללובמיוחדבנוגע לגאולההעתידה,כמובןממארז"לש"תינוקותשלביתרבן"
]שבזה נכללים גם הקטנים ביותר " -תינוק" מלשון יונק[ נקראים "משיחי" ,שמו של
משיחצדקנו".
 (57משיחת ליל שמחת תורה תשנ"ב  -התוועדויות ע' " :148-9כל מציאותם היא
"משיח"-הגילויד"אתההראתגו'איןעודמלבדו"".ראהבשיחותקודשתשנ"בע'192-
" :3אבל עיקר הטעם לזה הוא ,כיון שהענין ד"משיחי" הוא כל תוכנם וענינם של
התינוקותשלביתרבן.וכנראהבמוחש,כשמביטיםעלהתינוקותשלביתרבןשחונכו
בשנההאחרונה)ובודאייהי'כןגםבשנת"נפלאותבה"הבאה(,רואיםמידשכלענינם
הוא"משיחי"!
וממילא מובן ,שאין מקום כלל להקושיא מדוע נקראים תינוקות של בית רבן בשם
א קוק"( ומיד תראה שמציאותם היא
נאר ַ
"משיחי" :רק הבט בהם )"גיב אויף זיי ָ
"משיחי"; ואם כן ,איפוא ,הקושיא היחידה שנותרה היא להיפך " -עד מתי"?! ...מדוע,
אםכן,לאבאהעדייןהגאולההאמיתיתוהשלימה?!."...
(58להעירמראשידבריםמכינוסצבאות-השם,יוםג'י"זאלולה'תנש"א":ועודועיקר
 לא רק לומר זאת ,אלא כל ילד צריך להרגיש בכל ליבו שהקב"ה נותן לו את כלהדברים הטובים :החל מ"שהחזרת בי נשמתי" ,ואח"כ במשך כל היום  -כל הדברים
שילדזקוקלהם,ושהוריוומחנכיווכלבנ"י זקוקיםלהם".
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d yrnl jepig
 el mixne`yk - meidשכ ציוותה תורהzeyrl exear witqn df ixd ,
.59ynn lreta ok

meid seqe zlgzda dfefnd zwiyp
z` wypl mze` jyen mrahy l`xyi icli lv` ygena mi`ex .n
dnke ,dfefnd z` wypl ick dlrnl mteb z` midiabne ,dfefnd
,mzpyn mnewa skiz ,meid zlgzda hxtae ,meid jyna minrt
.60dpiyd mcew ,meid seqae
xzei dlecb dxez xtql daigd
 zqpkd-zial eze` mi`ian .`nלנשק  jezn dxez xtqdחיבה,
 - eilr aiag ikd ely xac wypny daig dze`aאביו ואמוdxizie .
elv` gpen ,irack eze` mikpgn ,eax oke ,eixedy oeikn :dfn
dwiypd xy`n xzei dlecb daig jezn `id dxez xtqdl dwiypdy
.61eixedl daigde
`clil zpaen 'd zad
oaene .63l`xyin zg`e cg` lkl jiiyd oipr `ed 62'd zad` .an
"oin`n oa oin`n" ezeidl ,xy` ,miphway ohwl mb zehyta

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

 (59ליל שמחת תורה תשמ"ט  -התוועדויות ע' .203וראהש"פויחיתשנ"ב -שיחות

קודש ע' " :509וכפי שרואים שענין זה "מונח" בפשטות אצל אנשים ונשים וטף,
שכשישאלו ילד קטן  -מדוע כשמתעורר משנתו הוא אומר מיד "מודה אני לפניך" הרי
הואעונהבפשטות:מכיוןשכךכתובבתורה!...ועד"זבכלהנהגותיובמשךכלהיום,עד
לאמירת קריאת שמע שעל המטה )באם הוא שייך כבר לזה ,או עכ"פ בקיצור( ,שהוא
עושה זאת מתוךידיעהש"היאחיינוואורךימינו".ועודועיקר -שמכיוןשמדוברבילד
שמתחנך בבית יהודי ,אין צורך אפילו להסביר לו ענינים אלה ,להיותו חדור בזה מצד
חינוכו".להעיר מלקמן אותיות עו-עז.
(60ש"פויראתשנ"ב-סה"שע'.89
(61לילשמחתתורהתשמ"ט-התוועדויותע'.203
ע"ד בנות בעזרת האנשים ראה לקמן אות מז.
 (62ש"פ אחו"ק ,י"ג אייר תשמ"ח הערה  - 25התוועדויות ע' " :281לא רק "אהבה
מסותרת שבלב כללות ישראל שהיא ירושה לנו מאבותינו" )תניא רפי"ח( ,אלא גם
אהבהגלוי'ברגשהלב".
(63תשמ"חשםע'":281כפישאומרכלאחדואחתמישראלבקריאתשמע)פעמיים
בכליום("ואהבתאתה'אלקיךבכל לבבךגו'".הערה 26שם":גםהקטנים,ש"מלמדים
אתהקטניםלקרותהכו'כדילחנכןבמצוות")רמב"םהל'ק"שרפ"ד(,ועדש"משיתחיל
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if` - eze` mb mci lre ,en`e eia` mb ,"lkl qpxtne of" d"awdy
`.64enr aihny d"awd z` ade

'd e` 'c oa ,ohw cli lv` lertl mileki ie`xd jepigd ici lr .bn
 cr ,zewl` ieliba d'idi epevxy ,mipyשיבכה d`xp epi` 'dy lr
`jxev d'idiy ,jk ick cr ,65"dad` zleg"c oiprd okez edfy ,eil
!66ytpd zelkc oiprd elv` lelyl

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

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

ת"ת פ"א ה"ו .הל' ת"ת לאדה"ז בתחלתן( ,ובמילא ,עוד לפני שנעשה "בן חמש שנים
למקרא"יודעואומרגםהפסוק"ואהבתאתה'אלקיך"".
(64תשמ"חשםע'.281ראהש"פחיישרהכ"במרחשוןתנש"א-התוועדויותע':317
"..ועודועיקר -שהחינוךברוחזו)"לנטוע..הרגשפנימיביראתה'ואהבתה'"(צריך
להיותגםבנוגעלילדים קטנים,כפישלמדיםמהסיפורהידועשסיפרכ"קמו"חאדמו"ר
נשיא דורנו אודות בעל יום ההולדת ,שבקטנותו )בהיותו בן ד' או ה' שנים( השתוקק
לגילויאלקותעדכדיכךשבכהעלזהשה'אינונראהאליוכמושנראהלאברהם!."...
וראה משיחות ש"פ וירא תשנ"ב הערה  - 63סה"ש ע' " :85דכיון שכבר מקטנותו,
"בוצין בוצין מקטפי' ידיע" ,הי' מוכן וראוי להיות נשיא בישראל ,נעשית הנהגתו )גם
בקטנותו( הוראה לכל בני ישראל בחינוך הקטנים" .ובפנים שם" :שגם ילד קטן צריך
להשתוקקלראותאתההתגלותד"ויראאליוה'",עדכדיבכי'!"
וראה ש"פ וירא תשמ"ט הערה  - 46התוועדויותע'":334להעירגםמהסיפורהידוע
אודותאדנ"ע..שבקטנותו,בהיותובןד'אוה',בכה מדוענראהה'לאברהםולנו)לו(
אינונראה)"היוםיום"ט'חשון(-שמזהלומדיםשע"יהחינוךכדבעייכוליםלפעולאצל
ילד קטן שתהי' לו תשוקהלגילויאלקות,עדכדיבכי',ולאעוד,אלא,שגםאצלויהי'
הגילוי ד"וירא אליו ה'" ,ע"י ההנהגה דוגמת אברהם אבינו ,כמובן מתוכן המענה של
הצ"צ" .ראה בארוכה לקו"ש חט"ו ע'  129ואילך,ומש"פויראתנש"א -התוועדויותע'
.285ועוד.
(65ש"פאחו"ק,י"גאיירתשמ"ח -התוועדויותע'":291ואדרבה -בנוגעלקטן,מכיון
שהרצון שלו הוא בתוקף גדול יותר )כפי שרואים במוחש שכאשר רוצה דבר מסויים -
מבקש בכל התוקף ,ובוכה כו'( ,הרי ,גם המצב ד"חולת אהבה" קרוב יותר .אלא מאי,
ש"הקטן חושק ואוהב דברים קטניםפחותיהערך,לפיששכלוקטןוקצרלהשיגדברים
יקריםיותרמהם",אבלאעפ"כ,ע"יהחינוךהמתאיםיכוליםלפעולאצלוהרצוןלדברים
נעליםכו',כידועסיפורכ"קמו"חאדמו"ראודותאביו,כ"קאדנ"ע,שבהיותובןד'אוה'
שניםנכנסאלזקנוהצ"צבש"קפ'וירא,והתחיללבכות,באמרו,מפנימהנראהה'אל
אברהםאבינוולנואינונראה."...
ובע'  281בהערה  31שם" :ראה רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ג" :האהבה הראוי' הוא
שיאהבאתה'אהבהגדולהיתירהעזהעדמאודשתהאנפשוקשורהבאהבתה'ונמצא

15

d yrnl jepig
mdly xenfnd zxin`a mkpgl oekp
mildz xenfn mei lka xnel h"yradn laewnd bdpnd .cn
oekpy ,miphwl mb ,zg`e cg` lkl jiiy ,67eizepy xtqnl mi`zny
zaeg mday mipiprn ieptd onfa - xenfnd zxin`a mb mkpgl
.68xzei dlecb jepigd
'qik inc'dn dwcvl dpizp
mikiynne) miphw micedi micli elibxde ekpig xak epxeca .dn
,dwcvl zzl migely mze` miyery jkl sqep :dwcv zzl - (dfa
mtqkn epzi mdy icka ,ihxtd mpenn dyrpy sqk mb mdl mipzep
.69dwcvl ihxtd
,'qik inc' ,zephwd zeclid mbe ,zepad zelawn epipnfa bedpk .en
zecg` zerahn ozil `id odly zixwird 'd`ved'dy i`ceae
)'.70odly dwcvd-ztewa ('q'niic' e` 'q'lwip' ,'q'iprt

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

שוגהבהתמידכאילוחולה חולי האהבה",ומסיים)ה"ה(":כשמלמדיןאתהקטניםואת

הנשים..מגליםלהםרזזהמעטמעטומרגילין אותן לענין זהבנחתכו'"".
 (66תשמ"ח שם ע' " :281ומכיון שכן ,מובן ,שאצל כל אחד ואחת מישראל יכולה
להיות מדת האהבה והצמאון להקב"ה בעילוי אחר עילוי ,עד לדרגא ד"חולת אהבה",
ועדכדיכך,שיהי'צורךלשלולאצלוהעניןדכלותהנפש!"
 (67ש"פ שלח ,כ"ח סיון ,מבה"ח תמוז תשמ"ט  -התוועדויות ע'  392הערה  .85עיין
שם.
(68תשמ"טשםע'.399
(69וראהמשיחתלילותד'ה'ו'וש"פתרומהתשנ"ב-סה"שע'...":390-1וע"פדברי
הרמב"ם "הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם ,אנשים ונשים כמקדש המדבר",
מובן שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי ,שכל יהודי ישתתף בזה ע"י נדבותיו ,אנשים
ונשים,וישלומר-גםטף)-כפישהי'בנדבתהמשכן(".
(70משיחתכ"האיירתש"נ-לנשיובנותחב"ד-התוועדויותע'.229ולהעירמשיחת
י"א ניסן תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :51לתת לכל אחד ואחת שליחות-מצות לצדקה".
ובהערה " :165כולל קטנים ,שהרי ,בנוגע לתכלית ומטרת הצדקה" ,החיית את נפש
העני" ,אין נפק"מ אם הנותן הוא גדול או קטן .ואדרבה  -בנוגע לנתינת הצדקה בסבר
פנים יפות ,הרי זה בגלוי ובנקל יותר אצל קטנים ,משא"כ אצל גדול ,בעל שכל ובעל
מדותכו',שצריךלפעולעלעצמושיהי'באמיתיותוכו'".
ראה לקמן "מועדים לחינוך" אותיות ג-ד ,ל-לא.
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" xrpl jepg "
miyp` zxfra zepa
mr ze`a zephw zecli mby ,l`xyi ilecb znkqda ,ax dyrn .fn
lib ixg`l elit`e ,miyp zxfrl wx `l ,zqpkd zial odizea`
.71df oipra dpade jepig llkl eribd `ly onf lk - mipy yly
zecerqd zpkda dxfr i"r zexykl jepig
mr mixeywd mipipra odizepa z` jpgl l`xyi iyp bdpn .gn
.72zecerqd zpkda ozxfr zervn`a d'izye dlik`d zexyk
dpy libn s` ycew zay zexp
yly za dphw dclil cre ,l`xyi zepal zkiiy ef devn .hn
xake dpy za `id m` elit` e` ,miizpy ,ivge miizpy ,mipy
.73jxale wilcdl dlekie xacl dligzn
ick ,m`d iptl devn-za mcewy zeclid zewilcn - bedpd itk .p
zeg`d e` m`d elkei ,edyn siqedl e` owzl jxev 'idi m`y
.74dfa riiql dlecbd

ycg cba mr e` bga epiigdy
bga skiz dpey`xd mrt wilcdl eligziy oekpe i`ck .`p
zwlcd zevn meiw zlgzd lr mb epiigdy ekxai f`y ,[zereayd]
epwi - zncewd ycw zaya ligzdl zexcdnde .zaye aeh mei xp
.75dycg dlny odl

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

.39'התוועדויותח"אע-25ו'תשריתשמ"טהערה,(משיחותש"פוילך71

.ראה לקמן "מועדים לחינוך" אות טו בהערה
.378-9'התוועדויותע-לנשיובנותחב"ד-(שיחתז"ךאלולתשמ"ט72
 הן, "שיש לה את הזכות והכח להאיר את החדר והבית כולו:( תשמ"ט שם73
 ביחד עם, והן כשמדליקה בחדר האוכל של כל המשפחה,כשמדליקה בחדרה הפרטי
,( כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר, ועאכו"כ אמה )שמדליקה לאחריהן,'אחיותי
ורואיםבמוחשאת,כשמדליקיםעודנרניתוסףיותרבאור,הרי,דכיוןשאיןשיעורלאור
בראותהשהנרשלהדולק,אפילובתשנה,גודלהשמחהוהארתהפניםשלילדהקטנה
,שמחהוהארתפניםאמיתיים)כטבעםשלילדיםשאינםשייכיםלהעמדתפנים-ומאיר
."(וכלמהשעושיםהואבתמימותואמיתיות
.ועוד.209'התוועדויותע-26הערה-לנשיובנותחב"ד-(כ"גאיירתשמ"ט74
.225'התוועדויותע-38הערה-לנשיובנותחב"ד-(משיחתכ"ה איירתש"נ75
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d yrnl jepig
zeevnd lkl zxekfz - ohw zilh
,76jepigl eribdy miphwd miclid z` mb jpgl l`xyi bdpn .ap
zivivd zevn wx `l dxikfn ohwdc zivivdy ,77ohw zilh zyiala
"c meiw icil d`iane dxikfny - dfn dxizi `l` lecbcכל מצוות
ה'" mb ,לכל אחד ואחת מישראל .78ohwdc mb - zivivd z` d`exy
miphwd raha zeevna xecid
cin ligzdl mikixve mileki dkenp ,`bxca mi`vnpyk mb .bp
בהידור מצוה ,daxc`e ,miphwc jepigl rbepa mb llek ,dfa `veike
dxez ipipr lk ,izin` aeh ,79aeh xac lk migwely miphwd rahk
.80('ek ywal `l` envrn lehil `ly ekpgl mikixve) zeevne
mi`znd ote`a - mlerd `xap iliaya
..mlerd `xap mliayay ybxdd ybcen mlv`y miphwd rahn .cp
,ixd ,'eke mixedd ly reiqe xfrl lrye crv lk lr miwewfy s`c
,`l` ..mliaya `xap mlerd lky mlv` ybxp df mr cgia
.81mi`znd ote`a 'idi df ybxy mkpgl mikixvy

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

 (76כ"א אדר תשמ"ח  -סיום ה"שלושים"  -התוועדויות ע' " :421כאשר איש פרטי

מישראל,אפילוקטןשהגיעלחינוך,לובשטליתקטןוכו'".
(77ש"פמשפטיםתשמ"ח–התוועדויותע'":377שעי"זנעשהאצלםהעניןד"וראיתם
אותווזכרתםאתכלמצוותה'ועשיתםאותם"עודבקטנותם".
(78כ"אאדרשםע'.421וראהשםהערה":27ראהמכתב כ"קמו"חאדמו"ר)הועתק
ב"היום יום" ד' אייר .ועד"ז באגרות-קודש שלו ח"ח ע' תקנ"ח( :מיום הגזיזה והנחת
פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת טלית קטן וכו' .וראה גם
צוואתכ"קאדמו"ר)מהורש"ב(נ"עלזוגתוע"דבנםכ"קמו"חאדמו"ר)"בחלקהצוואה.
.הנהגהוחינוךלילדמשנולדבפרט"(:וכשיתחיללילךברגליולהלבישוציצית)אגרות-
קודששלוח"בע'תתקה(".
וראה שם הערה " :31וסיום הפרשה " -אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ
מצרים" )יצי"מ ,שהיא התחלת ושורש כל הגאולות( ,היינו ,שמצות ציצית ]שוה"ג:
"ארבע כנפות  . .כנגד ד' לשונות של גאולה  . .והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי"
ולהעיר ,שגם הגאולה היא "מארבע כנפות הארץ"[ קשורה ומביאה את הגאולה
האמיתיתוהשלימה",כימיצאתךמארץמצריםאראנונפלאות"".
(79ש"פואתחנןתשמ"ט-התוועדויותע'.138
(80תשמ"טשםע'.142
(81ש"פויחיתש"נ-התוועדויותע'.139
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" " xrpl jepg
ihxtd mxcga c"ag zia
excga eidi ,82miphw elit` dclie cli lkly xzeia oekpe i`ck .dp
dne ,xeciq ,mixg` dxez ixtqe yneg ,ycew-ixtql 83reaw mewn
siqei dfe .85el mikiiyd dwcv ztewe ,84ihxt ohw `ipz mb - aeh
.86lreta mze` lvpl uxne zeig el
`ux`d 'dl ik clid xeyi
- d"awd mr xywd xweie zeaiyg z` yibcdle ze`xdl ick .ep
ztew lr wiacny xiipd lr e` eyneg e` execiq lr cli lk myex
.87d"awdl mikiiy mdy - eipipr x`y e` dwcvd

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

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

פועליםזאתע"ישישלהםבחדרםסידור)"סידור'ל"(,חומשוקופת-צדקה".
ראשי דבריםמהתוועדותש"פתבוא -שבתסליחות,כ"אאלולתנש"א":סידורהוא
שוה לכל נפש ,גם לילדים קטנים ,וכמדובר כמ"פ שלכל ילד צ"ל סידור ,שבו מופיעים
אותיות הא"ב  -שעי"ז הוא יודע שהוא שייך לא רק לאותיות של שמו ,אלא לכל כ"ב
אותיות התורה והנקודות .וישנם סידורים )עד שישנו סידור של דף אחד בלבד( שבהם
ישנםרק הדבריםהנוגעיםלילדים)ה"ביכורים"משארהענינים(.ואחדמעניניםאלוהוא
הברכהעלהמזון"-בריךרחמנאאלקנא"וכו'".
(83ש"פשמיניתש"נ-התוועדויותע'":89כולל–עי"זשילדקובעמקוםקבועבחדרו
לחומש ,סידור קופת צדקה ]וכותב עליהם "לה' הארץ ומלואה" קודם ולפני שמו
הפרטי[,וכיו"ב".
 (84ש"פ יתרו ,וליל ויום כ"ב שבט תשנ"ב  -סה"ש ע' " :360חומש )וספרי תורה
אחרים(,סידור,קופת-צדקה,ומהטוב-גםתניאקטןפרטי".
וראה ז"ך אלול תשמ"ט  -לנשי ובנות חב"ד  -התוועדויות ע' ":379-380וכןההוספה
בהחדרתקדושהבחדרושלהילדע"יהקופת-צדקהשבחדרו,נוסףעלהסידורוהחומש
וספרהתניא)כמדוברכמ"פ(".
(85ש"פויראתשנ"ב -סה"שע'":89שעי"זנעשההביתכולוביתתורהתפלהוגמ"ח,
מעיןודוגמתביתהמקדש,כמ"ש"ועשולימקדשושכנתיבתוכם",בתוכולאנאמראלא
בתוכם,בתוךכלאחדואחת,בנפשופנימה,ובביתוהפרטי".
ראה לקמן "מועדים לחינוך" אות יא.
(86ש"פויקראתשמ"ח -התוועדויותע'.480וראהכ"דאלול,ג'דסליחותתשמ"ח-
לנשי ובנות ישראל  -התוועדויות ע' " :346וטעם הדבר ,מאחר שחינוך הילד אינו רק
בזמן שנמצא בישיבה ,בבית ספר וכיו"ב ,אלא גם כשהוא בבית ,ולכן כשתהי' בחדרו
קופתצדקה,סידורוחומש,אזיבדרךממילאהואיזכרעלעניניהתורהומצוות".
 (87ב'דחוה"מסוכותתש"נ-ל"צבאותה'"-התוועדויותע'.170עיי"ש.
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d yrnl jepig
zgzn ,jkl jyndae ;"d`elne ux`d 'dl" - recid gqepae .fp
zynyn ef dnizgy ,xnelk ,mny z` miclid minzeg ,el` milinl
" ik dclid e` clid ly 'xeyi`'e 'zecr'kלה' !87"d`elne ux`d

dyecwd ivtg z` xenyle xwiil
ycwne okynd - dyecw ipipr lke ely ycew 88ixtqd lr .gp
mxwiil eilr .'xenyl' `ed jixv - ely miihxtd eiiga ipgexd
myl mpdy "jiyrn"n elit`e ,ely oilegd ixacn xzei ,cgeina
.89"edrc" mdy "jikxc"e miny
hlea mewna xeciqde dtewd
 yi .hpלקבוע `df ici lre ,dnecke xnqn ici lr xcga dtewd z
,xg` xcgl delhlhi `l mbe .90"dwcv ly xcg"l jtdi elek xcgd
dfy iptn ,dpeeka my dtewd z` exi`yi e` ,my dze` egkyie
.91xzei aeyg xcgk mdipira d`xp

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

" (88ובזה נוספת העבודה הרוחנית דשמירת המקדש מפני כבוד המקדש ,כבוד

השכינה-שספריקודשוכו'".
(89ש"פשמיניתש"נ-התוועדויותע'":89אבלבכ"זהריהם"מעשיך"ו"דרכיך"".
(90כ"דאלול,ג'דסליחות -לנשיובנותישראלתשמ"ח -התוועדויותע'.346ושםע'
" :345על פי ההלכה ,כאשר מחברים וקובעים את קופת-הצדקה בקיר הבית וכיו"ב
במסמר וכדו' ,נעשה הדבר חלק מהבית ,ואז הוא כביכול בונה בית חדש " -בית של
צדקה"..ומהטובלעשותזאתעודהיוםתיכףלאחריהכנס,ולאלהמתיןאפי'ללילה.
הדברים אמורים לכל אחד ואחת  . .ואפי' בנות קטנות לפני בת-מצוה ,שיעשו מיד
החלטות טובות" .שם ע' " :346ובפרט שדבר זה לא דורש טירחא יתירה  -למרות שגם
באםהי'דורשטירחאיתירההי'זהכדאי,משוםשנוסףלכךשזה)נתינתהצדקהבכלל(
ציוויהתורה,הריזהגםסגולהלהמשכתכלהברכותעדאיןקץ!כוללהצלחהבפרנסה
בגשמיות..ועאכו"כשאיןצורךבטירחאיתירה– כיאםל"החייתןאלליבו",שימת-
לב ,ואפי' כבדרך-אגב ,על נחיצות הענין ,כי בזמנינו ,ובפרט בעיר גדולה זו ,ברגעים
ספורים ,וללא כל הכנה מיוחדת ,אפשר לרכוש חומש ,סידור ,קופת צדקה ,ומסמר
לקבועאתהקופה".
(91שםתשמ"חהערה.33
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" " xrpl jepg
dnvr dtewdy jk ,hlea mewna dtewd z` gipdl clid 92lr .q
- xeciql rbepa df jxc lre ,dwcvl zerahn da qipkdl el xikfz
.92"ip` dcen" e` ,dkxa xnel el xikfi xeciqdy
dreaw `idy iptn ,helaz dreawd dtewdy xyt` i` m`a .`q
'a eidi ,f`e ,hlea mewna zlhlhin dtew cer egipiy ,xiwa
.93cgi hleae reawc zelrnd

dribi ici lr jyndae lbxd ly ote`a jepig
eze` milibxn - "dwiwg" ly ote`a `ed icedi clic jepigd .aq
.ezlibxe erah dyrp dfy jk ,ohw cli ezeida cer zeevn zeyrl
.94"ip` dcen" ,df iptl aeygl ilan xne` ,ezpiyn mwyk ,`nbecl

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

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

לילדים קטנים ,שגם הם )גם פחות מבני חמש( יודעים כשמתחילים פרשה חדשה כו',
ולכןמבקשיםשיקנולהםמתנה -חומש,סידוראו )ניטאיןשבתגערעדט(קופת-צדקה.
וההוראהד"שתהאשלהבתעולהמאליה"היא-שעלוכו'".
ראה כ"ד אלול ,ג' דסליחות תשמ"ח  -לנשי ובנות ישראל  -התוועדויות ע' :346
"וכאמור לעיל יש להשתדל שהקופה תהי' מונחת במקום בולט ,ואז כאשר יבוא אליו
אורח  ,אשר מסיבה שונה ומשונה אינו יודע מענינים אלו ,הרי כטבע הילד שכשהוא
רואהדברחדשהואמידשואלמהזה?והמארחיענהלו-שזהסידורבומתפלליםלה',
וספר של תורה בו לומדים תורת ה' ,ו"קופת צדקה" אשר בה מקיימים מצווה גדולה
נתינתכסףלעניים,
ותיכף יתעורר באורח הטבע היהודי שבו " -רחמנים ביישנים וגומלי חסדים" ,והוא
יחליטלעשותכךגםבחדרוהפרטי,ועדשכטבעהילדשאיןלוסבלנות,וכשהוארואה
דבר טוב הוא רוצה לעשותו מיד ,ובפרט כשהמארח יזרז אותו ,וממילא מיד יוציא
האורחכסףמכיסוויתנולקופתהצדקה.
ומוסיפים ומסבירים לאורח ,שאחד העיקרים בענין זה הוא מצוות "ואהבת לרעך
כמוך" ,שיש לאהוב ילד יהודי אחר כמותו ,ולכן יש לדאוג שגם הוא ינהג כך ,ובמילא
כשהואיפגושילדשהואיודעשאיןלואתשלושתהעניניםהאמורים,אואפי'שישלו
ספק אם יש לו או אין לו ,הוא יעורר אותו ויסביר לו על שלושת הענינים .ובהדגשה
שאיןצורךלשוםהכנותמיוחדותבשביללקייםאתזה,כיזהכנ"לדברקלשבאפשרות
כאו"אלעשותובקלות.
ובעניןזה)שהילדיםיקבעוקופהבחדרם(יששליחותמיוחדתלנשיובנותישראל,כי,
כאמורלעיל,עיקרחינוךהילדיםמופקדבידיהן".
(93שםתשמ"חהערה.32
(94ש"פבחוקותי,כ"באיירתשמ"ט -התוועדויותע'":188כיבהיותועדייןילדקטן
ואינושייךעדייןלהביןטעמיהמצוות,הדרךלהביאולקיוםהמצוותהואעי"זשחוקקים
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d yrnl jepig
elv` milley if` ,ezpada elv` sqezipe xbaznyk ,mpn` .bq
cnliy epnn miyxece ,"dcneln miyp` zevn"c ote`a zeevnd meiw
eיבי  zeevnd miiwl e`iai dfe ,zeevne dxezבעבודה ויגיעה.95

mixg` lr ritydl mrah lvpl
cli lk lczyi ,zephw zeaiyiae mixcga mdicenil lr sqep .cq
 ,xeriy cqiil dclieללמד לילדי אחרי .envra cnly dxezd ipipr
micli lr ritydl mivtge miade`y miphwd rahny hxtae
`.96dxezd cenill df rah lvpl mikixve ,mixg
miclia mb dxyra cenill zelczyd
 cnll aeh dn .dqלעשרה rbepa dxyrc ielirdy s`e .l`xyin
xnel yi ,devn-xa ixg`l miyp`a `ed dyecway xac zxin`l
 cgein ielir yi miphwe miypa mbyבעשרהxtqnay dlrnd cvn ,
.97xyr

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

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

מנפשי'כרע"".
 (95תשמ"ט שם" :ובזה גופא דורשים שהעבודה בתורה ומצוות שלו תהי' )לא רק
כאותיות הכתב ,כתב יפה וקלף יפה  -אבל בכ"ז מציאות נוספת על מציאותו אלא(,
כאותיותהחקיקה-חקוקונחקקבועצמו".
 (96יום ב' דחג השבועות תש"נ  -התוועדויות ע'  .276וראה משיחת י"א סיון בעת
ה"יחידות"תש"נ -התוועדויותע'":309וישלהוסיףולהדגיששעניןזה]שם ,ע"דיסוד
שיעוריתורהומהטובברבים[שייךלכלאחדואחתמישראל,האנשיםוהנשים,כאמור,
כל חד לפום שיעורא דילי' .וגם טף ,ובפרט שדרכם של ילדים וילדות לספר לחבריהם
וחברותיהןמהשלמדוהיוםב"חדר",ב"גןהילדים",אוששמעומהוריהם,החלמלימוד
אותיותהאל"ףבי"ת)כמ"שרבינוהזקןברישהלכותתלמודתורהע"דלימודהאותיות
והנקודות(".
ובע'  276הערה  99שם :ומתחיל מלימוד האותיות והנקודות ,קמץ אל"ף אָ ,כידוע
פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"קמץ אל"ף אָ" הוא התחלת עשה"ד  -האל"ף ד"אָנכי"
)סה"שתש"גע'.44אג"קשלוח"זע'קמו(".
ראה לקמן אותיות סז-סח ,בענין הפצה והשפעה על הזולת.
 (97יום ב' דחג השבועות תש"נ בהערה  - 97התוועדויות ע' "" :275העשירי יהי'
קודש",הקשורעםעשרספירותוכו'.ועצ"ע".
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" " xrpl jepg
jpgne cnln jixv zlefd lr miritynyk mb
lr rityne xi`n zeidl jixv 'd ze`avn zg`e cg` lk .eq
aeh xac lkn ik rciiy dfk ote`a icedi cli jpgl yi .zlefd
98
gxkda - `qib jci`l .zlefl mb d`pd zeidl jixv el yiy
daiyi y`x ,"iax" ,cnln ytgl eilr avn lkay xekfi clidy
it lr s` ik .99(zecli mr zcneld zkpgn - dclide) .dfa `veike
xekfl mdilr z`f lka - 'ek irack dbdpda lbxzd xak `edy
oaenke ,mdly dginvde lecibd rvn`a ,jxcd rvn`a oiicr mdy
cenila dtqed ici lr `id icedi ly lecibe dginv - envrn
.100dfa `veike dxezd zricia ,dxezd
zlefd lr drtyde dvtd
cg` lkl zkiiy dveg zepiirnd zvtde zecdide dxezd zvtd .fq
,mixg` lr ritydl mikixve mileki miphwd mby ,l`xyin zg`e
mb oaend ote`a zeciqgd ipipr mb ex`azp el` epinia oky
.101miphwl
drtyd dl zeidl dleki ,ohw cli ly elit` ,102ziaal dln .gq
df oi` m` elit`e .el` mipiprl xf `ed dzr zrly icedi lr dwfg

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

..." (98ובהדגשה שכל או"א מ"צבאות ה'" צריך להיות מאיר ומשפיע על הזולת ,יש

צורךלהבהירולהדגישלאידךגיסא-שאסורלולשכוחולהזניחאתעצמו.
...ונמצא,שלילדיהודיישנותפקידכפול:מחדגיסא -להיות"מקבל"ממוריוומחנכיו
ולהוסיףידיעותבתורהכו',ולאידךגיסא -להיות"משפיע"עלחביריוועלכלהסביבה
שלו".
(99ההמשךשם":ולהוסיףוללמודיותר,כיאע"פשהואכברשייךל"עםחכםונבון",
ונוסף ע"ז  -הוא ילד ,או ילדה ,שכבר נמצאים ב"צבאות ה'" כמה שנים וכבר התרגלו
בהנהגהכדבעיכו'".
 (100שיחת י"ט ניסן תשמ"ט ל"צבאות ה'"  -התוועדויות ע' " :31-2ועד שיתאחד עם
התורה באחדות גמורה )כנ"ל( ,שלא שייך לחלק בינו ובין התורה ,ובכל דבר שהוא
עושה,אכילהושתי',בהליכתו,בדיבורועםחבר)שאומר"ברוךה'"וכיו"ב( -ניכרשכל
מעשיוהםע"פהתורה".
(101ש"פויראתשמ"ט-התוועדויותע'":333-4ולשוןהזהרבפרשתינו"כדיהאקריב
ליומימשיחאאפילורביי דעלמא זמיניןלאשכחאטמיריןדחכמתאכו'")בבחינת"וירא
אליוה'"(".
ע"ד החיוב לחנך בהפצה ראה לקמן "מועדים לחינוך" אות יד.
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wnrzn rneydy ixg` ,onf xg`l i`ce rityn df ixd ,cin rityn
.102z`f el mixiaqne ,dfa

`dxezd zeinipt mcnll jixve xyt
,miphwl rbepa mb zepiirnd zvtdc oiprda xzeia lczydl yi .hq
-xa iptl elit` aeh dne ,devn-xa ixg`l cin mipt lk lr
ez`xie ezad` ,'d zpen` mr mixeywd mipipr mb mcnll ,103devn
.104'ek
 lczydl jixv .rלבאר ולהסביר ehlwiy cr 105mipiprd okez mdl
,`l` ,cer `le .miphwl mb oaen d'idiy ote`a dbyde dpada
ixg`le mevnvd iptl oiay weligd ohwl mb xiaqdl milekiy
.106mc`d ytpa 'ek mevnvd

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

(102ש"פבראשיתתש"נ -התוועדויותע'":292ועבודהזושייכתלכליהודי,אנשים

נשיםוטף -כפישרואיםשלמלהלבבית..ובפרטכשמדבריםאתודבריםהיוצאיםמן
הלב ,ואומרים לו שתומ"צ הם באמת לא דבר זר ח"ו וח"ו ,אלא זוהי ירושתו שלו,
ויתירה מזו  -מציאותו שלו האמיתית ,היותו יהודי שיש לו חלק אלוקה ממעל ממש.
ועודועיקר,שבוהדברתלוישכלבנ"יהאחרים,כוללגדוליישראל,וכלהנשמותשבכל
הדורותו"שכינתאבגלותא"-יצאומהגלות!"
 (103ובהערה" :ואדרבה לפני בר-מצוה ישנו גם העילוי ד"מפי עוללים ויונקים יסדת
עוזגו'")תהליםח,ג.וראהגםד"הוקבלהיהודיםפרז"ת(".
(104ש"פנחתשמ"ח -התוועדויותע'":418וישלהוסיף,שהתחלתהפעולהדהפצת
המעיינות חוצההיא -בנוגעלקטנים,שהםבגדר"חוצה"ביחסלחיובהלימוד,שעדיין
לא נתחייבו בעניני תורה ומצוותי' ,אשר ,עי"ז נעשה הענין דהפצת המעיינות גם
ב"חוצה"כפשוטו.
ולהעיר גם ממאמר הזוהר "כד יהא קריב ליומי משיחא אפילו רביי דעלמא זמינין
לאשכחא טמירין דחכמתא כו'" ,אשר ,זוהי ההכנה לקיום היעוד "אשפוך את רוחי על
כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם" .ובהתאך לכך ,יש וכו'" .וראה ש"פ דברים תשמ"ט -
התוועדויות ע' " :109-10וגם אצל הטף  . .שגם עמם לומדים פנימיות התורה  . .לפי
ערכם".ובהערה 84שם":ולהעירשעניןזה -לימודפנימיותהתורהעםטף,באופןשל
עונג-נרמזברישספרהתניאוכו'".
ראה לקמן "מועדים לחינוך" ,אות ז.
" (105ובנדו"ד ,פרטי הדרגות דקי"ס בעולמות העליונים כו' כפי שהם בנפש האדם -
שיכוליםלהסבירזהגםלקטן,שגםהואאומר"אלוקינשמהשנתתביטהורההיאאתה
בראתאתהיצרתהאתהנפחתבי",ד'לשונותכנגדד'עולמותאבי"ע".
 (106לילות חג הפסח תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :121גם קטן יודע בעצמושלפעמים
יש לו רצון כזה שאין מקום אצלו שיהי' באופן אחר ,ע"ד לפני הצמצום ,שאין מקום
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aeh bdpn – micli mr dxeza letlt
`letlt ,`xnb cenll miligzny ,107ycgzp mipexg`d zexeca .`r
onfdl zekinqa - cr ,dxyr yng oa iptl micli mb ,`ziixe`c
.108zeipyn cenll miligzn eay
df ixd l`xyi zevetza hytzne jled df bdpne xcqy oeik .ar
"zebdpn"y m"anxd oic wqtl cre ,aeh bdpn edfy dgked
zeevne dyr zeevnc swezd milawn l`xyi zevetza ehytzpy
.109dyrz `l

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

למציאותאחרתכו',ולפעמים,רוצהאמנםדברמסויים,אבלישמקוםאצלושיהי'גם
באופן אחר ,אלא שרוצה באופן כזה ,היינו,שישכאןתוארשל"רצון")משא"ככשאין

מקוםשיהי'באופןאחר,איןזהתוארשל"רצון",מכיוןשלאיתכןכללבאופןאחר(,ולא
עוד,אלא,שיכוליםלדברולהתווכחעמולשנותאתרצונוכו',ע"דלאחריהצמצום.
ועאכו"כ בנוגע לדרגות שלמטה מאצילות  -עולמות בי"ע ,שהם כנגד לבושי הנפש,
מחשבהדיבורומעשה-שלאצריך"הסברה"ע"דקיומם,מכיוןשמרגישםבעצמו.
ובהתאםלכך,יכוליםלהסבירלותוכןהעניןדקי"סבכלדרגותאלו,כוללגם -שע"י
ההתבוננותוהעבודהבכחותנפשו,פועלגםבעולמותדלמעלהכו'".
להעירמראשידבריםמכינוסצבאות-השם,יוםג'י"זאלולתנש"א...":שמצדרובטובו
של הקב"ה  -הרי נוסף על כך שברא את העולם בפעם הראשונה )שלכאורה היה די
בכך,ובפרטשהיתהאזהבריאהדאדםהראשוןשהכריזלכלהעולםע"דהקב"ה( ,הוא
בורא ומחיה אותו בכל רגע מחדש .וזאת כיון שהוא רוצה שאצל כל אדם  -ועאכו"כ
אצלילדיהודי -יתוסףבכלרגעעודיותרידיעהוהרגשהבזה ,ושיקבלעודיותרמחסדי
הקב"ה )בנוסף לכל הדברים הטובים שהקב"ה נתן לו קודם ,בתחילת היום ועכ"פ לפני
רגע זה( "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" ,ובאופן שהוא ירגיש שהקב"ה נתן
לוזאת".
 (107ש"פ תשא תש"נ  -התוועדויות ע' " :411-12וזה נתגלה בדורות האחרונים,
כשעומדים בסמיכות יותר ,עד בסמיכות ממש ,להגאולה העתידה  -כפי שזה בנוגע
לכמה ענינים שמתגלים במשך הדורות כשמתקרבים להגאולה ,גם בתור מעין וטעימה
דהגילויים שיהיו לע"ל ,כולל )בנדו"ד(  -שלימות בלימוד התורה ,כולל בפלפולא
דאורייתא".
 (108שם .וראה שיחת ליל ד' דחג הסוכות תש"נ  -התוועדויות ע' " :162נעשה סדר
הלימודעםקטניםבאופןשלאממתיניםעדשיהי'בקיבחלקהפשטשבנגלהדתורהורק
אז ילמדו עמו פלפולא )כהסדר ד"לגמר איניש והדר ליסבר"( ,אלא כבר בהתחלת
הלימודלומדיםעמוגםעניניםהשייכיםלפלפולאדאורייתא".
(109תש"נשםע'.162
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zexxerne 'zeign' zepenzd
zepenz mb dfn miyer ,leg-meia jxrp qepikdy oeikn .br
)',miweqtd z` e`xw miclidy ji` 'ig' ote`a mi`xne ,('qxryhwit
mr mdly xywd z` ze`xdl ick ,mteb lkae mdicia etipd mbe
ixd f` `wecy ,sebd mr ode dnypd mr od `ed df xywy - dxezd
.110ige mly xac df
 zepenz lelkiy ,xtq xe`l `ivedl 111i`ck .crמכל ,migelyd
e`xiy df ici lry oeik .miphw micli mb llek ,mzia ipa mr cgia
`jxca zkll xzei mze` xxeri df ixd ,xtqa mdizepenz z
`hian clidy ici lr - .112lreta migely zeidle ,mn`e mdia
`l` .gily mvra `ed mby xkfp `ed ,ezpenz z` d`exe ,xtqa
,lreta gily didie lcbiy cr mipy dnk dxez cenll eilr lretly
.113eze` mikpgn eixedy itk

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

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

יהודים-ובפרטבנוגעלילדיםשגדליםומתחנכיםבאופןיהודי-ה"המראיםדוגמאלכל
שאר הילדים ,אפי' לאלה שעדיין לא זכו לחינוך יהודי .ובמיוחד שזה מסיבות שאינן
תלויותבילדים,אלאמכיוןשהםחיים בפינהנידחת)אפארווארפענעםווינקל(בעולם,
שלשםעדייןלאהגיעכראוי יהדות -וממילאהילדיםאינםאשמיםבזה -הריעודיותר
חשובלעשותהכלכדי להראותלהםדוגמאחיה,שאזסוף-סוףיספרולכלהילדים,גם
לאלושנמצאיםרחוק.ומכיוןשהכינוסוכו'".
" (111בהוספה על "ספר השלוחים" שכבר הוציאו-לאור )שיש בו תמונות של חלק
מהשלוחיםבלבד(-הי'כדאילהו"לספר,שיכלולתמונותשלכל משתתפיהכינוס,ומה
טוב -מכל השלוחים]וכאמורלעיל,הןהשלוחיםבדרגאעליונה,והןבדרגאתחתונה[
וכו'".
(112ש"פתולדותתנש"א-התוועדויותע'.332
(113שםראשידבריםתנש"א...":שלפלאשעדעתהעדייןלאהצליחולהביאולידי
פועל,שהסיבההאמיתיתלכךהיאמפנישמבולבליםמבלבוליהגלותולכןלא מבחינים
מה עיקר ומה טפל ,והוא :לערוך ספר השלוחים ,שבו יהיו שמות כל השלוחים
והשלוחות וילדיהם ,ביחד עם התמונות שלהם .שבספר זה שנערך לאחרונה ישנם רק
חלקמהשלוחים,אבלחלקחשוב,ועדלרובםשלהשלוחיםאינומובא בפרטיות,ואפילו
לא מוזכר כמה ילדים יש להם .ולכן יערכו מחדש את הספר ,עם התמונות של כל
משפחותהשלוחים,שעי"זנעשה למזכרתנצח".
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rxd xvid mr dngln
df ici lry ,rxd xvi el yiy oeikny clid z` 114jpgl yi .dr
,dfn rpnidl dnglnd zeidl dkixv ,miievx-izla mipipr epkzi
.114minyay epia`l edfy oeik ,dyw ikd dnglnd zi`cke
be`cl dn oi` yexck jepigdyk
-xvi rwipiilw `) ohphw rxd xvi wx el yiy ,`id zn`d .er
be`cl llk jixv oi` ixd ,irack `ed jepigd oipr xy`ke ,(rxd
mr xagziy okzii f`y - aegxa aaezqn `edy s` ,clidl rbepa
lr mewn lkny `l` .xney d"awdy oeik - micedi-`l micli
.115"xrpl jepg" zevn miiwl mixedd
`ed `l` ,miinrt xac el exn`i ,eaq elit`e ,eixedy jixv oi` .fr
,clil df jxc lre .116el mixne`y dpey`xd mrta cin mlewa rney
,118z`f dyriy ick 117jexr ogley xeviwa aezk xacdy el witqn
.119xeciqa aezk xacdy el witqny cre

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

 (114ראשי דברים מהתוועדותש"פכי-תצא,י"דאלולתנש"א":ועדשכ"הגםבנוגע

לעניןד"בןסוררומורה".דלכאורה,ילדש"איננושומע בקולאביו"ועדשצ"ל"ותפשובו
אביו ואמו"  -ה"ז דבר הכי מבהיל! איך ייתכן שילד יהודי לא ישמע בקול אביו )אף
שדיברו אתו לפנ"ז וכו'(?! ובפרט שהענין ד"בן סורר ומורה" אפשרי רק במשך תקופה
הכיקצרה.ואע"פשהגמ'אכן אומרתש"בןסוררומורהלאהיהולאעתידלהיות",מ"מ
הרי "אין מקרא יוצא מידי פשוטו" ,ובפרט כשלומדים עד"ז עם ילד .והביאור בזה -
שמכיון שצ"ל ענין החינוך )מדרבנן עכ"פ ,כמדובר בארוכה עד"ז בהתוועדויות שלפנ"ז,
וכברנדפס(,הריישלחנךוכו'".
(115ראשידבריםשם.
"(116ועדשישלהוריו נחתממנו,וכןלסבים -נחתמהנכד.ועד"זלילדעצמוישנחת
מעצמו".
"(117כיוןשעדייןלאלמדשו"עבאריכותובפרטיות,ועאכו"ככשלמדזאת".
"(118ובפרטשבדורנוניתוספוגםעניניםשלפניםמשורתהדין".
(119ראשידבריםמהתוועדותש"פכי-תצא,י"דאלולתנש"א":כיוןשילדאינולמדן
ואינו מבין "פלפולים" ,אלא כאשר דבר כתוב בסידור  -ה"ז הלכה למשה מסיני .וי"ל -
שזהו באמתהלכהלמשהמסיני!"
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?in lr jepigd zaeg
ielzd lk zeyrl zg`e cg` lk lr dyecw deevne yecw aeg .`
df ici lry envr jepign dtqedn ligzny llek ,jepigd oipra ea
.1ziad-ipa jepiga sqezin
ixacn deevn ..eia`" ,a`d lr `ed oicd xwirn jepigd zaeg .a
..oky lk ..dyr zevna elit` eza e` epa z` jpgl mixteq
.2"dyrz `l lr xearln myixtdl

zeevn miypd mb
xzeie a`d enk mdipa zgkez lr  מצוותmiypd"y d"lyd azk .b
.3"'ek ziaa xzei zeievne zeiept mdy mrhn mdn
lr epi` ,miphw iphw `l` ,miphw mzq `l ,"sh"d jepig xwir .c
.m`d ici lr `l` ,xird ax e` daiyid y`x ,cnlnd ,a`d ici
elek lk hrnky ,"mkth" xzeia miphwd miclid ly jepigd hxta
.4dy`d icia oezp

jepiga miypd ly ogek
,libxd jxc lr zeevne dxez iwqer eidi miclidy jkl sqep .d
opyiy dad`de zepicrd mr ,megde beprzd z` m`d mda dxicgn

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

 ]ראה בקשר לשנת. תנש"א, כ"ח אייר,( ראשי דברים מהשיחה לנשי ובנות חב"ד1

:41' התוועדויותע- תשמ"ח- נדחה ויהפוךלשמחה-י"זתמוז,ש"פבלק,הילדוהילדה
 ולא,אינגאנצן"( בעבודת החינוך
ַ
ריינווארפן זיך
ַ
 להתמסר לגמרי )" ַא- "ובפשטות
.["..."שפאלטןדעםים
ַ "-ועד,'להתפעלממניעותועיכוביםכו
' התוועדויותע- ע"ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימודהתורה- ( ש"פ אמור תש"נ2
.171
 "אבל נוסף לכך שהחינוך והנהגת הבנים והבנות )ובפרט הקטנים:( שם תש"נ3
 ובדרך, עקרת הבית,והקטנות( בפועל ממש תלוי' במדה רבה ועיקרית בהדרכת האם
."'ידועמ"שהשל"הוכו,הרי,ממילאנעשהעיקרהחינוךעלידה
.341'התוועדויותע-לנשיובנותישראל-ג'דסליחותתשמ"ח,(שיחתכ"גאלול4
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eidi zeevne dxeza wqrdy .l`xyi zepae iyp ly oraha cgeina
il-` df" :xnele mdilr riavdl milekiy jk , נאה וטובote`a
.5"edep`e

dxezd zewizn lr zedn`d oebip
mdiclil obpl zeicedi zedn` ly aeh bdpnda ,`nbecl ,d`xpk .e
ikd ,aeh ikd xacd `id dxezdy - dqixra milhen mzeida cer
dad` ,xbazny xg`l mb ,clia rityn dfy ,'eke dti ikd ,wezn
.6zeevne dxezc mipiprd lk itlk xweie zinipt
zepekzd ,zeiaale zekx - zeni`znd zepekzd yi miypl .f
elawzi 7mzxaqde mixacdy ick zkpgn e` jpgn lv` zekxvpd
ziad z` jpgle bidpdl ,zkpegnd e` jpegnd lv` wnerae aeha
.8zephwde miphwd zepade mipad hxtae ziad-ipae

dad` ly jxca `edy ,zedn`d ly jepigl zcgein dlrn .g
ici lr `ed ekepig jxc xwiry a`a ok oi`y dn ,miclil daige

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

.357'סה"שע-ולילויוםכ"בשבטתשנ"ב,(ש"פיתרו5

.357'(תשנ"בשםע6
"עלידיהסברתםשעל:תנש"א,כ"חאייר,(ראשידבריםמהשיחהלנשיובנותחב"ד7
זה צריך חוש בחינוך ואזי זה מתקבל אצל המחונך באופן טוב ועמוק מכיון שהם
 ובאופן רך ובאופן חי ובאופן,משקיעים את כל לבם כטבעם ומסבירים באופן הכי טוב
."לבבי
"ואלושמאיזהסיבהחסראצלם ביהדותהרינשיובנותישראלבכשרוןהחינוך:ושם
."שלהםמאיריםגםאתביתםשלאלו שיתנהגובהנהגהיהודית
בניןעדי,שמתכונניםלבנותביתבישראל,"התפקיד דנשי)ועד"זבנות:(תנש"אשם8
,הבית-בבואהזמן שידברובשבילםשידוך(ישראלהואלהנהיגולחנךאתהביתובני,עד
שלכןנקראותבשםעקרתהביתכיהםהעיקרשלהביתכי,באופן המתאיםע"פתורה
."'להםוכו
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`wecy ,mipexg`d zexeca hxtae ,ygena mi`exe .9ceake d`xi
.10jepigd zglvd xzei dlecb ,dad`e aexiw ly jxca
ly oeyla ynzydl ,miniieqn mixwna ,minrtl jxev yiyk mb .h
z`f zeyrl miypd ly cgeind mpexyk - xqen haya ,dgkez
.11mrep ikxca

mdipa ly dxezd cenila zelczyd
 ילמדוmdipay oda ielzd lk zeyrle lczydl mb  מצוות13miypd .i
,12dxez ecnli mdipay miypd ly ozelczyday ,heyte .תורה
dxezd cenila etiqeiy ,fexife wefig cecir ly mipte`d lk millkp
.13dciwye dcnzda
miypd ly zetzzydde zepiiprzdd ici lr - dfa mipte`dn .`i
,"xcg"dn mdizal mixfeg miclid xy`ky .mdipa ly בתלמוד
mdn zywane mn` mze` zl`ey ,"daiyi" e` "dxez cenlz"
.14('ek dpyne `xwn) mcenlz lr dl exarie exfgiy
dcn dze`a `idy ,envrlyk cenild zxfgay zlrezl sqep .ai
."ziaa xzei zeievne zeiept . . miypd"y `l` ,a`d mr cenilda
iaal ybxe meg xzia ,zcgeind dkxca , האmr cenild ,ixd

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

:341 ' התוועדויות ע-  לנשי ובנות ישראל תשמ"ח-  ג' דסליחות,( שיחת כ"ג אלול9

 מכיון שדרך החינוך שלהן )בנתה,""ולכן על הנשים נאמר "חכמת נשים בנתה ביתה
הדרךאותה,ושיטתהחינוךשלהנשיםהיא. מתוךאהבהוחיבה-ביתה(הואבחכמה
."רחלולאה,רבקה,שרה-למדומהאמהותשלעםישראל
'התוועדויותע-תש"נ-ע"דחיובנשיישראלבחינוךובלימודהתורה-(ש"פאמור10
.171
.בענין חינוך מתוך קירוב ראה לקמן אות לב
.9(שםהערה11
( "ובלשון חז"ל "באקרויי בנייהו לבי כנישתא" )תינוקות של בית רבן היו רגילין12
 "דמקרין ומתנין בנייהו" )שטורחות על בניהן,(להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת
."(להביאןלביתהספרלקרואמקראולשנותמשנה
"מאותוטעםש"הנשים:171-2' התוועדויותע-ערבל"גבעומרתש"נ,(ש"פאמור13
."'ה"המצוות גםלהשתדלוכו,"מצוותעלתוכחת בניהםכמוהאבויותרמהם
.(שם14
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,miclid ly mcenila  חיות והתלהבות יתירהsiqen ,15a`d xy`n
.16ygena d`xpk
jepiga l`xyi zepa ly owlg
el` od :miclid jepigl zekiiye xyw yi l`xyi zepal mb .bi
zegilyde ceridl zekpgzn od f`y ,oi`eyipl mcewy onfay
z` jpgle ,ie`xk icedi zia zepal - icedid mra odly daeygd
m`l zexfer ody jka ,zephw zepa mb ,efn dxizi .ie`xk miclid
.17zephwd odizeig`e odig` jepiga

oeiqpae rcia siqen jepiga wqrd
siqen ,dfa `veike jepige drtyda wqrzn `edy oiprd mvr .ci
miyp` lr ritydl lbeqn zeidl jk xg` lkeiy oeiqpe zerici elv`
jepiga zewqrzdd ieaix ici lry ygena mi`exy itk .18mitqep
.19'eke jepigd zehiya zeignende rcid lcbe jled
laben ote`a jepigd oipra ely zlekid dzid dligza m` mb .eh
lertl ,onf jyn jepiga zewqrzdd ixg`l ,dzr ezlkia ,mvnevne
ode ,micinlz ly xzei lecb xtqn jpgl ,zenka od .xzei daxd
dyib el dzid `l okl mcewny micinlz beq mb jpgl ,zeki`a
.20mdil`

cinlzd xeaic oepbql al zneyz
xeaicd oepbql al-zneyz yicwdl ,jpgne cnln lkl d`xed .fh
ea yiy oipr lkn zexidfa d'idiy ,jpegnde cinlzd ly dl`yde
.21dpen`d gexa mpi`y zeric ly wa` e` cepcipe uny

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

,כנהוגשהאבבוחןאתבניועללימודיהם,"("שהלימודעמוהואבדרךשל"בחינה15

."ביוםהשבתוכיו"ב
.(שם16
.341'התוועדויותע-לנשיובנותישראלתשמ"ח-ג'דסליחות,(שיחתכ"גאלול17
.369'התוועדויותע-(ש"פבהעלותךתשמ"ט18
.378-9'(תשמ"טשםע19
כפישמדגישים,"'דאנאמר"ובחנונינאבזאתאמרה-"ובכגון:379'(תשמ"טשםע20
צדקההיאכללות,כי,ומזהמובןגםבנוגעלשארהמצוות,חז"ל בנוגע למצותהצדקה
."כלהמצוות
.201'התוועדויותע-(ש"פבראשיתתנש"א21
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dfa `veike m"ekr algn zexidfd
zeyrl lczydl eilr ,ievx-izla oipr e"g jpgnd `ven m`a .fi
lr eze` xxeriy df ici lr ,jpegnd z` riyedl ick ea ielzd lk
mllbay mipipr x`ya dfa `veike ,m"ekr algn zexidfd xac
.22zeievx-izla zeaygn el letil mileki
dpen` ipipra zel`yd oepbq
dl`y l`ey xy`ky ,`xwnl yng oac jepigda iceqi 23oipr .gi
ly dl`y oepbq oia dvwd l` dvwd on welig yi ,dl`k mipipra
.23qexewit` ici lr zl`ypy itk dl`y eze`l ,icedi cli
ze`ceea elv` hlgene xexa :[jetd] oepbqa l`ey icedi cli .hi
lk `ll elv` xexae ,zn` ezxeze zn` dyn ,zn` `id dxezdy
idn ,elkya oiadl dvexy `l` ,'eke clepd z` d`ex d"awdy wtq
iepiyl d`iady daiqd idn ,d"awd ly ezaygn iepiya dxaqdd
.24dfa `veike ,d"awd ly ezaygn

------------------(22שם.

(23ש"פבראשיתתנש"א -התוועדויותע'.201שםע'"...":200ויראה'כירבהרעת
האדםבארץגו'וינחםה'כיעשהאתהאדםויתעצבאללבו":
...בפירושרש"י":הקב"הרואהאתהנולד..אע"פשגלוילפניושסופןלחטוא..לא
נמנעמלבראןבשבילהצדיקיםהעתידיםלעמודמהם".
...וישלהוסיףבביאורפירושרש"י"וזהכתבתילתשובתהמינים,אפיקורוסאחדשאל
את רבי יהושע בן קרחה ,א"ל אי אתם מודים שהקב"ה רואה את הנולד ,אמר לו הן,
אמרלווהאכתיבויתעצבאללבו,אמרלו,נולדלךבןזכרוכו'בשעתחדותאכו',א"ל
כךמעשההקב"הכו'"-דלכאורהצ"ל:
א( ענינו של רש"י לבאר פשוטו של מקרא לבן חמש למקרא ,ולא לכתוב "תשובת
המינים" ,ענין של "דע מה שתשיב לאפיקורוס"? ב( ולאידך :השאלה בפסוק"וינחםגו'
ויתעצב את לבו" )איך שייך לומר הנ"ל אצל הקב"ה שרואה את הנולד( היא שאלה
פשוטהאצלבןחמשלמקרא,וא"כ,הי'לולרש"ילבארהענין)"אע"פשגלוילפניווכו'"(
מבלילהקדיםשזהומענהעלשאלהשל"אפיקורוס"-דברשיגרוםחלישותהדעתאצל
ילדיהודי:היתכןשעולהבמחשבתושאלהשלאפיקורוסרחמנאליצלן?!
וישלומרהביאורבזה,שכיוןשרש"ימתרצהבאופןשעלידומודגשעניןיסודיכו'".
(24תנש"אשםע'":201סגנוןשאלתושלאפיקורוס"-איאתםמודיםשהקב"הרואה
אתהנולד..והאכתיבויתעצבעללבו" -היאבאופןשלאפיקורסות,ש"מוכיח"ממ"ש
"ויתעצבאללבו"שאיאפשרלומרשהקב"הרואהאתהנולד".
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migekiea qpkdl oi`
el oi` ,efk dl`y `xwnl yng oa l`ey qexewit` xy`k .k
inkgl eze` zeptdl eilr ,xzeid lkle ,migekieea enr qpkdl
.25execay l`xyi
xeq`d
mb `l` ,26'micia edl etqil
lv` mi`ex xy`k שמזדעזעי
jyniy milecbda ielzd lk

xacn dyxtd
`ly' wx `l ,`ed jepigd oipr .`k
,jk ick cr .xeq`d xacn dyxtda
miyere ,ievx-izla xacl d'ihp cli
.27miaeh mixacl wxe j`

eciwtz e"g aefrl oi` jpgnl
dzre ,'ek micinlz cinrdl ,irack eciwtz `liny ixg`l mb .ak
recid oeylae ,epnn xzei lecb cnln lv` micinlzd mi`vnp
ciwtz ytgle df ciwtz ,e"g ,aefrl el oi` ,"miyiiz eyrp miicbd"
lv`y it lr s` ik .(a"eike dwcv zzl e` ,mildz xnel) xg`
eciwtz ielinl rbepa , אצלוxqgi ,dne`n xqgi `l micinlzd
oeikn ,df oipra ezegilye eciwtzy xacd xexae .mlera ezegilye
eaxwa dnypdy onf lk ,okl ,dfa gilvde ,zeax mipy dfa wqry
ini urd inik" cr ,dpy mixyre d`n ,dpy mipeny ,dpy miray ezegilye eciwtz ezeidl ,df oipra weqrle jiyndl jixv - "inr
.28mlera

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

 שכוונת רש"י לומר הוראה לבן חמש, "ועוד י"ל:88  הערה201 '( תנש"א שם ע25

" להפנות אותו לחכמי ישראל שבדורו שהם בדוגמת "רבי יהושע בן קרחה. . למקרא
."שערךויכוחיםלהשיבעלטענותיהםשלאפיקורסים
 "והדין שלא:163 ' התוועדויות ע- 51  ערב ל"ג בעומר תש"נ הערה,( ש"פ אמור26
ועיקרואינומדיןחינוך)ראהשו"תחת"ס, ה"זאיסורנוסףעלהגדול-ליספולהובידים
ולאלהפרישו,החיובמןהתורההוארקשלאלהאכילבידים,שלכן,(ועוד.חאו"חספ"ג
."אלא(גםלהפרישומאיסור,אףשמצדחינוך)לאמספיקשלאלהאכילובידים,מאיסור
.50(תש"נשםהערה27
.326'התוועדויותע-(ש"פלךלךתשמ"ט28
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daiq ef oi` ,epnn xzei df ciwtza gilvny edyin d`exyk .bk
cenll mb llek ,eil` sxhvdl eilr ,daxc` `l` .df ciwtz aefrl
.29ezceara zenily sqezz df ici lry ,epnn

cinlzd zpade cenila zelczyd
,cinlzd mr oiprd cenil ici lr daeg ici z`vl oi` .ck
oiaie rbiizi cinlzdy eaal zel`yn `lni d"awdy jnzqdle
cinlzd mr cenll zcgein zelczyd zeidl dkixv `l` .cal
ote`a cenil ici lr ,`ed elkya oiadl lkeiy cr aeh ikd ote`a
.30"oiprl oipr oiae dyxtl dyxt oia opeazdl geix ozil"c
xzei aeh jepiga siqedl
,ixd ,'ek dxez cnele ,aeh cnln lv` xak jpgznyk mb .dk
lv` ,xzei aeh jepig el zzl xyt`zny dpey`xd zepncfda
zzl yi `l` ,deday jepigd zcna wtzqdl oi` ,xzei aeh cnln
.31zenilyd zilkzl cr ,xzei aeh jepig el

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

(29תשמ"טשם.
 (30ש"פ פקודי תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :409והוראה זו היא בהדגשה בנוגע

למחנכיםומלמדים..ד"ליתןריוחלהתבונןביןפרשהלפרשהוביןעניןלענין" -לימוד
באופןד"ואלההמשפטיםאשרתשיםלפניהם"",כשולחןהערוךומוכןלאכול")כךשזה
נעשהדםובשרכבשרוברוחניות,ועד-בגשמיות(".
(31ש"פלךלךתשמ"ט-התוועדויותע'.326ושםע'":325-6מסופרבזהרשר'אלעזר
שאל ל"חד יודאי" "מאי עבידתך ,אמר לי' קרינא דרדקי באתרי ,השתא אתא ר' יוסי
דכפרחניןלמתאוסליקולוןמגבאיואותבולוןלגבי',והוויהביןליכלבנימתאאגרא
כההוא זמנא דדרדקי הוו גבאי ,ואסתכלנא בנפשאי דלא אתחזי לי לאתהני מנייהו
למגנא ,ואגירנא גרמאי בהדי דהאי חכים" ,כלומר ,אותו יהודי הי' מלמד תינוקות,
וכשהגיע ר' יוסי ,לקחו התינוקות ממנווהושיבוםאצל ר'יוסי)שהי'חכםומלמדיותר
טובממנו(,וכדישלאלהשיגגבולוהמשיכואנשיהעירלתתלושכרוכמקודם,והתבונן
שלא ראוי להנות מהם חנם )בתורת צדקה ,נהמא דכיסופא( ,ולכן ,הצטרף אף הוא
למלמדהטובממנוכו'.
וצריך ביאור  -מהי ההוראה והלימוד מסיפור זה ,דלכאורה ,מאי קמ"ל ,הן בנוגע
להתעסקות בחינוך התלמידים" ,ושננתם לבניך אלו התלמידים" ,והן בנוגע לשלילה
דלקיחתשכרבחנם?
וישלומרשסיפורזהמלמדנו"מסכתארבתי"בנוגעלהפעולהעלהזולת-ובשתים,הן
בנוגעלמחונך,והןבנוגעלמחנך".
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dle`bd axwzda jepiga dtqed
ici lr dnilyde zizin`d dle`bdl xzei miaxwzny lkk .ek
ote`a xzei siqedle yibcdl jxevd lcbe jled ,epwcv giyn
"mi`xwpy oax zia ly zewepiz jepigc zelertda ,32"dpyn
".33dle`bd d`a mzekfay ,"igiyn
- ixyt` ikd mcwda `eazy ,dle`bd z` xzei fxfl icka .fk
."miigl" exn`i o`k mi`vnpy oax zia ly zewepizd lky mi`zn
lr dfa etzzyiy ,"'d ze`av" ly mildpne micnln ,mikpgnd mbe
dfne - ."'d ze`av" mr xeywy oebipd miclid mr cgia epbpiy ici
lv` cgeinae - dpyd lk jyna dcearl gk jk-xg` mia`ey
mzceary ,epxec `iyp ly migely hxtae ,llka mildpne mikpgn
epwcv giyn z` `iadl zegilyde dceard ,cgeina - mzegilye
oipr lr zcgein dybcde al zniy ici lr - llek ,ynn lreta
.34"igiyn" mi`xwpy l`xyi icli ly jepigd

miillk xtq izaa mi`vnpd el`l jepig
miwqery df ici lr `ed zelbde ycwnd-zia oaxeg lr oewizd .gk
oiae l`xyi ux`a oia ,oax-zia ly zewepiz mr cenila ieaixae

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

(32ראשידבריםש"פבשלח,י"אשבטתנש"א...":ובזהמיתוסףבעמדנובאלףהשישי

שהוא ע"ד יום השישי שאז "לקטו לחם משנה" ,וממילא מובן שבאלף השישי החינוך
הואגםבאופןד"משנה"".
(33משיחתלילשמחתתורהתשנ"ב -התוועדויותע'":151-2ועפ"זישלבארהקשר
והשייכותדתינוקותשלביתרבןלביאתמשיחצדקנו -שהלימודדתשב"רכהכנהלזמן
החיוב בלימוד התורה הוא ע"ד ובדוגמת כללות לימוד התורה בזמן הזה בתור חינוך
והכנהלזמןשבויהי'עיקרושלימותהעניןדלימודהתורה",תורהחדשהמאתיתצא",
שלימודהלכלבנ"ייהי'ע"ימשיח,שהואמלךוגםרב".וראהש"פמטות-מסעיתשמ"ט
הערה  - 14התוועדויות ע' " :77ולהעיר ,שקריאתם בשם "משיחי" מדגישה את הקשר
והשייכות למשיח צדקנו ,היינו ,שפעולתם של תשב"ר ממהרת ומזרזת שלימות הענין
ד"משיח",ביאתמשיחצדקנו".
 (34משיחת ליל שמחת תורה תשנ"ב  -התוועדויות ע'  .148-50ושם :כמנהג העולם
לצבא יש "הימנון" )"מארש"( ,ניגון משלהם; והרי צ"ל "אזלת לקרתא הלך בנימוסי'"
)בבואךלעירנהגבדרכי'(.ובודאיכלהקהליסייעבזה,ויחשיבוזאתכזכותעבורם,כיון
שעל-ידיהילדיםנפעלונמשךגםבהםהתוארשבומכוניםהילדים"משיחי".
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dl` llek ,oax-zia ly zewepiz ly mibeqd lk mre ,35ux`l uega
mikixv cgeina mdy ,"qlewq wila`t"a dzr-zrl mi`vnpy
.36ipxez icedi jepigl
dfa elrt dnke ,df megza lrt xaky dn lr had ilan .hk
`jixvy d'i`x df ixd ,d`a `l oicr dle`bdy zeid - mixg
ieaix z` zehyta mi`exy df lr sqep .dfa siqedl xyt`e
.37ipxez icedi jepig mda siqedl jiiyy micedid miclid

dpen`e zecg`l mlera xrepd jepig
jxevde zeaiygd lceba ,mlerd zene` lkc xrepd jpgl .l
lkay mc`d ipa lk zaehl miiccd reiqe xfr ,melye zecg`a
.38ebidpne mlerd `xeaa dpen`d zxcgd ici lr ,elek mlerd

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

" (35שבזמן הזה רוב מנין ובנין של בני ישראל הוא בחו"ל ,ובזה גופא  -בחצי כדור

התחתון".
 (36ש"פ תצא תש"נ  -בקשר לפטירת הרה"ח וכו' ר' יעקב יהודה העכט ע"ה -
התוועדויות ע' " :232גודל ענין הלימוד עם תינוקות של בית רבן מבוארבכמהמאמרי
חז"ל ,ובמיוחד  -בקשר עם גלות וגאולה  -כדברי הגמרא )בסוגיא הידועה בקשר
לתשב"ר("אמררבהמנונאלאחרבהירושליםאלאבשבילשבטלובהתינוקותשלבית
רבן,וכידועהמספרהגדולביותרשלמלמדיתינוקותשלביתרבןשהיובזמןביתשני:
"ד'מאותבתיכנסיותהיובכרךביתר,ובכלאו"אהיוד'מאותמלמדיתינוקות,וכאו"א
היולפניוד'מאותתינוקות",ועד"זמובןבנוגעלקהילותדבני ישראלבחוץ-לארץ)בזמן
ביתשני(,ששםהי'ריבויבנ"יבאופןקבוע]כמובןמדבריהמשנהשבביהמ"קהי'קופה
מיוחדתלמחציתהשקלשלבנ"ישבחוץלארץ[.
ומזהמובן,שהתיקוןוכו'".
 (37ש"פתצאתש"נ -התוועדויותע'":235ועי"זגופאממהריםעודיותראתהגאולה
)שהיאתלוי'בהלימודעםתינוקותשלביתרבן,כנ"ל(".
 (38ל"ג בעומר תש"נ  -בעת ה"פאראד"  -התוועדויותע'":194וישלהוסיףבהדגשת
עניןהאחדותבעולם -בקשרובשייכותלחינוךהנוערדכלאומותהעולם:לכללראש-
חינוךהנוערוכו'".
וראה ראשי דברים מכינוס "צבאות-השם" ,יום ג' י"ז אלול תנש"א" :ומזה לימוד
והוראהלכלהנבראים)יהודיםולא-יהודים(,שעלכאו"א להיותמפיץ-טובמסביבו.החל
מילדים קטנים ,שאפילו לילד קטן ישנה אפשרות לעשות דבר טוב לילד שני ושלישי
ולילדים רבים ]נוסף לזה שכשילד נוהג כראוי )אצליהודיםולא-יהודים(הואגורםאת
התענוגוטובהכיגדוללאביוולאמו ,כשהםמביטיםורואיםשילדם,שחינכואותובאופן
מסויים,מנצלזאתכדילעשות טוב)לארקלעצמו,אלאגם(לאחיו,לאחיותיו,לחבריו
ולילדיםבכלהעולם ,ובאופןשלטובכפול-הןבגשמיותוהןברוחניות[".
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zexecd xrt mevnv
- xirvd xecd oia zecg`e aexiw `ian oekpd 39jepigd .`l
ick jez ,mipwfe mixedl mipa oia ,jpgnd - xbeand xecl ,jpgznd
.39daxc`e ,zexecd xrt ly byend lehiae zlily
aexiwe dad` jezn jepig
ygena mi`exy itk ,aexiwe dad` jezn `id jepigd zlert .al
.40cgte d`xi jezn jepign  מצליח יותרd'ielb dad` jezn jepigy
xara micinlzd mr xywd zxiny
md dzry s` ,mipy dnk iptl elit` ,xara jpgy micli .bl
z` gkey epi` ,zxg` xira mi`vnpy e` xg` dxen lv` micnel
- jka egilvn d"awde - zepncfd ytgne ,(zecinlzd e`) eicinlz
.41micinlzd mr xywa `eal
miybtp xy`k e` ,oetlhd ici lr e` azkn ici lr mdl xtql .cl
,llka miaeh mixaca oke zecdia drici elv` dtqepy oeiky etqepy zericia mze` szyl `ed dvex ,dyecw ixace dnkg ixac
.41elv`
f` milaben eid ,mipy dnk iptl mixac dnk ecnly drya ik .dl
ly ,zrce dpia dnkga dzr sqepy oeik la` .mieqn zery xtqnl
s` ,jepigd oipra siqedl dvex `ed ixd okl ,zkpgnd e` jpgnd
.41mnvra mikpgn ,dcinlzd e` cinlzd ,eyrp el` mipy jyna m`

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

שהבניםההוריםוהזקנים,"שנעשהקירובואחדותביןהדורות:194'(תש"נשםע39

 תוך כדי ניצול המעלות שהטביע,מרגישים כמשפחה אחת שמתנהגת בהנהגה אחת
."הקב"הבכאו"אמהם)זקןמבוגרוצעיר(לטובתהמשפחהכולה
 שבדורנו זה ובתקופה האחרונה הגיעו, "ולהעיר:195 ' ושם ע.194 '( תש"נ שם ע40
'להכרה זו גם בכמה מדינות שעד לפני זמן לא רב הי' בהם משטר נוקשה )ועד שהי
-  שהשתמש בכפי' והפחדה גם בחינוך הנוער,(במצב של מלחמה עם שאר מדינות
כוללגםע"יחינוך, ובמקומו נעשהמשטרששואףלשלוםואחדות,שנתבטל משטר זה
."להנהגהשלשלוםואחדות-מתוךאהבהוקירובדוקא-הנוער
.עוד על אומות העולם ראה לקמן "מוסדות חינוך" אות ג
.207'תשמ"טהתוועדויותע-(שיחתכ"גאיירלנשיחב"ד41
.סד להמשך הענין-וראה "מועדים לחינוך" אותיות סב
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zx`tzle ceaka mikpgnl mlyl
mipdkd xear ezzl yi ,42zexiyra icedi jxan d"awd xy`k .el
zzl ,dfa `veike hgey ,cnln ,daiyi-y`x ,ax enk ,'d izxyn
"c ote`a mb `l` ,gxkend itk wx `l mdlלכבוד ולתפארת".43
etiqeiy mipepgz ywal jxhvi `l cnlndy ,`hiyt .fl
z` enlyiy lertl jxhvi `ly dnke dnk zg` lre ,ezxekyna
.44!dpnfae dzra mipt lk lr zigkepd ezxekyn

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

 (42ש"פ ויק"פ תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :455עד שנותן לו מטיל של זהב ]לא רק

שטרות של ממון ,שערכם תלוי ומשתנה בהתאם למצב באוצר המדינה ,ובמילא ,יש
מקום לחשוש מפני "פיחות" וכיו"ב ,אלא ,מטיל של זהב עשירות במזומן[  -הרי ,לכל
לראשעליולדעתש"לאנבראזהבאלאבשבילהמשכן ובית המקדש"!"
 (43תשמ"ח שם ע' " :456הוראה זו  -מובנת גם לבן חמש למקרא ,ולא עוד ,אלא,
שיכוללהסביראתהדברלהוריו,שהקב"הבירכםונתןלהםריבויזהבכדישיוכלולתת
למלמד שלו)וכיו"ב(,שכן,כשהמלמדיקבלכלצרכיובאופןד"לכבודולתפארת",יוכל
להתמסריותרלעבודתהקודש".
(44תשמ"חשם.וראהשםע"דהזריזותבהנתינה.
ראה "מועדים לחינוך" על השליחות של המדריכים/כות בקיץ אותיות צג-צה.

39

dyrnl jepig

:iyily wlg

jepig zecqen
1

zepal jepig zecqen
` ecqii mipexg`d zexeca .גדולי ישראל ,zepal jepig-zecqen
ikd e`lay oeikc ,"'dl zeyrl zr" ,onfd jxev edfy mze`xa
oxear cqiil gxkda ,'ek uegan drtyd zelawne odizan ze`vei
zxdh lr jepigl cre xykd jepig elawi mday jepig-zecqen
.2ycewd
 zekld lr sqep micnel zepal xtq izaa .aלמעשהipipr cer mb] ,
zvwe `ixhe `lwye ,[3dpdke dpdk dfa etiqeiy oekpe aehe ,dxez
- `ed xwirdy dybcdd mr ,cenilda beprze zeig siqeny ,letlt
.4dyrnl dklda lreta `pwqnd

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

 (1להעיר משיחת י"א סיון תש"נ  -בעת ה"יחידות" הערה  - 83התוועדויות ע' :310

"וכמנהג ישראל שגם ילדות לומדות ב"בית רבן" - .ולהעיר מדיוק הלשון "בית רבן"
)בנו"ןארוכה(,לשוןנקיבה,שקשורורומזגםלחינוךהקטנות".
 (2ש"פ אמור תש"נ  -ע"ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימודהתורה -התוועדויותע'
" :173ובהקדם בנוגע לענין דוגמתו  -שבדורות שלפנינו לא היו מוסדות-חינוך לבנות,
ונתחנכו ברוח ישראל סבא בבתיהן )"כל כבודה בת מלך פנימה"( ,שכל בת קיבלה
מאמהומזקנתהכו',ואעפ"כ,בדורותוכו'".
וראה ש"פ יתרו כ"ב שבט תש"נ  -התוועדויות ע' " :284ובנוגע לפועל :כדאי ונכון
לקשר היארצייט ע"י שמוסיפים ומרבים בהקמת מוסדות לעילוי הנשמה  . .ובפרט -
מוסדות חינוך לבנות ישראל .כמו שנתחדש בדור שלפנ"ז )הדור דכ"ק מו"ח אדמו"ר -
אביהנפטרת(,שגדוליישראלייסדובתיספרגםלבנותישראל]אע"פשבדורותשלפנ"ז
היובתי-ספררקלבנים,ו)עיקר(חינוךהבנותקיבלובביתםמאמםאומהסבתא,האחות
המבוגרת ,וכיו"ב[ ,כמו המוסד חינוך ,בית רבקה ,שכ"ק מו"ח אדמו"ר ייסד )באמצע
נשיאותו(".
 (3ש"פ אמור ,ערב ל"ג בעומר תש"נ  -התוועדויות ע'  .174ושם" :ומעלה נוספת -
שעי"ז יש באפשרותן לסייע ולהוסיף בתלמודם של בניהם ,וגם בתלמודם של בעליהם,
שנוסף על חלקן וזכותן "באקרויי בנייהו לבי כנישתא ,ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין
לגברייהו עד דאתו מבי רבנן" ,יכולות לעזור ולסייע ע"י ההתעניינות וההשתתפות
בהלימודעצמו".ע"ש בארוכה.וראה לעיל "המחנך" אות לה.
(4ש"פיתרוכ"בשבטתש"נ-התוועדויותע'.284
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cqen ldpn lk ici lr dwcvl zegily zwelg
,dxez cenlz ,xcg ,jepig cqen lk ldpny ,bidpdl 5i`ck .b
e` envr ztewn ewlgi ,6miicedi `l ly mbe ,dlecbe dphw daiyi
lkle ,cqend icinlz lkl dwcvl devn zegily ,cqend ztewn
.5'eke micnlnd cqend icaer
,`ed xwird .da `veike dhext wlgl ozip - lwdl icka .c
- lretde ,dcinlzde cinlzd z` xxerl icka - d'ig `nbecd
.7xedhd (dal) eal zacp itk ,d'ilicn dtqedae ,dwcv zzl
iptl ,zay axra aeh dne ,reaya mrt mipt lk lr z`f eyri .d
dybcda `ed ,miiprd ikxv ,dwcvd oipryk ,zay iptl micxtpy
.7dxizi
gilvze drvdd lawzz i`ceae ,mewne mewn lka df mqxtl yi .e
.7xreyndn dlrnl

xyk cqenl gelyl mixed lr ritydl
z` migleye minyex mixedyk ,micenil zpy zlgzl zekinqa .f
cg` lky xzeia oekpe i`ck - d`ad dpyl jepig zecqenl mdicli
mely ikxcae mrep ikxca ,mixedd lr ritydl ea ielzd lk dyri
xykd jepig cqenl mdicli z` eglyiy ,(minrt d`n elit` la`)
.8zeevnde dxezd jxca ,ycewd zxdh lre

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

 מצוות-  "אחת מהמצוות הגדולות היא:336 ' התוועדויות ע- ( ש"פ לך לך תש"נ5

 בכדי לקבוע. ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא, ששקולה כנגד כל המצוות,הצדקה
."'כדאיוכו-הוספהבנתינתהצדקהבשנהזובפרט
 שכדאי גם להנהיג כך במוסדות ואירגונים לא-  "ויש מקום לומר:( תש"נ שם6
 מכיון שצדקה נוגעת לישוב העולם )ולכמה דיעות הרי צדקה היא אחת,יהודיים
."נתינתהצדקה-ובפרטבמדינהזושעמודהתווךשלה,(מהמצוותבנינח
.(תש"נשם7
וראהש"פבראשיתתשמ"ט– התוועדויות.208' התוועדויותע-(ש"פראהתשמ"ט8
,הולכיםבדרךלעשותדבראחר,""אפילוכאשרעוסקיםב"ויעקבהלךלדרכו:258-9'ע
 הרי זה," צריך לדעת ש"מה' מצעדי גבר כוננו- ופוגשים באמצע הדרך ילד יהודי
-ולדעתהאחריותבזה.בכדישיתעסקעםילדיהודיזה ולהשפיעעליו,בהשגחהפרטית
.ואינויכוללדעתהאםיפגושעוה"פילדזה
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xyt` i`e ,dfn l"x miwegx md dzr zrly mixeddl rbepa mb .g
dnk cr mdnr lczydl yi ,dvwd l` dvwd on eblciy lertl
swezae dxaqdd mr cgi mrep-ikxca ,cakd l` lwd on ,ixyt`y
.9mi`znd

mignen ici lr jipal mzppye zeevn
,"jipal mzppye" `id odn zg`e ,zeevn b"ixz opyiy xiaqdl .h
 mei lka miinrt z`f mixne`eובקריאת שמעmpi` mnvr md m`ae ,
clid z` gelyl mdilr ,'jipal mzppye' zehyta miiwl mileki
.9yecwe xyk jepig cqenl
,aeh jepig lawny jka ielz clid ly aehdy mdl xiaqdl .i
lv`y be`cl md mikixv ,10mdiclil aeh-lk mivex mixed ixde
 d'idi clidהכל ici lr ,mi`zn jepig zlaw ici lr ,zeipgexa aeh
zxdh lr ,ipxez jepig ,jepigd ghya mignenl clid migleyy
.11ycewd

onfl onfn eybte zipgexe zinybd zeldpdy
.zecxtp zeldpd zeidl mikixv zinyb dldpde zipgexd dldpd .`i
ipy y`xa micnerd t"kr) mdy `ed gxken xac - jci`le
.12onfl onfn eybti (micreed

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

אפילו כאשר מדובר אודות ילדים שכבר חינכו אותם ,הרי ידוע הסיפור עם רב

ושמואל בר שילת שהי' מלמד תינוקות ,ופעם בהיותו בגינתו ,שאלו אותו "שבקתי'
להימנותך")שהייתרגילללמדםבאמונהוללמדולישבע"גתמיד(.וענהש"השתאנמי
דעתיאיעלויהו"!"
ראה לקמן "מועדים לחינוך" אותיות פז ,פט ,ע"ד רישום הילדים למחנות קיץ.
(9ש"פראהתשמ"ט-התוועדויותע'.208
" (10וכפי שרואים במנהג העולם ,שבנוגע לטוב הגשמי ובריאות הילד  -מתייעצים
ההוריםעםמומחים]ולארקאחרילידתהילד,אלאגםלפניזה[.עלאחתכמהוכמה,
בשעהשהקב"המברךאתההוריםבילדיםבריאים".
(11תשמ"טשםע'":208ובפרטשזהנוגעלארקלילדעצמו,אלאגםלמשפחהשיקים
כשיגדל .והנחיצות בזה חזקה יותר בדורות האחרונים ,כשרואים שאת עיקר החינוך
מקבלילדיהודיבמוסדחינוך,ושולחיםאותולשםמגילצעיר)לאכפישהי'פעםשחלק
חשובמהחינוךהתקייםבבית(".
ע"ד משכורת המלמדים ראה לעיל "המחנך" אותיות לו-לז.
(12ש"פתבואתשמ"טסי'י"א-התוועדויותע'.316
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szeyn cre epniy i`ck - dglvd ztqeza 'idi dfy ick .ai
.12inybd cred ly dnke ipgexd cred ly miyp` dnkn akxend

"mitiqend cre" zepnl
dnke dnk zg` lre ,eizelert mi`ex mixg`yk lreta mi`ex .bi
`xen ixd – eiyrn zece` mce xyal oeayge oic ozil jixvy rceiyk
okle .13(rxd xvidl rpkidl `le) irack bdpziy eilr lret mce xya
:15ixyt`d itk mewn lka mqxtl zpn lre ,14mirivn

]od (cigi lk - xyt` m`ae) a"eike dveaw e` ,dpeky lk .ci
` cree epni - (dfl mikiiyy el` - miclie) miyp ode miypמשלשה

16

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

"(13כמאמר ריב"זלתלמידיו" -יהירצוןשתהאמוראשמיםעליכםכמוראבשרודם"

]דאףעלפישגםלבשרודםהשניישיצה"ר,מ"מהרי"איןאדםחוטאולאלו"  -איןלו
אינטרסלהחטיאאתהשני[".
 (14ש"פ עקב תשמ"ח  -סי' י'" :מזה מובן גם ,שההוספות בהפעולות טובות הנ"ל
צריכות להיעשות לא באופן ד"הצנע לכת עם אלקיך" ,אלא בפרסום ,ובלשון הרשב"א
)מובאבפוסקים(-מצוהלפרסםעושימצווה,
ויש בזה תועלת הן בנוגע לאחרים  -שממנו יראו וכן יעשו ,נוסף לזה שדורנו זה
במיוחדישלוהשלוחותמיוחדתדהפצתהמעיינותחוצה)כנ"ל(,וזהאיאפשרלעשות
באופןד"הצנעלכת";
ועוד וגם זה עיקר :מזה יוצא תועלת גם בנוגע אליו עצמו ,כפי שרואים בפועל
שכשטוענים שמסתירים ומחביאים המעשים-טובים בגלל המעלה ד"הצנע לכת גו'" -
הרי )א( זה יכול להיות תירוץ בהיצר הרע ,ה"קלוגינקער" )בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר(,
שמחפשעצותלמנועיהודימלעשותמהשצריך,כוללכששנירואהזאת,ו)ב(אפילואם
כוונתוהיארקלטובהבגלל"הצנעלכת",יכולאחרכךלבואהיצרהרעולנצלזהכדי
להחלישובעבודתו.ולכןמציעים:וכו'".
(15ראהש"פעקבשם -סי'י"ג":ולסיכום -בקיצור,ועלמנתלפרסםבכלמקוםכפי
האפשרי:כלאחדואחת,אנשיםונשים,ועאכו"כמוסדות,יוסיף"מכאןואילך"הוספות
בפועל בפעולותיו הטובות ,בלימוד התורה וקיום המצוות והפצת היהדות והפצת
המעיינותחוצה,ובכדישזהיהי'בשטורעםהמתאים -ימנוועדשלשלשהשהםיבררו
ויבחנומזמןלזמןלעתיםקרובותהיכןאוחזיםבהוספות,ולעוררשיוסיפויותר".
 (16ש"פ עקב שם  -סי' י"א" :כידוע המעלה דשלשה מישראל ,ש"אין בית דין פחות
משלושה" ,והטעם "כדי שיהא בהן רוב ומיעוט אם היתה ביניהן מחלוקות" ,שבזה יש
המעלה ,שאחד יכול ללמוד זכות )חסד( ,והשני יכול לתבוע יותר )גבורה( ,והשלישי
מכריע ,ואזי הפס"ד הוא מכל השלשה )כי שלימות ההכרעה היא כאשר הדיעות
חלוקות,וסוף-כל-סוףמסכימיםלדעתהמכריע(.
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`(dylyd) mde ,zetqedd zece` zg`e cg`k ricei mdly ,miyp
`"e`k lv` oegal (sekz xzei ote`a - aeh dne) onfl onfn e`eai
.[17'eke xzei cer siqedl xxerle ,zetqeddl rbepa
lka ,18jepig ly zecqen hxtae ,zecqeny c`n oekpe i`ck .eh
) 16dyely ly cree epni mewne mewnמחו onfny ,(cqend zldpdl
ycewa siqene miiwn cqend m`d epgai (xzei sekz ote`ae) onfl
.19eciwtz meiwa
dne ,xzeie xzei siqedl ,mrepe ceak ikxca ,reazle xxerl .fh
cqend zldpd dxag lv` xxern df ik ,sicr - xzei eraziy

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

ונוסף לזה יש גם המעלה בשלשה  -שניתוסף בהשראת השכינה וסייעתא דשמיא

וברכותה'בקיוםכלפעולותאלו".
וראהשםבהוספותלש"פעקב -התוועדויותע'":186וכאןיכולהלהתעורר"בעי'"-,
מי מהם ישב בראש ,מי לימינו ומי לשמאלו ,שהרי ,הסדר הוא שהרב יושב באמצע,
גדוללימינו,וקטןמשמאלו".אמנם,מפניגודלחשיבותהענין,ישתדלולפתורבעי'זו-
ע"פ גורל ,או ע"י הויתור על הכבוד לישב בראש ,או וויתור על הענווה לישב בצד
שמאל,וכיו"ב".
(17ש"פעקבשם-סי'י"א.
 (18ש"פ עקב שם  -סי' י"ב" :ענין הנ"ל  -למנות ועד של שלושה  -נוגע ביותר
למוסדות ,כי מוסד נושא אחריות )לא רק של יחיד ,אלא( בנוגע לריבוי אנשים ,ובפרט
מוסדות של חינוך והרבצת התורהוהיהדותוכיו"ב.רואיםבפועל)בפרטבדורותאלו(,
שלאחרי שממנים את חברי ההנהלה דמוסד מסויים ולאחרי שבתחילת המינוי שלהם
התעסקו ב"שטורעם" ,יכול להיות שאח"כ יחסר בתשומת-הלב וההתלהבות שלהם
לקייםתפקידםבתכליתהשלימות ,ועאכו"כשעודיוסיפו בזה;ולכןצריךשיהיואחרים
מחוץלמוסד"-מוראבשרודם"-שהםיעוררועלזה".
(19ש"פעקבשם-סי'י"ב.וראהשם-סי'ח":מכלהנ"למובן,שכאשריהודימתגבר
ביום ,ומכל שכן בכמה ימים ,ועל אחת כמה וכמה בשנה ,ש"ימים ידברו ורוב שנים
יודיעוחכמה"-צריךלנצלםלהוסיףבתורהומצוות:
נוסף לזה שצריך להיות מונח אצלו בפשטות שכל יום )ועד גם כל שעה וכל רגע(
שהקב"ה נתן לו ,זהו בכדילעבודהשי"ת -צריךגםלהיותמונחאצלו,שמהשניתוסף
בכליוםבשכלווכו',גםזההואעבורעבודתהשם,בכדישכליוםיתוסףאצלובלימוד
התורה )בהעמקה יתירה וכו'( על הימים שלפני זה .ומכיון שגדול תלמוד שמביא לידי
מעשה-הרימובן,שעד"זהואגםבנוגעלקיוםהמצוות".
שםאותט'":ואםבנוגעלכליחידכןהוא,עאכו"כבנוגעלמוסדות,מוסדותחינוךאו
מוסדותאחריםשתפקידםהרבצתהתורהוהיהדותוכו'".
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jepig zecqen
)(ald on mi`veid mixacae mrep ikxcae zn`a miraezy mi`exyk
.20xzeie xzei eyriy
el yiy inc ,mdn xzei erazi - zelerta xzei etiqeiy dnk .fi
.20'eke ze`n 'c dvex miiz`n el yiy ine miiz`n dvex dpn
 l"pd zetqedd zece` ericeiy aeh dn .giבכתבsexiva) o`kl 21
`ecgiiy zcgein zaezkl ,(22dyly ly creed znizga xeyi
'wd oeivdl m`iadl icka - ("mitiqen") df ycg oipr xear cgeina
.23x"enc` g"en w"k ly

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

 (20ש"פ עקב שם  -סי' י"ב .וראה שם הוספות עקב מ"ח ע' " :186ולכן ,ככל שירבו

לעורר ולתבוע  -יקבלו יותר ,אבל ,בתנאי שיעשו זאת בדרכי כבוד ונועם ,שאז ,נענה
)בעי"ן,מלשוןמענה(וגםנהנה)בה"א,מלשוןהנאה(להוסיףיותרויותר".
 (21ש"פ עקב שם  -סי' י"א" :בכדי להוסיף )עוד יותר( בהצלחה ותוקף דקיום
ההחלטותבפועלבנוגעלההוספות בכלפעולותהנ"למחמשהעשרבאבואילך -צריך
להודיע אודות ההוספות לאחר ,ומה טוב  -ע"י נתינת דין וחשבון מההוספות בכתב,
לבקשו שיבוא מזמן לזמן לעורר ולעודד אותו אודות הפעולות לברר האם מקיימים
בפועלולעוררשאוליאפשרלהוסיףיותרוכו'".
 (22ש"פעקב -סי'י"ב":והועדשלשלושה)אוהמוסדעצמו,עםאישורהועד(יודיעו
המסקנותבקיצור,לכתובתהמיוחדתלזה,כנ"ל".
 (23ש"פ עקב תשמ"ח  -סי' י"א .וראה ש"פ עקב שם  -סי' י"ג" :וכל זה גם להודיע,
להביא פתקה פדיון נפש על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  . .ובודאי שזה יוסיף עוד
יותר בברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר בקיום כל הפעולות ובהוספה  -כשרואה שמקיימים
בקשתו)ע"פהמבוארבמאמריםושיחותואגרותשלו,אוהוראותשלולשלוחיוושלוחי
שלוחיו ,ושליח עושה שליח( ,וזה גורם נחת-רוח גדול ,במכ"ש מהתענוג ושמחה שיש
לכל אדם כאשר מציתים לו ,עאכו"כ נשיא הדור ,כ"ק מו"ח אדומו"ר ,שזה לא תענוג
הפרטי,כיהואלגמריבטללהקב"ה,הואשלוחושלהקב"ה,ושמחתוהיאכשמקיימים
רצוןה'".
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:iriax wlg

jepigl micren

zcled mei
zcled mei zecreezd
`mbe ,miyp ode miyp` od ,zg`e cg` lkl jiiye rbep df oipr .
jezn zcledd mei z` ebegi md mby ote`a ,miphw iphwl cr ,sh
.1(odizexag mr zeclie) mdixag mr cgia ,dgny ly zecreezd
miribny ixg`l dnke dnk zg` lre ,mdixed ici lr dligza .a
oaend oepbqa ,mdl xiaqdl mikixve mileki f`y ,dninz dpadl
ipipr lka dtqede yecig zeidl jixv zcled meiay ,mdil` jiiye
.2dyecwe aeh

dwcvl dpizpa dtqed
ciwtzd lhen odilry ,l`xyi iypl zcgein zekiiy ,jkl .b
hxtae ,dyecw ly oipr d'idi miclid ly zcledd meiy lczydl
.3dwcvl dpizpa dtqedd ici lr
jiiyy libdl ribnyk ,dwcvl epennn ozi cli lky aeh dn .c
.4dfl

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

 (1משיחת יום ב' ,כ"ה אדר תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :461ובהדגשה יתירה בנוגע

לקטנים -שמצדטבעםמקבליםכלדברמתוךהתרגשותוהתפעלות,דברשיפעלגםעל
אחיהםואחיותיהםשישתוקקולחגיגתיוםהולדתםבאופןהמתאים".
וראההערה 23שם":ולהוסיף,שבקיוםהמנהגע"יקטניםישעילוינוסף" -והשיבלב
אבותעלבנים")מלאכיבסופו-מהיעודיםשלפניובסמיכותלהגאולה(,שהבניםוהבנות
"ירעישו" גם להורים ע"ד קיום הנהגה זו ,ובמילא ועיקר  -ההחלטות הטובות ,ביום
הולדתם)שלההורים(".ראהגםש"פויקראתשמ"ח-התוועדויותע'.480ועוד.
(2תשמ"חשםע'.461
 (3ז"ך אלול תשמ"ט  -לנשי ובנות חב"ד  -התוועדויות ע' " :379-80וכן ההוספה
בהחדרתקדושהבחדרושלהילדע"יהקופת-צדקהשבחדרו,נוסףעלהסידורוהחומש
וספרהתניא)כמדוברכמ"פ(".
(4שםע'.380

50

zegiy - zetqed
`dxeza oipr zxin
-xad iptly zcled ini zbibga mb ok mibdepy zenewn yi .d
mb dfa milleke ,dxeza oipr xn`i clidy milczyny ,devn
.5`ziixe`c `letlt
zay
zayd jyna miclid ogan
eid zayd meiae zay lilay ,l`xyi zelidwa bedp d'idy itk .e
lk jyna ecnly dn lr mze` 6mipgeae miclid mr micnel zea`d
micexh eid legd ini jynay oeik .7reayd zyxt cgeinae reayd
zniye onf yicwdl mileki eid zayd meia eli`e ,8dqpxt ipipra
.9dgepn jezn al
deevn-xan libn zegt mb - dgtynd mr dyxt ryi'ciqgd
cgeinae ,reaye reay lka cenll bdpn miciqg dnke dnk lv` .f
 dze` cenll bdpnd 'id dnk lv`e .10dyxt ryi'ciqgd ,zaya-xa liba micli mr mb ,mzgtyn ipa mr ,zeighya mipt lk lr
.11dfn zegt mb e` devn

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

(5שיחתלילד'דחגהסוכותתש"נ-התוועדויותע'.162

(6ראהש"פאמורתש"נ -ע"דחיובנשיישראלבחינוךובלימודהתורה-התוועדויות
ע' " :172שהלימוד עמו הוא בדרך של "בחינה" ,כנהוג שהאב בוחן את בניו על
לימודיהם,ביוםהשבתוכיו"ב".
ראהש"פתרומהתשנ"ב-שיחותקודשע'":717כיוןשבדרךכלליחסהאבאלהילד
הואגםבאופןשאומרלו"דבריםקשים")"אשווערןווארט"(כאשרהואבוחןאתהילד,
והילד לא עונה כדרוש וכיו"ב )אע"פ שמיד אח"כ הוא מנחם ומפייס אותו )"פארגלעט
ערדאס"(,שזהגופאמוסיףחביבותמיוחדתכו'(,וכו'".
(7ש"פשלח,מבה"חתמוזתש"נ -התוועדויותע'":364ועאכו"כלאחרישגדלולומד
תורה,כוללובמיוחדפרשתהשבוע,כמנהגישראלמדורותשלפנ"זשביוםהשבתבוחן
האב את ילדיו על לימודיהם במשך השבוע ,ובפרט על פרשת השבוע ,שלמדה בחדר,
ושמעהזה-עתהבקריאתהתורהבבית-הכנסת".
"(8ובפרטמפניצוקהעיתיםכו'".
(9שבתהגדולתשמ"ט-התוועדויותע'.15
)"(10בשבתותהחורף-בתורהאור,ובשבתותהקיץ)וסיוםהחורף(-בלקוטיתורה(".
(11ש"פלךלךתשמ"טהערה-29התוועדויותע'.315
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dyrnl jepig
zay zeaiqne zelidw zldwd
qpkdl zay lka zelidw lidwdl" shde miypde miyp`d lr .g
.12"miaxl dxez mda cenll zeyxcn izaae zeiqpk izaa
miyp mr dceara miypd lv` sqezip cgeina mipexg`d zexeca .h
zay lka miypc zelidw lidwdlc oiprd llek ,zexg` zepae
.13dfa `veike zecli xear "zay zeaiqn" ldple ,dxez cenll

aeh mei
bgd z`xwl ycew ly dpzn
`nxb onfdy xace] ycg xeciq clil epwi bgd iptly - aeh dn .i
 "zepwl yiy oicd on oky lkna .dfa `veike ["gqt ly dcbd.14zeyxd ixac - mifeb`e zeilw
dpznk ycew ixtq
,miqtcpd ycew ixtq zzl ,l`xyi bdpn z` lvpl oekpe ie`x .`i
iptl e` mdly dgny z`xwl ,miphw micli llek ,mixg`l dpznk
.15dfa `veike bg

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

 (12ש"פ וארא תשנ"ב  -סה"ש ע' ..." :266-7נוסף על ההתוועדות בכל שבת ושבת,

"שנאמרבפרשתשבתויקהלמשה..להקהילקהילותבכלשבתלהכנסבבתיכנסיות
ובבתי מדרשות ללמוד בהם תורה לרבים"" .ושם הערה " :91וי"ל שקאי על האנשים
והנשים והטף ,כמו "ויקהל משה" שנאמר בנוגע לציווי נדבת המשכן שהשתתפו בזה
האנשים והנשים "הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמם ובממונם אנשים ונשים כמקדש
המדבר" )רמב"ם הל'ביהב"חפ"אהי"ב(,וגםהטף,שגםהםהשתתפובנדבתהמשכן"
)אדר"נרפי"א(".
(13ש"פנחתנש"א-התוועדויותע'.244
על "נרות שבת קודש" ראה לעיל "חנוך לנער" אותיות מט-נא.
(14ש"פויקראתשמ"ח-התוועדויותע'.480וראה לקמן אות נו.
 (15ש"פ ויגש תשנ"ב  -סה"ש ע'  .227וראה שם בשיחות קודש ע' " :487וכנהוג,
שנותנים מתנה  -ספרים וכתבים של חסידות ,הן כתבים ישנים שהודפסו כבר ,אלא
שמדפיסים אותם שוב ,והן ענינים המופיעים לראשונה ,ונותנים אותם בעין יפה ,לכל
אחד ואחת ,לאנשים נשים וטף ,כולל תינוקות .ומזה יש ללמוד ,שנתינת ספרים וכיו"ב
צריכהלהיותבעיןיפהוכו'".
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zegiy - zetqed
dpyd y`x
xtey zkxa lr on` ziipr
s`e ,miyp ode miyp` od ,eicgi mlek sq`zdl l`xyi bdpn .ai
oiicry miphw iphw elit`e ,xtey zriwz renyl miclid z` `iadl
oriixy") lewa miper md mb - dkxad okez z` oiadl mikiiy `l
.16"on`" cgi mlek mr ("qie` iif
da`eyd zia zgny
dgny ly d'ig `nbec
- zeclide ,mkly mixagl d'ig `nbec mi`xn ,miclid mz` .bi
miraeze ,mixedl d'ig `nbec mi`xn mz` ,dfl sqepe ,odizexagl
aeh mei zgnya mzgny iabl xzei cer dgnya siqedl mdn
.17dzr cr da`eyd zia zgnye
zepirnd zvtdl jepig
,zekeq crend leg inia xirl uegn l` driqpl eicli z` sxvl .ci
,da`eyd zia zgny z` my mi`vnpd micedid l` `iadl icka
lkl be`cl mikixvy ;zepiirnd zvtd ipiprl mb mkpgl yiy iptn
lk lr e` ,ipgex mewn wegixa mi`vnpd dl`l mb ,l`xyi ipa
.18inyb mewn wegixa mipt

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

.257'התוועדויותע-"בעתה"יחידות-(שיחתכ"התשריתש"נ16
"שכמו:140-1'שיחותקודשע-"(שיחתיוםד'דחגהסוכותתשנ"בל"צבאותהשם17

שאתםרואיםבחייכםהפרטייםשכשישנודברמשמחאיןצורךכלללעוררולזרזאתכם
 משום שזה מובן מאליו שאינכם, ואין צורך למנוע אתכם משינה,על דבר השמחה
 שנוסף על, כמו כן בשמחה זו-  כי אתם נוטלים חלק בשמחה,יכולים להרדם אז
-'ומוזכרבוג'פעמיםהחיובד"שמחה"כו,השמחהדסתםיו"טהריזההיו"טהשלישי
...!שאיןשוםצורךלזרזאתכםבעניןהשמחה
."למרותשנמצאיםאנוכברביוםהרביעידימיהסוכות..ואדרבה
 "כולל גם:77  הערה130 ' התוועדויות ע- וראה שיחת ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ט
."כאמורשגםהםמשתתפיםבשמחתביתהשואבה,הטלטולדנשיםוטף
.97-8'שיחותקודשע-(ש"פהאזינוי"גתשריתשנ"ב18
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dyrnl jepig
dxez zgny
zewepiz mb zetwdl `iadl
dtiwny ,dlecb ikd dgny `idef ,dlek dxezd lk miniiqnyk .eh
l`xyi bdpnk .shde miypde miyp`d ,l`xyi ipa lk z` zcg`ne
.19zexacd zxyr z`ixwl enk ,zewepizd z` mb "zetwd"l `iadl
elqk yceg
shl mb zeciqgd cenile zeiecreezd
dfy i`ck ,izeciqg yceg `ed elqk ycegy dfl m`zda .fh
mewn lka ycegd jyna zeiciqg zeiecreezd ziiyra `hazi
.20sh mb sxvl i`cke (cxtpa oaenk) miypl ode miyp`l od ,mewne
,she miyp miyp` zg`e cg` lk ecnli elqk ycegc mei lk .fi
sqep oipr ,dfa `veike zeiecreezdd zra ,miaxa – aeh dne

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

(19ש"פהאזינוי"גתשריתשמ"ט-התוועדויותע'.87ראהמשיחתלילשמחתתורה

תנש"א  -התוועדויות ע' " :173ושמחה זו נמשכת וחודרת בכאו"א מישראל ,בכל
מציאותו,עדלעקבשברגל,שעלידונעשההריקודברגליםבשוהאצלכלבנ"י,למגדול
ועד קטן ,האנשים והנשים )בעזרת נשים( ,וכן הטף ,קטנים וקטנות)] ,כ"ק אדמו"ר
שליט"א הביט לכיוון ילדה קטנה ,ואמר (:כולל גם ילדה קטנה שזכתה שהביאוה בין
האנשים ,כדי להורות "דוגמא חי'" גם להאנשים בעלי זקן-שיבה בנוגע לאופן השמחה
והשירהכו' -כלזמןשלאשייךאצלההעניןד"קולבאשה")להיותהפחותמגילשלש
שניםוכיו"ב([".
ראה ראשי דברים מהתוועדות ליל שמחת תורה ,לפני הקפות ,תנש"א" :מפני שאינן
שייכותעדייןלהעניןדקולבאשהערוה.אע"פשהיאכברבתג'שנים ,ואפילואםהיא
לפניג'שנים-היאנראית-בליעין-הרע-כבתג'שנים ,ורואיםעליהשהיאצנועהנאה
וחסודה".
 (20ש"פ ויצא י' כסלו תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .404וראה שיחת ליל ר"ח כסלו
תשמ"ט -התוועדויותע'":373כשאומריםשחודשכסלוהואחודשחסידותי-איןצורך
בהסברהנוספת,כיוןשמובןוגםפשוטלכל,אנשיםונשים,וגםטף,שגםכשמדבריםעם
ילדשגדלוהתחנךבביתחסידי -יודעבפשטותשחודשכסלוקשורעםחסידות ,ובפרט
בדורנו זה שניתוספו ונתגלו בחודש כסלו כמה ענינים הקשורים עם פנימיות התורה
שנתגלהבתורתהחסידות.
ולכל ראש  -י"ט כסלו ...ועד"ז בנוגע לעוד כמה וכמה ענינים שנתגלו בחודש כסלו,
"ותןלחכםויחכםעוד"-כפישבודאיימצאכאו"אעודכו"כדוגמאות".
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zegiy - zetqed
lkn od .epi`iyp epizeaxc cg` lk ly mzxezn ,zeciqgd zxeza
`.21dfl df jynde mixeyw mdy itk ode ,envr ipta cg

dkepg
jepigl milbeqn dkepgd ini
 oeyln ,dkepgd inia .giחינו,jpgl micgein zegek milawn, 22
"mrxehyd" lk mr "xe` dxeze devn xpd" z` ycgle wfgl
lka siqedl xzeia milbeqne .23jepigd oipr mr mi`ad gk ztqeze
.24l`xyi icli jepigc zelertd
jepigd wefigl zervd izy
l`xyi iclic jepigd avn xcxczne jled zepexg`d mipya .hi
,rivdle xxerl oekpe i`ck okl .25'ek xrvd daxnle lidan ote`a

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

 (21ש"פ ויצא י' כסלו תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .405ושם הערה " :94דיש בזה מה

שאיןבזה:ע"ילימודתורתושלכלאחדבפ"ע-אפשרלעייןולהתעמקיותרמאשרע"י
לימוד כולם יחד .לאידך גיסא :ע"י לימוד כולם יחד ,אפשר לייקר ולהבחין ההוספה
וחידושושלכלנשיאבעניןזהוכיו"ב".
(22ראהשיחתכ"חכסלותשמ"ט-ל"צבאותה'"-התוועדויותע':58וכיוןש"חנוכה"
היינו חינוך ,מובן עד כמה ימים אלו שייכים במיוחד לילדי ישראל ,שבימי החנוכהיש
להוסיףו"לחנך"אותם,להשפיעבהםתוספתטהרה,שחייהםיהיויהודיםיותרוחדורים
יותרבקדושהכו'".וראהש"פמקץתשמ"ח-התוועדויותע'":122-3ע"שחנוכתהמזבח
וחנוכתהמקדשע"יהחשמונאיםבימיחנוכה..ועניןזהחוזרונשנהבכלחנוכה..בכל
דור ישנם ה"עומדים עלינו לכלותינו" ,החל מהיצה"ר והחשך כפול ומכופל של זמן
הגלות . .ובימי החנוכה מידי שנה מקבלים כוחות מחודשים לחנך את המזבח ומקדש
הרוחני" ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א מישראל" ,ע"י חידוש חיזוק
ההתקשרותעםהתורהומצוותי'".
 (23ש"פמקץתשמ"ח -התוועדויותע'":124ומזהלוקחיםאתהכחלעבודהבתורה
ומצוות במשך כל ימות השנה  -שלא יהי' באופן "רגיל" שמורגל ללמוד תורה ולקיים
מצוותבכליוםכ"דברההוהלותמיד",אלאבאופןשלהתגברותחדשהמתאיםלנתינת
כחשלחנוכה-חינוךחדש".וראהש"פמקץתשמ"ט-התוועדויותע'":84ומובן,שבזה
נכללגםחינוךעצמו,החלמהתחלתהחינוךש"משביעיןאותותהיצדיקכו'",וכפירוש
הצ"צ"משביעין"הואגםמלשוןשובע,היינו,שמשביעים)בשי"ןשמאלית(אותובריבוי
כוחותשיוכללהיותצדיקכו'".
(24ש"פוישבתשמ"ח-התוועדויותע'.64
(25תשמ"חשםע')":64הןבחוץ-לארץוהןבארץ-ישראל(...ישנםמאותואלפיםכו'
מילדי ישראל שאין להם שום מושג בעניני יהדות ,תורה ומצוותי' .ולכן צו השעה על
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dyrnl jepig
xp zwlcdl rbepa (` :zervd ipy dkepgd inil xywa cgeina
.26dkepg inc bdpnl rbepa (a dkepg
mewn lka menqxti i`ceay ,el` zervd xy` ,dwfg deewzd .k
dpniiwzzy ,xwirde ,dgnyae zeti mipt xaqa dplawzz ,mewne
.27"xwird `ed dyrnd" ,ynn lreta

miclid xcg gzt lr
mb 'idz , "hrn ycwn" ,miclid xcg gztay oekpe i`ck .`k
oipra xzei sqezi 29df ici lry ,dkepg xp zwlcde - zxepn
 xcgd gzta dkepgd zxepn z` mi`ex xy`ky .jepigdשלה,
.29mytpa xzei wfg myex dyrp
28

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

כאו"אלהשתדלכפייכלתוויותרמזהכו' -בחינוךילדיישראלברוחהתורהומצוותי',
בדרךיעקבברוחישראלסבא".ראהשםע'74-9בארוכהובפרטיות.
 (26תשמ"ח שם ע'  .64ע"ד מעות חנוכה ראה שם ע' " :65ומנהג זה קשור עם ענין
החינוך  -כמו "חנוך לנער ,והוא כמו שמחנכין את הנער כשמתחיל ללמוד )"כשרוצים
ללמוד ,והוא רחוק מזה ,צריך לחנכו ,והחינוך הוא במתנות רבות שנותנים לו"( ,כי
בחנוכה הוא התחדשות התורה מחדש אחר גזירת היונים שרצו להשכיחם תורתך,
וכשמחנכיןאותוהריאזזורקיןלומעות"".
ראה לקמן אות כד ואילך.
 (27תשמ"ח שם ע'  .68וראה שיחת י"ט כסלו תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :50ומחמת
גודל חשיבות הענין  -אין סומכים על ההתוועדות דש"ק לעורר על ענינים אלו ,אלא
דוקא בהתוועדות זו ,שהדברים נשמעים )ע"י כלי-תקשורת( גם במקומות אחרים,
במדינות אחרות ,וגם מעבר לים ,ועד לארץ הקודש  -כדי שכאו"א ,בכל מקום שהוא,
יתחילתיכףלהתעסקבעניניםהאמורים,וכלהמרבהוהזריזבזה -הריזהמשובח!ויהי
רצוןשכאו"אינצלאתדבריההתעוררותכו'".
"(28דוברבארוכהבתקופההאחרונהע"דההצעהשכאו"אמישראליעשהאתביתו
הפרטי דוגמת "מקדש מעט" ,בית תורה ,תפלה ,וגמ"ח ,כולל ובמיוחד בנוגע לילדי
ישראל  -שיעשו כן בחדרם הפרטי ,עי"ז שיהי' בחדרם סידור )תפלה( ,חומש )תורה(,
וקופת צדקה )גמ"ח( ,ובכל יום ויום יתפללו בהסידור ,וילמדו בהחומש ,ויתנו לצדקה

)בימיהחול,ובערבשבת-כפלייםמשנהצדקה,גםעבוריוםהשבת(.
ובהמשךלזה,כדאיכו'".
(29תשמ"חשםע'":64שעי"זיתוסף..והןבנוגעלהחדר",מקדשמעט",ע"דומעין
ומרמזעלחינוךביתהמקדשבחנוכה".
וראהשיחתכ"דכסלותשמ"ח -בעתה"יחידות" -התוועדויותע'":91ידליקומנורה
גם בחדר הילדים ,של הבנים והבנות .ועי"ז יוסיפו בחינוך ורגשות הילדים עצמם ,ושל
הוריהם,ושלכלאלושיזדמנולביתם".
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zegiy - zetqed
jixv cli lk m`d (` :mdne ,30zel`y dnk el`y dfl rbepa .ak
xcga wx ewilciy ..e` xcg lka wilcdl jixv m`d (a ?31wilcdl
`lka wecale oiirl yi - ?wilcdl zekixv zepad mb m`d (b ?cg
etiqei ote` dfi`a ,lreta ze`vezd z` oipr ly etebl mewn
.32jepiga
,dkepg zexp zwlcdc zernynde okezd miclidl exiaqi i`cea .bk
.33mdl oaend oepbqa

cenila dtqede mei lka dkepg inc
oenn] inc mipzep dkepgd iniay ,`id dxez l`xyi bdpn .ck
e` iriax lila ,epi`iyp epizeax ebdp oke .miclil dkepg [34`wec
inc zzl x"enc` inge ixen zyecw ceak bdp oke ,iying lila
.35eipzgl mbe ,oi`eypd xg` mb ,eizepal dkepg

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

 (30וראה ש"פ מקץ תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :133יש להזכיר אודות השאלה

המוזרה ...מה מקום להדליק בחדר השינה?!  ...אין זה בגדר של "חדר שינה" ,מכיון
שמלבד השינה משתמשים הילדים בחדרם גם עבור שאר צרכיהם ,כולל ובמיוחד -
לימודהתורה,תפילה,נתינתהצדקהוכו',כמדוברבארוכהכו"כפעמיםשחדריהילדים
צריכיםלהיותבבחינת"מקדשמעט"".
 (31ראה ש"פ ויצא תנש"א הערה " :110מנהג כמה מישראל שגם הבנים הקטנים . .

מדליקיםנרחנוכה".
 (32שיחת כ"ד כסלו תשמ"ח  -בעת ה"יחידות" התוועדויות ע' .91ושם":ע"דשלכל
המצוותישתוצאהבמעשהלפועל...עד"זבנדו"ד:להדלקתהמנורהבחדרהילדיםישנה
מטרה ,והיא הוספהבפירסומיניסאוהשפעהעלחינוךהילדים,וא"כישלבדוקבאיזה
אופןהמטרהתתבצעטוביותר".
(33ש"פוישבתשמ"ח-התוועדויותע'.64
(34ראהשיחתז"ךכסלותנש"א-בעת"היחידות"-התוועדויותע'":48מנהגישראל
ליתן"מעותחנוכה"",מעות")ממון(דוקא,שבויכוללקנותחיינפשו,כלמהשלבורוצה

וחפץ,ולכלראש,נותןמהממוןלצדקה',שמקרבתהגאולה'".
 (35ש"פ וישב תשמ"ח  -התוועדויות ע'  .64וראה שיחת כ"ד כסלו תשמ"ח בעת
ה"יחידות"-התוועדויותע'":90גםבניםובנותמבוגריםכמנהגכמהמשפחות".
להעירמש"פוישבתש"נ -התוועדויותע'...":51וגםבנוגעלההשפעהעלבני ביתו,
שאינומסתפקעםזהשמחזקהקשרעםילדיוע"ילימודהתורהאיתם..אלאהואגם
מחנך בנוגע לעניני יהדות בכלל כולל לחנך בנו שלפני בר-מצוה ועד"ז בנות ישראל
)קודם בת מצוה( ,בנוגע מצוות האחרות דחנוכה ,דאף הם היו באותו הנס ,ואדרבה -
עיקרהנסהי'ע"יאשה.
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dyrnl jepig
 36aeh dn .miclil dkepg zern epziy xxerl oekpe i`ck .dkבכל
ימי חנוכהcal ,37dkepgd ini jyna minrt ipy mipt lk lr e` ,
iptl ,zay axrae .(38'ek dxifb - xzend xaca `l mb) zayn
mb epzi ,oey`x meia e` ,[(40?)zay i`vena e`] ,39zayd zqipk
xzei etiqeiy ick `id zernd zpizpy ,mdl xiaqdle .zay xear
.41dxezd cenila

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

שעבודה זו בחנוכה ב"חוץ" )בערך לעניני קדושה  -בדיוק( כולל גם ,קיום המנהג

דנתינת "דמי חנוכה" לילדים ]כמנהג רבותינו נשיאינו[ ,ולא לעשות את החשבון,
שמכיוןשעיקרהקשראיתםהואע"ילימודהתורה,אזילאנוגעכ"כקיוםמנהגישראל,
אלא-חנוכהמלמדשההשפעהצריכהלהיותגם בענינירשותוכו'".
 (36ש"פ וישב תש"נ  -התוועדויות ע' " :51ובפרט שההורים בטבע רוצים שלילדיהם
יהי' תענוג גם ע"י קבלת דמי חנוכה" .ושיחת כ"ח כסלו תש"נ ל"צבאות ה'" -
התוועדויותע'.63
 (37כן הוא בש"פ וישב תש"נ  -התוועדויות ע'  .51ועד"ז בשיחת כ"ח כסלו תש"נ -
ל"צבאותה'"-התוועדויותע'.63וראהש"פוישב,ערבחנוכהתשמ"ט-התוועדויותע'
" :34-35ובשנה זו  -להוסיף בזה ,הן בכמות הנתינה ,והן בימים שבהם נותנים "מעות
חנוכה" ,שבנוסף לימים הרגילים בזה )כל חד וחד לפי מנהגו( ,יוסיפו ליתן בעוד ימים,
וכל המקדים הרי זה משובח"] .וראה שיחת כ"ד כסלו תשמ"ח  -בעת ה"יחידות" -
התוועדויות ע' " :91למרות שהמנהג הפשוט הוא ליתן דמי חנוכה פעם אחת או
)"כפלייםלתושי'"(פעמיים,מ"מבשנהזושהיאשנתתשמחושנתהקהל,ישתדלולתת
דמיחנוכהכלשמונתהימים,ובודאישיהי'לזההשפעההכיטובהוהכיפעילהלחינוך
הילדים"[.

(38ש"פוישבתש"נ-התוועדויותע'.51
(39ראהבשיחתכ"חכסלותש"נל"צבאותה'" -התוועדויותע'":63ומהטוב -בכל
יום]כוללגםבערבשבת-לפניכניסתהשבת[".
(40ראהשיחתכ"דכסלותשמ"ח-בעתה"יחידות"התוועדויותע'":91מובןופשוט-
שיש לתת דמי חנוכה גם ובקשר לשבת  -כפי שמדליקים נרות החנוכה בערב שבת.
וכמו"כ יש לתת במוצאי שבת בעת ההדלקה  -עבור יום ראשון ,ולאלו הנוהגים שלא
לתת כסף במוצאי שבת  -בנדו"ד שהמדובר אודות דבר מצוה )המשפיע על חינוך
הילדיםכנ"ל(,ובפרטשאפשרלשוחחאודותהנתינהבמוצאישבת,ולתתבפועלביום
ראשוןבבוקרלאחרעלותהשחרונץהחמה".
ראהגםשיחתלילכ"גכסלותשמ"ט-התוועדויותע'":23-4בקביעותשנהזושלילה
הראשון דחנוכה הוא במוצאי שבת ,כדאי להמנע מנתינת מעות חנוכה במוצאי שבת
שלאלהכנסלספיקותבנוגעלטלטולהמעותלפניהבדלהכו',ומוטבשיתנומעותחנוכה
בלילה השני .וכשיבטיחו ויודיעו להילדים שיקבלו מעות חנוכה מחר ,ובהוספה על מה
שמקבלים בכל שנה  -בודאי לא תהי' להם תרעומת על שדוחים נתינת מעות חנוכה
מנרראשוןלנרשני".

(41ש"פוישבתשמ"ח-התוועדויותע'.65
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zegiy - zetqed
'de 'c lila ylye miiltk
lila" dkepg inc zzl epi`iyp epizeax z`xed mb miiwl ick .ek
e` iriaxd lilay dverid dvr if` ,42"iyingd lila e` iriaxd
.43yecig ly ote` ,dkk minrt 'b e` ,miiltk epzi iying
zcgein dgny
ici lr gny dyrp lawndy ote`a d'idz dkepg inc zpizp .fk
m"anxd zrcl elit`e ,dkepga elit`y - efk dgnyl cre ,df
dtqed zxkip d'idz - dgny zeidl dkixv dkepgd ini lkay
.44dkepg inc zlaw ici lr dgnya
epi`iyp epizeaxl xywa siqen
dagxdae dtqeda cere ,mi`znd meqxta dkepg inc wlgl yi .gk
ici lry z`f calny ,ieaixa "dkepg inc" zpizpa dtqed ici lr
xzei cer xywzn df ici lr dpd ,45miclid ly ozgnya sqezin df
.46ep`iyp epizeax mr

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

(42וראהתשמ"חשםע'":65-6במנהגרבותינונשיאינובנתינתדמיחנוכהישנהגם

הגבלהדנתינתפעםאחת" -בלילרביעיאוחמישי",ועפ"ז,איןמקום,לכאורה,להנהיג
נתינת דמי חנוכה בכל יום .ובטעם הדבר  -דלכאורה ,מכיון שמנהג זה קשור עם ענין
החינוך,מדועלאנהגוכןבכליום -ישלומר,כדישלאיעשהדברהרגיל,שאז,איןזה
מעוררהתפעלותוהתרגשותכ"ככמודברחדשממש....וכדילקייםהוראתרבותינו...
כוללגםשלילתהחשששיהי'דברהרגילאזיעצההיעוצה."...

(43תשמ"חשםע'.66
(44זאתחנוכהתשנ"ב-שיחותקודשע'.474
 (45ראה ש"פ ויצא  -שיחות קודש תשנ"ב עמ' " :380יש לקיים מנהג זה כדרוש,
וממילא הסכום הניתן יהי' גם כן כדרוש ,ובאופן שזה פועל התפעלות והתרשמות גם
בילדיםאלהשעדייןלאקיבלודמיחנוכה,שבשמעםשהחברשלהם)אוהחברהשלהן(
קיבלוכברדמיחנוכה,אועכ"פשהבטיחולהםכברהריזהפועלהתרשמותוהתפעלות
גםבשארהילדים .ועדשמהוספהזו,נפעלתהוספהבכלהעניניםדתורהומצוותי',וכמו
כןבכלמנהגיישראל".
 (46ש"פ ויצא תשנ"ב  -סה"ש ע' " :153שזה נותן תוספת כח להחדיר את תורתם,
הוראותיהם ,ומנהגיהם ,אל תוך חיי היום-יום הפרטיים .כולל ובמיוחד  -גם מנהג
ישראלאשרהולךומתפשטבזמננוזהללמודעניניגאולהומשיח,כדילהתכונןולהכין
אחריםעודיותרלגילוישלהגאולההאמיתיתוהשלימה".
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dyrnl jepig
zern xzeiy dn elawi miclidy milczyny l`xyi bdpn .hk
.47dgtynd ipa x`yn mb `l` ,a`dn wx `le ,dkepg

dkepg inca zeyrl dn
miyrpe ,mzeyxl mipzip zerndy ,miclil yibcdle xiaqdl .l
i`ceae .utg ,icedi al ,maly dn mda zeyrl zpn lr ,mdly
liaya ,oky ,49llka zeevn ipipre dwcvl 48lecb wlg mnvrn epzi
...50sqk icedi cli jixv dn
,mdly ihxtd "ycwn"da siqedl liaya dfa eynzyi i`cea .`l
.51ihxtd mxcgae mziaa

jepig zecqen ici lr dkepg zerne zehlgd qepik
mewnd i`pz itl ,jepig zecqenda miclid z` mb qpkl i`ck .al
zehlgd mr dkepg ipipr zece` xacle ,dkepg ini jyna ,onfde

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

(47שיחתז"ךכסלותנש"א-בעת"היחידות"-התוועדויותע'.48

(48וראהגםשיחתז"ךכסלותנש"א-בעת"היחידות"-התוועדויותע'":48שחינוכם
היא באופן שכשמקבלים ממון לרשותם ,מנצלים חלק גדול ממנו עבור עניני צדקה,
וענינימצוותבכלל".
(49ש"פוישבתשמ"ט-התוועדויותע'.35
(50שיחתכ"חכסלותשמ"ט -התוועדויותעמ'":63-4כאןהמקוםלהדגיששהכוונה
בנתינת "דמי חנוכה" היא כדי לתת לילדים אפשרות להוסיף בצדקה .כלומר :הכסף
שנותנים לכאו"א מכם אמנם נעשהשלו,אבלכאשרנוסףלוכסף,ובמיוחדכסףשלא
שיער שיתנו לו  -הרי זה על מנת שיתן יותר צדקה .שכן ,בשביל מה צריך ילד יהודי
כסף...
הריהואסמוךעלשולחןהוריו,אביו,בדרךכלל,מרויחאתהכסףואמוקונהלואת
כלהדרוש)נוסףע"זשגםהםנותניםצדקה שהיאאחתמהמצוותהגדולותביותר(ויש
לו "לחם לאכול" ו"בגד ללבוש",ועאכו"כ -ביתלדורבוולמצואבומחסה,וכןספרים
ללמוד בהם כו' ,ואם כן ,מובן שעיקר השימוש בכסף הוא  -לעשות מצוות שאפשר
לקיימןבממון,ולכלראש-מצותהצדקה.
ובפרטע"פדבריאדמו"רהזקןדאע"פששיעורמצותהצדקההואלכלהפחותמעשר,
ומה טוב  -חומש ,בכ"ז בזמן הזה ,כדי לבטל לגמרי את היצה"ר שזוהי החולאת דזמן
הגלות ר"ל ,יש להוסיף בצדקה עוד יותר מחומש כמ"ש "וחטאך בצדקה פרוק" ,לפרוק
ולפדותהנפש)ע"ד"פדהבשלוםנפשי"(מהדבריםהבלתירצויםע"יריבוימצוות,החל
מנתינהלצדקהבריבוי".
(51ש"פמקץתש"נ-התוועדויותע'.91
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zegiy - zetqed
siqedle mxxerl ick ,micqg zelinbae dceara dxeza ,dfa zeaeh
.52dkepg zern mdl epzi df cnrnae ,mkepiga

dkepg z`f

53

'dkepg z`f'a dtqede dnlyd
hilgiy ,dkepg inc zpizpc bdpnd z` miiw `l oiicry in .bl
z`f - ("wicpt`kpiix`") 'sehgle' ,bdpnd milydle `lnl skiz
lke ,dkepgl mikenqd miniae 54dkepga cer exzepy zeryae minia
dhlgdd zaya lg 'dkepg z`f'yk mb .55gaeyn df ixd micwnd
,dkepgd inia oiicr mi`vnpyk ,zayd meia zeidl dkixv df lr
.56dkepg inic mzege meiq 'dkepg z`f'a hxtae

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

 (52תשמ"ט שם ,ושיחת ליל כ"ג כסלו שם עמ'  .24וראה שיחת כ"ו כסלו תש"נ -

התוועדויותע'":59מכיוןשנותניםלילדיםבגשמיות,ישמקוםלתתגםלאלוהשייכים
לזהברוחניות)וגםמצדהגשמיותשבנתינהזו-ישלהשייכותלמבוגרים(".
 (53ראה זאת חנוכה  -לאחר תפילת שחרית  -תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :90עלכל
אחד ואחת אנשים נשים וטף לנצל יום זה  -שבו מאירים כל שמונת נרות חנוכה -
להשלים הפעולות ד"מבצע חנוכה" הן השלמת החסר והן שלימות ,עד לתכלית
השלימות".

(54זאתחנוכהתשנ"ב-שיחותקודשע'.473
 (55ש"פ מקץ ,זאת חנוכה תש"נ  -התוועדויות ע'  .88-9ושם ע' " :92כדי להדגיש
שפעולות אלו הם בקשר ובהמשך וענין אחד )"ניט קיין צוגעטשעפעטע זאך"( עם ימי
חנוכה" .ועיין שיחת "זאת חנוכה"  -לאחר מנחה תשמ"ט  -ע' " :96וכן יעשה כאו"א -
להשלים נתינת דמי חנוכה שלו ,אע"פ שיהי' כבר לאחרי תפילת ערבית בביהכ"נ
וביהמ"ד ,שהרי ,בכל עניני טוב אף פעם לא אבוד )כהפתגם הידוע( ,ובפרט לאחרי
הנתינת כח מכל שמונת ימי חנוכה ,כולל גם מיום השמיני דחנוכה )שכוללכולם(,עד
לסיומווחותמובשלימותבכלהעניניםובכלהפרטים,הריבודאישלאזובלבדשאיןזה
אבוד,אלאאדרבה-ביתרשאתוביתרעוז".ראהש"פמקץתשנ"בהערה–152סה"0ש
ע' " :207ביום ראשון ,ז' חנוכה ,בסמיכות לתפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה )החל
מלפנימנחה,ובעיקרלאחרימנחה( -נתןכ"קאדמו"רשליט"אלכאו"אמהנשיםנשים
וטף שיחיו ,מטבע של דולר )דמי חנוכה( ושטר של דולר )לצדקה( .ולמחרתו )"זאת
חנוכה",לאחרימנחהומעריב(נתן עוה"פ כנ"ללכלהנאספיםשיחיו).המו"ל(".
(56ש"פמקץ,זאתחנוכהתש"נ-התוועדויותע'.92ושם":גםבנוגעלמקומותשבהם
יפרסמוהדבריםלאחריהבדלה,וממילא,לאחריחנוכה -כיוןשמדגישיםשדבריםאלו
נאמרו בהתוועדות שהתקיימה כאן בבית-הכנסת ובית-המדרש שמגדלין בו תורה
ותפילה וגמ"ח ,בד' אמותיו של נשיא דורנו -ביום הש"ק זאת חנוכה ,מובן ,שהפעולות
בהמשךלזהשייכותלחנוכה".
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dyrnl jepig
gex zgpd jxr itl dtqed
xnel mewn yi ixdy ,etiqei bdpnd eniiwy el` mby i`ck .cl
gex-zgpd lceb jxr-itl hxtae ,xzei cer ozil mikixv eidy
cizra elawiy gex-zgpde ,mdizepae mdipan milawny izeciqgd
.57`adle o`kn jepigda etiqeiy df ici lr
zah 'd
miycg mixtq zyikx ici lr miazkd oeict
oeictd z` fxfl mileki ,she miyp miyp` ,zg`e cg` lk .dl
lr ,`idd dpicna 'iaya mi`vnpd miazkde mixtqd ly daydde
ezial 58dpwi e` `iaiy ici lr – eznbec oipr dyriy df ici
,dxez ixaca miycg ycew (iazke) ixtq ,dfa `veike eziixtqle
.59mcewn el yiy mixtqd lr dtqeda
hay c"ei
hay c"eil zepkd
ipaa mibeqd lk mr zeidl jixv hay 'il xywa zelertd wefig .el
cg` `ed dfy ,epipr itl - beq lke ,she miyp miyp` ,l`xyi
iyp ipta xacn d'id onfl onfny - .60epxec `iyp ly eiyecign
.61sh ipta elit`e ,zecdi ipipra owfgle occerl l`xyi

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

(57תש"נשםע'.92
 (58ראה ש"פ ויגש תשנ"ב  -שיחות קודש ע' " :488וכפי שנהוג ,שרכישת הספרים

והכתבים היא דוקא תמורת תשלום מסויים ,בכדי שהקונה ייחס חשיבות לדבר ,מכיון
ששילםעבורו"עיי"ש.
 (59ש"פ ויגש תשנ"ב  -סה"ש ע'  .226ושם ע' " :227וכל הזריז הרי זה משובח -
שיתחילו לקבל את ההחלטות בזה כבר עתה ,ולקיים זאת בהקדם האפשרי" .וראה
בשיחות קודש שם ע' " :487כלומר ,כאו"א יחליט תיכף ומיד עתה ,עוד ביום השבת,
להוסיףספריםוכתביםעלמהשישלומכבר,כוללגם -שאינומסתפקבספריםשרכש
בערבשבתקודשאחרהצהרים,אפי'לאבכמותהספריםשהייתהלובערבש"קקודם
הדלקתהנרות,ואפילולאבספריםשניתוספואצלוביוםהש"קעד-עתהבאופןהמותר,
כמוע"ימתנהוכיו"ב-אלאהואמוסיףבזהעודועוד".
 (60ראה שיחת ג' שבט ,וש"פ בא תשנ"ב  -סה"ש ע' " :296והגם שמצינו דוגמתו
בגדולי ישראל בשנים שלפנ"ז ]כידוע ממכתביהם וכיו"ב[ ,ה"ז לא התקבל אצל כולם,
ואפי'אלושנתקבלאצלםזההיהעםכמההגבלות;משא"כפעולותיושלבעלההילולא
בזה התפשטו והגיעו לריבוי מקומות בעולם ,והולך ומתפשט ,ועי"ז התוסף שלא בערך
בלימוד התורה דנשי ובנות וטף בישראל  . .יחודם של טף הוא בכך שמחנכים אותם
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zegiy - zetqed
zeaeh zehlgd lawl jixv ,she miyp miyp` ,epxeca icedi lk .fl
meiwe dxezd ceniln lgd ,raz dle`bd lray mipiprd lkl rbepa
dceard – zlefdl rbepa ode envrl rbepa od ,xecida zeevnd
lr – cgeinae llek dveg zepiirnd zvtde zecdide dxezd zvtdc
.62eize`xed meiwe `lelidd lra ly ezxez cenila dtqedd ici

dxiy zay
dxiy zaya l"xdnd bdpn zxkfd
icli uawl - dxiy zayl rbepa b`xtn l"xdnd rawy bdpnd .gl
l`xyi icliy mb llek ,seq mi zrixwc xetiqd mdl xtqle l`xyi
mixetivd z` elik`de mid rwxwa egnvy zepli`dn zexit ethw
.63l`xyi ipa zxiyl etxhvde
.mixetivde milebpxzl epziy 'ry`w' miclil ewlig jk xg` .hl
`s` ,ok bedpi x"enc` inge ixen zyecw ceaky 64epi`x `ly `l
lik`dl rbepa wx df ixd z`f lkae .65bdpnd xac lr xtiqy
mb ote` lkae - .df lk miclil xtql yi i`cea la` ,zeterd

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

קמעה קמעה ,לפי הכלים שלהם באופן שיוכלו לקבל  . .ונוסף לזה :טבע הטף לפרר

האוכל,שעי"זיכולהמאכללהגיעגםלאחריםשאינםיכוליםלקבליותרמאשרפירורים
קטנים".
(61ראהש"פבאתשמ"ח-התוועדויותע'":275ולאעוד,אלא,שע"פציוויונתפרסמו
הדבריםגםבדפוס,שעי"זנעשהבבחינתהוראהלדורות".
(62משיחתג'שבטוש"פבאתשנ"ב– סה"שע'": 295-6ובנוגעלפועלבעמדנובימי
ההכנהליו"דשבט,יוםההילולאשלנשיאדורנו -כשמיתווספתעלי'בנשיאהדורכ"ק
מו"חאדמו"ר,ועלידו -בכלאנשיהדור,נשיהדורוטףהדור -צריך..לקבלהחלטות
טובות..
וכל זה בהדגשה – שכל אחד יקבל על עצמו שהלימוד בתורתו של בעל ההילולא
ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות והפצת המעיינות בגלל המניעה ועיכוב בכח
הדיבור דבעל ההילולא ,הן על ידי לימודו הפרטי בדיבור והן בהפצת המעיינות חוצה
לאחרים".
(63ש"פבשלחתשמ"ט-התוועדויותע'270הערה.118
 (64ש"פ בשלח תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :275ופשוט ,שאין סברא לומר שנהג כן
באופןד"הצנעלכת"דמאיטעמא?!"
(65סה"שתש"בע'.73
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dyrnl jepig
dfa `veike dxiy zaya zeterd lik`dl bdpnd miniiwn `lyk
.66df bdpn xac lr  לדבר ולהזכירyi ,ynn lreta

miig ilra lr zepngx
,miig ilra lr zepngx ly daeh dcn mda rehpl ,cgeina .n
.67"eiyrn lk lr eingxe" ,zeterd zlk`dc  בסיפורmb z`hazny
haya e"h
'oli`l dpyd y`x'a zecdi ipipra dginv
,zexit ipin zlik`c bdpnd meiw zece` miclid z` xxerl .`n
mdl xiaqdl ,mb llek .l`xyi ux` mda dgazypy zexit hxtae
lecibe dginv 'oli`l dpyd y`x'c oiprd okez ,mdl oaend oepbqa
zexit iyer zepli` zeidl ,d'izeevne dxez ,zecdi ipipr lka
.68miaeh
ihxt lk ,shde miypde miyp`d ,l`xyin zg`e cg` lka yi .an
ony zif ux` oenixe dp`ze otbe dxerye dhg ux`"c mipiprd
lka dtqede yecig zeidl jixv 'oli`l dpyd y`x'ae ,69"yace
`xeriy metl cg lk ,l`xyin zg`e cg` lk lv` dceard ipipr
.70d'ilic

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

שזהו,וי"ל..":ושם,275'וע.118 הערה270' התוועדויותע-(ש"פבשלחתשמ"ט66

כדישילמדו זהמזמן-וצוהלפרסםבדפוס,א'הטעמיםשכ"קמו"חאדמו"רדיברעלזה
, ככל שאר עניני התורה שלו,( ובפרט בזמן המתאים לענין זה )מענינא דיומא,לזמן
."שנעשוחלקמתושבע"פ
.(תשמ"טשם67
.270'התוועדויותע-(ש"פבשלחתשמ"ט68
 עיין בארוכה בשיחת חמשה עשר בשבט."( "כמבואר בכ"מ פרטי הענינים בזה69
.ואילך256'התוועדויותע-וש"פבשלחט"ובשבטתש"נ.ואילך322'סה"שע-תשנ"ב
 "ראש השנה לאילן" קשור ושייך:320 ' סה"ש ע- ( י"א שבט וש"פ בשלח תשנ"ב70
 ובפרט האילנות, ע"ש אדמה לעליון( עץ השדה,"ל"האדם )"אתם קרויין אדם
 ויש," "כי תהיו אתם ארץ חפץ,שנשתבחה בהם ארץ )ששייכת ונקראת ע"ש( ישראל
."'בכלאחדוכו
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zegiy - zetqed
x`al ick 'oli`l dpyd y`x'c zeiecreezdd elvpi i`cea .bn
mipind zrayc dceard ipipra yecigde dtqedd xac lr xxerle
 ,shl mb - mipind zray lk z` llekd `ltp "xve`" el yiymd mby .mda `veike mipy 'be 'c 'd ipa dnke dnk zg` lre
md mikixv `linne ,xen`d xve`d z` mdl yiy oiadl mgeka
!72eleka ynzydl

71

xc` yceg
dgny ipipra zeaxdl
cin ae`yl jixv ,"xc` qpkpyn" ,xc` ycegc dgiztdn .cn
lawn zg`e cg` lky df ici lr ,dgny ipipr lka zeaxdl zegek
siqedl mipte`d lka lczydl ,lretl m`iane zeaeh zehlgd
.73mignynd mixaca zeaxdle
ipan lgd ,zlefd z` gnyl ode ,envr z` gnyl rbepa od .dn
mipipra mdicli z` gnyl etiqei 74a`d hxtae mixedde .ezia
.75jexr ogleyd oic wqtk mraha mze` mignynd

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

(71י"אשבטוש"פבשלחתשנ"ב-סה"שע'.320

 (72ראה ש"פ בשלח תשנ"ב  -שיחות קודש ע' " :600-1ובהתוועדויות אלו יבארו
ויסבירו ,שכל שבעת המינים ד"ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן
ודבש"ישנםב"ארץחפץ"דכאו"אמישראל,שבעהעניניםואופניםבעבודה.וע"דהרגיל
יש לכל אחד זמנים קבועים .אלא שבכוחו של יהודי להתעלות למעלה מכל מדידה
והגבלה,שאזהואכוללבבתאחתובגלויאתכלשבעתהמינים!"
 (73משיחת לילות ד' ה' ו' וש"פ תרומה תשנ"ב  -סה"ש ע'  .391ראה ש"פ תרומה
תנש"א -התוועדויותע'":304שמחתפוריםדוקאהיאבאופןשלפריצתגדרבשלימות
 "עד דלא ידע",שמחהשלמעלהממדידהוהגבלה,ועד"ז)ומעיןזה(בהשמחהדחודשאדר".ראהעד"זש"פתרומהתשמ"ט-התוועדויותע'.337
 (74תשנ"ב שם" :כפי שרואים בפועל שעי"ז שמשמח את ילדיו ,מיתווספת אצלם
שמחה יתירה ,מכיון שרואים שלפעמים אומר "מלה קשה" )בגלל חינוך( ,אבל באופן
שלאחרמכןזהמביאלהוספהיתירהבחביבותאליהם".וראהלעילהערה.6
(75תשנ"בשםע'.392ושםע'...":391לכללראש -ע"יההוספהב"פקודיה'ישרים
משמחי לב" ,לימוד התורה ,נגלה דתורה ובפרט פנימיותהתורה,ותלמודגדולשמביא
לידימעשה-קיוםהמצוותבהידור,ועודוגםזהעיקר-שעלידימרביםבשמחהבתורה
ומצוותיתווסףבשמחהגםבפשטות,בעניניםגשמייםועלידם,כהוראתהשולחןערוך".
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dyrnl jepig
devz zyxt reaya oiew 'bd lka dtqed
reay jyna :ixyt`d mewn lka enqxtiy dywaae ,rivdl yi .en
zay (llka cre) cr ,oey`x mein lgd ,76devz dz`e 't ,`ad
'ba siqei ,she miyp miyp` ,zg`e cg` lky - devz 't d`ad
od ,dxezd cenila siqedl - zehyta .77dwcve dltz dxezc miewd
wnera - zeki`a ode ,(micnlpd mipiprae ,cenild onf) zenka
zenka dwcvd zpizpa siqedl ;zeadlzde zeig xzia ,cenild
dpeeka dltzd zceara siqedle ;zeti mipt xaq - zeki`ae
.78'ek xecidae
xzq` ziprz
mixedd zxfra lwyd zivgn
zivgnl zerahn 'b zzl miphw ekpgiy ,mirp dne aeh dn .fn
zzl elkeiy ,mdl mixfer mixeddy ,ote`ae .mdly mtqkn lwyd
jk ,mdikxvl sqk witqn cer mdl x`yiye ,dagxd jezn z`f
.79melk mdl xqgi `ly
mixet
mixet zeevna mzetzzyd
.mixetd ipipr lka miphwd z` mb szyl l`xyi bdpn .gn
miphwd ici lr "mrxehy"d xwir dyrp miniieqn mipipra ,daxc`e

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

 יום ההולדת ויום, ז' אדר, החל מיום ראשון,(( "שמתברך משבת זו )פ' תרומה76

."'פטירתמשהרבינווכו
(")נוסףלשיעוריםהרגיליםשלו:333'התוועדויותע-(ש"פתרומהו'אדרתשמ"ט77
."" שהם עיקר ב"ועשו לי מקדשושכנתיבתוכם,( )כנגד זהב וכסף ונחושת. .בג' הקוים
 או ע"י נתינה, ע"י הכנסת אורחים או צדקה ברוחניות-  "וביום השבת:99 והערה
."בכפלייםבערבשבת
ומצוהגוררתמצוה)ובפרטמצות,"וגדולתלמודשמביאלידימעשה:(תשמ"טשם78
 הרי זה יביא בודאי גם הוספה בקיום המצוות- (צדקה ששקולה כנגד כל המצוות
 גם ע"י הוספה," במצווה כללית ד"אהבת לרעך כמוך, כמובן, כולל,בהידור בכלל
."בעבודהדהפצתהתורהוהיהדותוהפצתהמעיינותחוצה
.788'שיחותקודשע-(משיחתכ"דאדרראשוןתשנ"ב79
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zegiy - zetqed
`veik mikxc x`ye "mipyrx" ici lr 80ond z`kda ,enk .`wec
 ici lr dyrp ,mdaהקטני .81`wec
,"mixeta zekqne mitevxt yeall" bdpndl rbepa df jxc lr .hn
dyrpy ,mipipr dnk exizd df liayay jexr ogleya `aenk
 ici lr xwiraהקטני.82
,zewepizd jepiga siqedl mixetd ini milvpny ,l`xyi bdpn .p
gelyn mci lr migley :mixet zeevna etzzyiy milczyn mbe
.83dxifbd dlha zewepizd ici lry - ,cere ,zepn
wfgzdl ,dklnd xzq`n cgeina cenll l`xyi zepae iyp lr .`p
miiwl l`xyi lk z` xxerl ,ytp zxiqn jezne dxizi zelczyda
 "wefig siqedl ok enke .l`xyi zecg` - "micedid lk z` qepk.83l`xyi zepae ipa jepig :mzegily xwira

oqip `"i
dgny jezn meid lvip
ipipr lka sqezi eci lry ote`a zcledd mei ,df mei lvpl yi .ap
cnrna dgny ly zecreezd ici lr ,dgny jezne ,'izeevne dxez

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

" (80שאצל הגדולים )אנשים ונשים( נעשה ענין זה בעיקר במחשבה ודיבור ]ויש

שלוקחים חלק גם במעשה ,כפי שראינו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר מכה ורוקע ברגליו
הקדושות[,ואילועיקרהעניןדהכאתהמן,ע"י"רעשנים"וכו'".
 (81שיחת תענית אסתר תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .438וראה שיחת תענית אסתר
ופורים תשמ"ח הערה  - 114התוועדויות ע' " :410בעת מקרא מגילה נוהגין תינוקות
לקחת אבנים חלוקים ולכתוב עליהם המן ,וכשמזכיר הקורא את המגילה המן הם
מקישיםזועלזולמחוקאתשמו)אבודרהםתפילתפורים(".
ראה ש"פ תרומה תנש"א הערה  - 118התוועדויות ע' " :310כולל ובמיוחד – באופן
השייך אליהם מצד עצמם )נוסף לכך שנכללים עם הגדולים ונגררים אחריהם( ,ובפרט
שעל ידם נוסף גם אצל הגדולים" .ראשי דברים ש"פ תרומה שם" :שבכל עניני פורים
ישנה הדגשה מיוחדת בנוגע ל"טף" וקטנים ,מפני שגם הם נכללו בנס דפורים .והיינו,
שאין להסתפק בזה שהוא משתף את הילדים בשמחתו הוא )שזהו חלק מחובת חינוך(
וכו'".
 (82תשמ"ט שם .ולהעיר מש"פ ויקרא תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :484בימי הפורים
נהגוהקטניםוהקטנותללבוש"עטרה",ותבואעליהםברכה".
(83שיחתתעניתאסתרופוריםתשמ"חהערה-114התוועדויותע'.410
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dyrnl jepig
ly dgnye devn ly dgny ,she miyp miyp` ,l`xyin dnke dnk
.84inybd sebd mr dxeywd zinyb dgnyl cr ,dxez

jepigd mei
gk-i`ad mdy ,'mixgapd zia'a el` minia dlawzpy dhlgd .bp
- 85my mi`vnpd lk ici lr ,mday micedid mb llek ,mlerd lkc
meik [ef dpy] oqip ycegl mei xyr izyr mei zeriawl xywa
oipra siqedle wfgzdl - 86dfa `veike aehd wefigl cgeina crein
cer siqedl - df zece` rny e` `xwy in lkl d`xedde .jepigd
.85zeevne dxeza l`xyi icli jepiga xzei
gqt axr
m"anxd zcled mei
dyecwc "yrx" jezn - xaeb elfny - df dlebq mei lvpl yi .cp
mr dxeywd ,dgny ly zecreezd ea jexrle 87mewne mewn lka

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

 (84משיחת י"א ניסן תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :38על ידי אכילה ושתי'",לחםלבב

אנוש יסעד" ,ובפרט מאכל המשמח ומשקה המשמח ,ופשיטא  -בהגבלות הידועות )ד'
כוסיות קטנות ,וגם זה  -לאו כל מוחא סביל כו'(" .וראה שם הערה " :19ואין להאריך
בדבר המובן ופשוט לכל גם לקטנים בשכל ,שמצד עצמם עלולים לחשובשע"יהנהגה
אחרתכו'ידגישואתשייכותםל"שמחהשלמצוה"...שלאבערךמכפישנצטווע"יזקני
המשפיעים,עדלציווישלנשיאדורנו,בלשוןצחהוברורה".
 (85ראשי דברים שבת הגדול ,ש"פ צו ,ח' ניסן תנש"א" :לכל מי שקרא  . .או שמע
ע"כ ,או ששמע מזה עתה" .וראה ראשי דברים ש"פ אחרי-קדושים תנש"א" :ובזה
מיתוסף במיוחד בימינו אלו ובמדינה זו ,שהפרעזידנט שלה הכריז ,ששאיפתו היא
להוסיף רבות בתחום החינוך .ורואים בפועל ,איך שהוא מכריז ומצוה ושולח מכתבים
כו' על עניני חינוך .כולל ובמיוחד  -האישור והתמיכה בבתי-ספר דתיים ,שבהם
מתפללים הילדים לבורא עולם בבית הספר .וע"י החינוך כדבעי ,מנצל הילד את זמנו
הפנוי בבית ג"כ לתפילה והודאה להקב"ה על כך שהשפיע לו את כל צרכיו ע"יהוריו
כו'".
(86ש"פצו,שבתהגדול,תנש"אסי'טז–התוועדויותע'.443
 (87ש"פ צו תשמ"ח -התוועדויות ע' " :517-8בהמשך להמדובר לעיל ע"ד ההצעה
בקשר להנהגה ביום הולדת דכל אחד ואחת מישראל ,קבלת החלטות טובות להוסיף
בעניני יהדות ,תורה ומצוותי' ,מתוך התוועדות של שמחה הרי על אחת כמה וכמה
שהנהגה זו צריכה להיות )ואדרבה  -ביתר שאת וביתר עוז( בימי הולדת של צדיקים
ונשיאי ישראל,כוללגם -יוםהולדתושלהרמב"םבערבפסח,שאז"מזלוגובר".ולכן,
ישלנצליוםסגולהזה -שמזלוגובר -מתוך"רעש"דקדושהבכלמקוםומקום,להוסיף
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zegiy - zetqed
miyp` ,l`xyin miax zetzzyda 'izeevne dxez ,zecdi ipipr
.88she miyp

gqt axr zkqn meiqa miphw mixeka
mb `l` zericia miphw wx `l ,miphwd mb "mineiq"da szyl .dp
jxc lr ,dbyde dpadl mikiiy mpi` oiicry ,mipya miphw
mixeka mb `iadl l`xyi bdpny gqt axrc meiqd znbecae
.89miphwd
gqt
d'iexy dvne zeiyew 'c ,zihxt dcbd
xace ,'eke elyn xeciq el 'idi ,micli cgeinae ,cg` lky i`ck .ep
uxne zeig el siqei df xacy ,'gqt ly dcbd' - `nxb onfdy
.90lreta mze` lvpl
epyi `ly" ,zericia miphw ode mipya miphw od ,miphwd jpgl .fp
'cc dl`ydn lgd ,mzlert elrti daxc` `l` ,"zewepizd
.91'le`yl rcei epi`y'd lv` mb ,zeiyewd
rbepa mb ,d'iexy dvnn xzeia oixdfp ,gqtd ini zrayl rbepa .gp
lry zevnd oiqkny ,jk ick cr .92jepigd oipr cvn ,miphwl
mda leti `ly mind oiqkn oke ,min odilr elti `ly ogleyd
.93dvn xexit

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

 בנוגע ללימוד תורתו של-  כולל ובמיוחד,' תורה ומצוותי,עוד יותר בכל עניני יהדות

."'ע"יעריכתוכו,(הרמב"ם)בהוספהעלשארהשיעוריםבתורה
 "ומכיון שבערב פסח אין הזמן:38 ' התוועדויות ע- ( משיחת י"א ניסן תשמ"ח88
,מתאים לעריכת התוועדות "ברוב עם הדרת מלך" יעשו זאת בסמיכות לערב פסח
ושםבהערה." כשנעשהשלאבזמנוצריךלהיותבאופןשלפרסוםעוד יותר-ואדרבה
, שבזמנה קורין אותה אפילו ביחיד,( "ע"ד שמצינו בקריאת המגילה )גאולת פורים:23
."שלאבזמנהבעשרה
.719'סה"שע-מסעיתנש"א-(ש"פמטות89
.וראה לעיל "חנוך לנער" אות נה.480'התוועדויותע-(ש"פויקראתשמ"ח90
.120ושםהערה.444'התוועדויותע-(ש"פויקראתשמ"ח91
.111'התוועדויותע-258(לילותחגהפסחתשמ"חהערה92
.171'התוועדויותע-(שיחתאחרוןשלפסחתשמ"ח93
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dyrnl jepig
ipy gqt
oexqgd milydle owzl
zilrp zenily iabl oexqg mb milydle owzl lczydl jixv .hp
zg`e cg` lk ribi i`cea ,zighye dlw zeppeazda mb xy` .xzei
zilrp zenilya mipipr dnke dnk zeyrl leki d'idy `pwqnl
.94xzei
ezcearl rbepa od ,df 'oexqg' mb milydle owzl lczydl jixv .q
elit`e ,ezia ipan lgd ,zlefd mr dlertl rbepa ode ,envra
jepg"c libd ixg`l md eizepae eipay ,95mipy dnke dnk ixg`l
.94zepae mipa mnvra mdl yie ,96dpy c"k cr ,"xrpl
eid mipipr dnke dnky xiaqdl lw mdl mby ,shl mb jiiye .`q
owzl mnvrn exxerziy cr ,xzei zilrp zenilya zeyrl mileki
qgia ,"rxbp dnl" dprh ick cr ,xzei dlrp ote`a milydle
.97xzei zilrp zenilyl
rbepa ,'eke mipax ,mirityn ,mikixcne mixen cgeinae llek .aq
lkei - mikixcne mikpgn mnvra eyrpe elcb xaky micinlzl
zeidl dkixv dzidy ezrtyda milydle siqedl mikxc `evnl
.98ielir xg` ielirae ,zenilyd zilkza didzy ,df iptly mipya

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

.159'התוועדויותע-(משיחותש"פבהרתשמ"ט94

 "ואדרבה כיון ש"רוב שנים יודיעו חכמה" ניתוסף בחכמתו כיצד:122 ( שם הערה95
."יכוללפעולביתרשאתוביתרעוז
:40-1' התוועדויותע- תשמ"ח- נדחהויהפוךלשמחה-י"זתמוז,(ראהש"פבלק96
 "אדידך על צוארי.( וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א סה"ו.א,"כדאיתא בגמרא )קדושין ל
חנוךלנערעלפי,"כתנאי,"("בעודידךתקיפהעלבנךקודםשיגדיל)פרש"ישם,"דבריך
.סע"א,ואיזוהינערותו)סנהדריןצ,דרכו)דרךשכלימיויהאמתנהגבוחנוךלובנערותו
וחדאמרמתמניסרי,חדאמרמשיתסרועדעשריןותרתין...(בואילך,וראהסוטהח
."ועדעשריםוארבעה
 "ויש להוסיף ולהדגיש שכל האמור שייך לכאו"א ומישראל:159 '( תשמ"ט שם ע97
עד,דברשנוגעלהםמבקשיםודורשיםבתוקף-"וכדרכםשלילדים:124ובהערה."'וכו
-  ועי"ז מתעורר האב,('לבכי' בדמעות )מכיווץ המוחין שאינם יכולים לסבול הצער כו
."למלארצונם-במיוחדאבינושבשמים
.(תשמ"טשם98
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zegiy - zetqed
cqen znwda wlg gwl ,miyp e` miyp` ,ipelty drya .bq
zeppeazd ici lr ixd ,'ek llka zecdi e` ,dxez mr xeywd
ji` ,izin` oeayg ,wcv oeayg dyer `ed ixd ,df meia eizelerta
ode ,df iptly onfa cqiiy zecqenl rbepa od ,df iptly meid d'id
,mizin` miigl (mipy dnk iptl elit`) xara jpgy micli jepiga
.99mix`en dxez iig
zeidl jixv ,xaryl cinlzd mr xaryl jpgnd oia df xyw .cq
miizpiay oeik .dfa siqedle cgi eidy drya dzidy zeigd lk mr
`l okle ,zrce dpia dnkg mdl etqepe micinlzd mb exbazd
yi `l` ,dlertd "swid" f` d'idy itk etiqeiy jka witqn
.100micinlzd ly mzexbazda aygzdl

xnera b"l
l`xyi bdpn - zekeldzd
mihrnn xnera b"lay ,zexec-ixecn '`id dxez' l`xyi bdpn .dq
mi`veie ,meid yily e` meid ivg ,oax zia ly zewepizd cenila
xaecny oeikne .dxe`kl zeyxd ipipra miclid mr genyl 101dcyl
z`f miyer ,irack ekpgzpy oax zia ly zewepiz zece`
sqezip df ici lry cre ."`id dxez l`xyi bdpn" xeza mzeninza
mb - dpkd xezae ,xnera b"l ixg`l ,dxezd cenill mzweyza
.102 "תורתו אומנתו- i"ayx ly epipry mrceia ,eiptl

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

.206-7'התוועדויותע-(שיחתכ"גאיירתשמ"טלנשיחב"ד99

.לה-להמשך ההוראות בנושא זה ראה לעיל "המחנך" אותיות לג
הדלקת,אףשלמדההמחנכתעםהתלמידותדיניכשרות:"לדוגמה:(תשמ"טשם100
או,הריבשעהשנוסףבהבנתדבריאלו,נרות שבת קודש או יו"ט או טהרת המשפחה
 צריכה וחייבת היא לספר לתלמידותי' )אפי' אם יש כבר- בחשיבותם של דברי אלו
ועד, כנ"ל( על מה שנוסףאצלהבהסברתהענין,לתלמידות כתות של מחונכות בפנ"ע
 ועד כמה הענין עיקרי שעל ידומתקשרים, הן בגשמיות והן ברוחניות,כמה הענין טוב
."'עםהקב"המקורכלהברכותוכו
,"כידועהמנהגלצאתלשדהבל"גבעומר:148'התוועדויותע-(ש"פאחו"קתש"נ101
."וכיו"ב
.269'התוועדויותע-ח'י"אט"ואיירמשמ"ח-(משיחותבה"ב102
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dyrnl jepig
ici lr ,xnera b"la [hxtae] ,miclil rbepa zcgein dybcd .eq
mby ote`ae .'l`xyi icli lk cgi' zfxkde zybcd ,zekeldz
dn jxc lr ,mdil` mitxhvn 'ek mipwfde mixedd ,mixbeand
.103mipa ici lr - mipa lr zea` al aiyde aezky
jkl miyexc ,104dbltene dax dglvda eidi zekeldzdy icka .fq
dnk jeynl ,lecb mrxehye meqxt jezn ,zeni`znd zepkdd mb
.105dfa etzzyiy micli xzeiy
miyp miyp` ,ea ielzd lk zg`e cg` lk dfa dyri gha .gq
mixg` lr ritydl ok enke .106'ilic `xeriy metl cge cg lk she
`edy ji` ziyi` 'ig `nbec z`xedn ligzn ,dfa etzzyiy
.107dgnyae zeiga dfa szzyn

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

 (103משיחות ש"פ בהר תשמ"ט  -התוועדויות ע'  .160ולהעיר מש"פ אחו"ק תש"נ -

התוועדויות ע' "" :148יחד שבטי ישראל"" ,יחד ילדי ישראל"" ,שבת אחים גם יחד"".
וראה משיחת )ליל ומוצאי( ל"ג בעומר תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :311וכלשון הכתוב
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" ,כידוע הקשר והשייכות דפסוק זה
לרשב"י".
(104ש"פאחו"קתש"נ -התוועדויותע'...":149צריכיםלראותשהפרסוםוהשטורעם
של תהלוכות שנה זו יהי'  . .יותר מאשר בכל השנים שעברו )שגם אז הי' בהצלחה
בלתי-משוערת(" .וראה שיחת ל"ג בעומר תש"נ  -התוועדויות ע' " :199ובודאי תהי'
התהלוכהבהצלחהרבה,וברובפארוהדר,כוללגםשאיןלחשושמגשם,כיוןשיהי'מזג
אויר)וכלהעניניםהקשוריםלתהלוכהבאופן(טובונעים".
(105ש"פאחו"קתש"נ -התוועדויותע'":149כיוןשנשארוכמהימיםעדל"גבעומר
)ביום ראשון הבעל"ט( ,צריכים לדאוג שיעשו את כל ההכנות הראויות לכך ,כמו בכל
דברשבקדושה,כיוןשזהבעלחשיבותחייבתלהיותלזההכנה,עד"הכנהדרבה".
מתחילעםהחלטותטובותבזהבשבת,ואח"כהפעולותבזהבמשךהשבועהבא,ביום
א',ב',ג',ד',ה',ו',ויוםהשבתוכו'".
 (106ש"פ אחו"ק תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :297יש להזכיר עוה"פ אודות ההכנות
לל"גבעומרב"שטורעם"המתאים,בכלמקוםומקום,וע"יכלאחדואחתוכו'".
 (107ש"פ אחו"ק תש"נ  -התוועדויות ע' " :149ובפרט בהתחשב בכך שהתהלוכות
מוסיפות באחדות כל ישראל" ,שבת אחים גם יחד" ,ובחינוך ילדי ישראל" ,חנוך לנער
ע"פ דרכו גו'"  . .ועי"ז  -בודאי יהיו התהלוכות דל"ג בעומר קידוש השם גדול לבני
ישראלולכלהעולםכולו,ויחזקועודיותראתהאחדותדבניישראלבכלמקוםשהם".
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zegiy - zetqed
zeevne dxeza dtqede i"ayx zece` dkeldza xacl
mdl extqie ,mixbeande miclid mr exaci zekeldzd jldna .hq
dxez ,zecdi ipipr lka siqedl mexxerie ,'eke 'eke i"ayx zece`
.oldl - 108mdne ,i"ayx ly eizebdpdn cenll ,cgeinae .d'izeevne
df znbece oirn dbdpdy - ""תורתו אומנתוc ote`a cenil (` .r
cenill  שבזמני הקבועי,l`xyin cg`e cg` lk lv` zkiiy
.109"ezpne` ezxez"c avne cnrna zeidl jixve leki dxezd
d`vezky ,"'ek `cig` 'ia . . `xihw cga"c ote`a dcear (a .`r
," דעהוjikxc lkac ote`a zeyxd ipipra mb dceard ziyrp dfn
.110"edrc" dyrp ,`teb zeyxd ipipra jly mikxc ,"jikxc"ay epiid
ohwl cr 'shd'l elit` xiaqdl mikixve mileki ef dcewp .ar
mr ,xy` ."edrc jikxc lka"c oiprd d'idi elv` mby ,miphway
dyrp ,mewn lkn ,"ekxc it lr xrpl jepg" ,zephw ikxc mzeid
.111"edrc"c oiprd mci lre mda

mxne` myae ald on mi`veid mixac
mixacd zxaqda siqedl mb lczydl - ziytp dywa .br
,elv` gpeiy ,envr xiaqndn lgd ,mi`znd oepbqae zeize`a
.rneyd all miqpkp f`y ,ald on mi`vei mixacd eidi ,`linae
df ici lry xryn m` - mxne` mya mixacd xne`y jkl sqep
zglvd zlrezl ,ezpad itle epir ze`xk ,oiprd meiwa sqezi

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

.270'התוועדויותע-ח'י"אט"ואיירתשמ"ח-(משיחותבה"ב108

"דאףשהנהגהד"תורתואומנתו"כפשוטהממששייכתרקל"רשב"י:270'(שם ע109
 ראה בארוכה בשיחת ל"ג."' מעין ודוגמת זה וכו, מ"מ,(וחבריו" )כמובא גם בשו"ע
.313'התוועדויותע-בעומרתשמ"ח
.305'התוועדויותע-ראהבארוכהבשיחתל"גבעומרתשמ"ח.270-1'(שםע110
 אצל, ואדרבה- ," עד להשלימות ד"ידעתיו הייתיו,באמיתיות..." :271 '( שם ע111
 כידוע בענין "אני מתפלל לדעת זה התינוק" שאינו יודע,הקטנים נתקבל הדבר יותר
ע"דלשוןרבינו,'מהותוועצמותוית,כיאם,'סדרהשתלשלותוכו,אודותעניניספירות
 "איך וויל מערניט דיך," "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ:הזקן בעת דביקותו
."אליין
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dyrnl jepig
dlertd zncwd ixg`l - df lke .xwird `edy dyrna dlertd
.112envrl rbepa el` mipipra

dkeldzl zepkda zefixfe xeviw
hxtae .dnvr dkeldzd zkixrl zefixfa opekzdle miiql yi .cr
xnera b"l meiay oeik ,i`cn xzei jex` onf miclid akrl oi`y
mixacd zenka xvwl yi okle ,"daiyi"le "xcg"l mikled mpi`
mb micnely - dt lray dxeze azkay dxezn mipipr ,mixn`pd
.113"daiyi"ae "xcg"a
ycewa d'ilre zeppeazdl miweqta ic c"ag ilra miclil
dpia dnkg ilra mdy micli zece` xaecny oeiky mb dn .dr
ixn`ne miweqtd a"in lgd ,df iptl exn`py mipiprdn ,ixd ,zrce
.114"ycewa zelrdle siqedl ,opeazdle aeygl witqn yi ,l"fg
oeiq yceg y`x
xe` dxeza "iyilyd ycega" yexcd cenil
lr ,dxez oznl dpkdd zellk lr dtqeda ecnliy oekpe i`ck .er
oiprd zece` xaecn eay dxezd wlga hxtae ,dxezd cenil ici
ycega yexcd mb ,dxezd zeinipta ode dlbpa od ,dxez oznc
– zefixfa ligzdle ,115(exzi zyxt yix) xe` dxeza iyilyd

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

.271-2'(שםע112
.199'התוועדויותע-(שיחתל"גבעומרתש"נ113

.(תש"נשם114
379-'ושםע.380' התוועדויותע-לילומוצאיג'סיוןתשמ"ח,(שיחותר"חסיון115
"בחודש: כמפורשבקרא-"עיקרההכנהלמ"תהתחילהבראשחודשסיוןר"חסיון:80
שאזהתחילהעיקר,"'השלישיגו'ביוםהזה)ר"ח(באומדברסיניגו'ויחןשםישראלגו
עדל"ויהי,'כוללגםימיההגבלהכו,כמסופרבפרטיותבהמשךהפרשה,ההכנהלמ"ת
.ביוםהשלישיגו'"שבונתנההתורה
 "כאיש אחד בלב, הדיוק בתיבת "ויחן" לשון יחיד- ובפרט ע"פ המבואר בתושבע"פ
."הריהשעהשאתןלהםאתתורתי..שאז"אמרהקב"ה,"אחד
שמכיון,' כמבוארבתו"אד"הבחודשהשלישיגו-ובתוספתביאורבפנימיותהתורה
, הרי," "שבעה שבועות תספר לך,שההכנה למ"ת היא ע"י העבודה דספירת העומר
ונעשואזישראל,"בשבוע הז' ביום ג' בו )ר"ח סיון( הוא כאילוכברנכנסהכלהשבוע
 "הימיםהאלהנזכרים-ועד"זבר"חסיוןבכלשנהושנה.."'מוכניםועומדיםלקבלכו
בסמיכותלגמרוסיוםבעבודהדספירתהעומר,"בשבועהז'ביוםהג'לספרה"ע:"ונעשים
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zegiy - zetqed
.df ixg`ly minia jlede siqenc ote`ae ,envr yceg y`xa
yibcdle ,mewne mewn lka ok eyriy zpn lr z`f enqxti i`ceae
,shde miypde miyp`d ,l`xyin zg`e cg` lkl jiiy df oipry
cg lk ,l`xyin zg`e cg` lkl 'ek exiaqdle ecnll milekiy
.116'ilic `xeriy metl

zereay
`zexacd zxyrl dqixray zewepiz s
icli lk `iadl lczydl ,117mewne mewn lka fxfle xxerl .fr
,119dqixray zewepizl cr xzeia miphwd mb 118dcli e` cli ,l`xyi
.120zexaicd zxyr zrinyl zegtd lkl ,zqpkd-zial
opekzdl jxevde ,dxezd zlawc oiprd lceb miclil xiaqdl .gr
mb d'idzy d"awd ly epevx ,oky .mi`znd ote`a dxezd zlawl

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

)בכל פרטי' ,כולל גם הפעולה ד"יושפע שפע רב בכל העולמות"(  -הרי מצדם של בני

ישראל נעשו כבר כלי מוכן ,טהור וקדוש וכו' ,לקבלת התורה ,חכמתו ורצונו של
הקב"ה ,כפי שנמשכת ומתגלית בכל הפרטים ופרטי פרטים עד לדיו על הקלף וכו' . .
ומובן ,שככל שמוסיפים להתבונן בתוכן ומעלת ר"ח סיון – ניתוסף יותר בכל עניני
העבודהדהכנהלמתןתורה.לכןכדאיונכוןוכו'".
(116תשמ"חשםע'":380כשםשכללותהעניןדמ"תשייךלכלישראל,וגםלקטנים
מצדחינוך,ואדרבה -נתינתהתורהלכלבניישראלהיתהע"יה"ערבות"שלהקטנים
שלאנתחייבועדייןבתורהומצוות"בנינועורביםאותנו"..ומזהמובןגםבנוגעללימוד
הדרושהנ"לוכו'".
(117משיחותש"פבהר-בחוקותיתנש"א-התוועדויותע'.241
(118ש"פבהו"בתש"נ-התוועדויותע'.216
(119ש"פבהר-בחוקותיתנש"אשם":שהםה"ערבים"לקבלתהתורה",בנינועורבים
אותנו"" .וראה משיחות ש"פ במדבר תש"נ  -התוועדויות ע' " :252כולל גם הילדים
הקטנים ,ועד לקטני קטנים  -כיון ש"מזלייהו חזי" ,ונוסף לזה ,ישנו הענין ד"ליתן שכר
למביאיהם",כפישמצינובנוגעל"הקהל")ועד"זבעלי'לרגלבכליו"ט(.
וכדי להקל על הטירחא להביא לבית-הכנסת כל בני המשפחה בבת אחת ,ובפרט
כשישצורךשמישהומבניהמשפחהישארבבית -יכוליםלחלקההליכהלבית-הכנסת
לשמועעשה"דבזמניםשונים,בשניבתי-כנסיותשקוריןבזמניםשונים,אובשנימנינים
באותובית-כנסת,כנהוגבכמהבתיכנסיות".
 (120ש"פ בהר-בחוקותי תשמ"ח  -התוועדויות ע'  .353ראה מאמר אנכי ה' אלקיך,
תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :254דזה שבכל שנה בחה"ש ניתנה התורה מחדשע"דכמו
שהי'בפעםהראשונהמתגלהבעיקרבהקריאהדעשרתהדיברות..שלכןצריךלשמוע
פרשהזובאימהוביראהוכו'כאילועומדיםלפניהרסיני".ועוד.
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d'idz df ici lry ,l`xyi ipa ly mcvn dxezd zlawl dpkdd
.121zenilya dxezd zlaw

dxezd zlawl dkxa
oke dzerx z` dy`e ,edrx z` yi` ekxai micediy xxerl .hr
epxec `iyp x"enc` g"en w"kc dkxad oeyl ,axd oeyla ,122shd
- (zegt `l dnke dnk zg` lre xzei `l) weica epeyle ez`xedke
"קבלת התורה בשמחה ובפנימיות".123
fenz yceg
fenz 'bn lgd dle`bd ini levip
mini lvpl yiy i`ceae i`cea ixd ,fenz 'bn lgd ,dle`bd inia .t
`dnke dnkc zeiecreezd - mb llek ,'ek wefige zexxerzdl el
.124she miyp miyp` l`xyin
minid zryz
minid zryzc "mineiq"da miphw szyl
mb `l` zericia miphw wx `l ,miphwd mb "mineiq"da szyl .`t
.125dbyde dpadl mikiiy mpi` oiicry ,mipya miphw

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

(121משיחותש"פבמדבר-תש"נ-התוועדויותע'.252

(122משיחתכ"דאייר-לנשיחב"דתש"נ-התוועדויותע'.229
(123משיחותש"פ במדבר,ה'סיוןתשמ"ח -התוועדויותע'":410אשר,עי"זשמברך
אתרעהוניתוסףגםאצלו,כהבטחתהקב"ה"ואברכהמברכיך"..ואניהמתחיל-לברך
את כל בני ישראל בלשון הרב וכו'" .וראה גם משיחות ש"פ במדבר תשמ"ט -
התוועדויות ע' " :227ונסיים בנוסח המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו " -קבלת
התורהבשמחהובפנימיות"".וראהתש"נשםע'229ועוד.
(124תשמ"חשםע'.554להעירמשיחתג'תמוזתשמ"ט-התוועדויותע'":401אע"פ
שההתוועדותהעיקריתדחגהגאולהנערכתבימיםי"ב-י"גתמוז,שבהםהיתההגאולה
בפועל)גםמעירמקלטו(,הרי,ההתחלהוהפתיחההיא,כאמור,בג'תמוזוכו'".
(125ש"פמטות-מסעיתנש"א-סה"שע'":719ע"דובדוגמתהסיוםדערבפסחשמנהג
ישראל להביא גם בכורים הקטנים .ולהעיר שהסיום דערב פסח אינו דוגמא בעלמא,
אלא שייך גם להסיומים דתשעת הימים  -כי ,הסיום דערב פסח הוא הכנה להגאולה
דפסח,והסיומיםדתשעתהימיםהםהכנהלהגאולההעתידהשהיא"כימיצאתךמארץ
מצרים)אראנונפלאות(",ובהדגשהיתירהבשנהזו..שעומדיםעלסףהגאולה".
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a`a xyr dyng
zeevne dxez ipipr lka zeaeh zehlgd
aeh dne ,dxez ixac xacle ,she miyp miyp` ,micedi uawl .at
zeaeh zehlgd lawle ,dwcvl dpizp zzle ,zkqn "meiq" zeyrl .126miaeh mipipr lkae zeevne dxez ipipr lka siqedl
uiw - yteg
zecdi cenill ytegd levip
wila`t"a dzr zrl mi`vnpy - dnke dnk mpyi ,eppea`cl .bt
- `ld daiaqd zrtydl mipezp ,(miizklnn xtq iza) "qlewq
ick ,el` xtq izan miclil yiy ytegd z` lvpl jixv .zicedi
zecdie dxez mzi` cenlle ,icedi xtq-ziae daiaqa mqipkdl
.127ycewd zxdh lre xykd jepig ,llka
mdicli z` eqipki mdy mixedd lr mb ritydl lczydl .ct
.128ycewd zxdh lr xykd jepig cqenl ,skiz

uiwd ztewza dxezd ceniln rexbl `l
,e"g dne`n rxbi `l l`xyin dclie cli lk lv`y lczydl .dt
.dfa siqedl daxc` `l` ,uiwd ztewza mb mdly dxezd cenila
mpi` dlek dpyd lka xy` miclidl rbepa dnke dnk zg` lre
.129ycewd zxdh lr jepig milawn
,dxigad zia zekld - `nxb onfdy oipra dxeza dtqedd .et
.130uiw-zepgna mi`vnpd miclid lv` mb zeidl dkixv

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

.733'התוועדויותע-וי"אאבתשנ"א,יו"דאב,(ש"פדבריםשבתחזון126

.51-52'התוועדויותח"בע-(ש"פוישבתש"נ127
.52'(תש"נשםע128
 "לנצל חופשת:226 ' התוועדויות ע-  מבה"ח וער"ח סיון תשמ"ט,( ש"פ במדבר129
" ובאופן ד"פעולה נמשכת,הקיץ להחדיר בהם תורה ויהדות וחינוך על טהרת הקודש
."בכלהימיםשלאח"ז
.50'התוועדויותע-תשמ"ח-נדחה-(שיחתתעניתשבעהעשרבתמוז130
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cren ceran uiw zepgnl micli meyixa zelczyd
xzeiae xzeia lczydl ,ea ielzd lk dyri zg`e cg` 133lk .ft
cr ,aexw epi`y elit` e` aexwd epky z` xxerl ,132ixyt`d lkk
z` gelyl eb`ci micedi mixedy ,eil` ribdl lekiy icedi lk
lr - cre ,xykd jepig mr xeywd uiw dpgn - "tnrw"l mdicli
.133ycewd zxdh

131

-zepgn yie ,xira mnewny uiw-zepgn yi `teb uiw zepgna .gt
 uiw zepgna ielir yie ,dcya mnewny uiwשבשדה zepgn iabl
.134xiray uiw

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

(131משיחותש"פבלק,י"זתמוז)נדחה(תשמ"ח -התוועדויותע'":35בתקופתתמוז

מתגבר אור וחום השמש ,תקופת הקיץ ,אשר ענין זה "נשתלשל" מהתגברות תוקף
הגילויד"שמשהוי'".
ומכיוןשבתקופהזונהוג)במדינהזווכיו"ב(לשלוחאתהילדיםוהילדותל"מחנהקיץ"
 יש להשתדל ביותר וביותר שכל ילדי ישראל יהיו ב"מחנה קיץ" שבהם מאיר הגילויד"שמש הוי",כלומר,מחנותקיץהכשרים,עדלטהרתהקודש".
 (132ש"פ אמור תשמ"ח  -התוועדויות ע' " :336-7בעמדנו שבועות אחדות לפני זמן
)שנקרא בשם( ה"חופש" דימי הקיץ ,כאשררביםמילדיישראלאינםנמצאיםבמסגרת
הלימודיםהרגילה -ישלהשתדלככלהאפשרישיהי'זה"חופש"מעניניםחילוניים,כדי
להוסיףעודיותרבעניניקדושה,תורהומצוותי',כוללבפרטהעניןד"בכלדרכיךדעהו",
עי"זשיפעלועלההוריםלשלוחאתהילדיםלמחנות-קיץדחינוךהכשר,עדלחינוךעל
טהרתהקודש".
(133ש"פשמיני,מבה"חאיירתש"נ -התוועדויותע'":91כיוןשילדלאנמצאבבית
ספר ,הרי הוא ניתן להשפעה יתירה מסביבתו וחבריו ,ולפעמים  -השפעה שאינה
מתאימה לילד יהודי לכן זהו הזמן המתאים שכל אחד  . .שבו יהי' הילד מוקף וחדור
ברוחשלתורהומצוות".
וראהש"פעקב,כ"ףמנ"אתש"נ -התוועדויותע'":157והדגשהיתירהבנוגעללימוד
התורה עם הטף ,תינוקות של בית רבן -בימי הקיץ ,שבהם שוהים הילדים תקופה
ממושכת במחנות-קיץ דחינוך הכשר ,ועד לחינוך על טהרת הקודש ,ובפרט בהמחנות-
קיץ שנתייסדו ומתנהלים ברוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,כמו מחנה "גן
ישראל" לילדים  . .ומחנה "אמונה" לילדות  -הרי בודאי שצריכים לנצל הימים
שמחמשהעשרבאבואילךכדילהוסיףביתרשאתוביתרעוזבלימודהתורהעםהטף,
ובאופןשלפעולהנמשכתעלכלהימיםשלאח"ז".
(134תש"נשםע'.152וראהשםע'...":153שבחודשאב..מתחילהההכנהלחודש
אלול..חודשהתשובהוהרחמים,שבויוצאהמלךמהעירלשדה,ואנשיהשדהמקבלין
פניובשדה,והואמקבלאתכולםבסברפניםיפותומראהפניםשוחקתלכולם,וממלא
בקשותיהםכו',שבזהמודגשתמעלתהעבודהדבירורוהעלאתהמטה)שדה(דוקא".
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miligzn mixedyk ,ixyt`d mcwda zeidl dkixv dfa dlertd .ht
onfd `ea iptl cer ,135uiwd onfa mdicli elai - eidi okid aeygl
'ek meyixd ixg`l oky .uiw-zepgnl mdicli z` minyex mixeddy
mr jexk iepiydy mb dne ,xak dyrpd z` zepyl xzei dyw
.136heyte oaenk dxizi d`vede `gxih
jynay miclil rbepa od ,`ed el` uiw zepgnc drtydd lceb .v
daehd zepncfdd idefy ,xykd jepig eppea`cl milawn mpi` dpyd
jyna dfa milbxzny ixg`le .zecdie dxez mda xicgdl ,xzeia
.137df ixg`ly onfd lka jynpe jledy "rah dyrp lbxd" ixd ,onf
lr jepig lawl mikef dpyd jyna mby miclil rbepa 138ode .av
df ici lr ,zecdie dxeza sqezip mlv` mby ,ycewd zxdh
xy` ."uiw dpgn"a (jxr itl) dkex` dtewz jyna mi`vnpy
ly dpend"n md miwzepn dlilae meia ,zrl-zrnd lk jyna
mc` ipa iptn yiiazi `l"c mnvra lczydl mikixv mpi`e ,"inex

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

(135ש"פשמיני,מבה"חאיירתש"נ-התוועדויותע'.91

(136ש"פאמורתשמ"ח-התוועדויותע'.336-7
וראהמשיחתאחרוןשלפסחתשמ"ח-התוועדויותע'":174כאןהמקוםלהזכירכמה
עניניםהשייכיםלאחרוןשלפסח,סיוםהחג-שלאחריומתחיליםימיהקיץ..להשתדל
שגם בימי הקיץ יקבלו ילדי ישראל חינוך על טהרת הקודש ,ועכ"פ חינוך הכשר,
במחנות-קיץהכשרים,עדלטהרתהקודש,לרשמםבעודמועדוכו'".
(137משיחותש"פבלק,י"זתמוז)נדחה(תשמ"ח-התוועדויותע'.35-6
(138ראהש"פשמיני,מבה"חאיירתש"נ -התוועדויותע'...":91-2ואדרבה:כמדובר
פעמים רבות ,שזוהי הזדמנות מיוחדת בחינוך ילדים ,ובכמה ענינים  -יש בזה מעלה
אפילו לגבי בית ספר :בבית ספר נמצא הילד רק חלק מהיום ,ובשאר חלקי היום לא
תמיד בטוחים איזו השפעה הוא מקבל; משא"כ ב"קעמפ" )שבו הוא שוהה בכל משך
המעת-לעת(,הריהואבכלהיוםוהלילהבאותהסביבה,ברוחהתורהומצוותי',במילא
ישלזהעליוהשפעהחזקהביותר,גםכאשרהואחוזראחריהקיץ,וכפישרואיםבפועל.
ובהתחשבבכךשזהנוגעלחינוךהילד,היסודשלכלחייו,כמ"שחנוךלנערע"פדרכו
גםכייזקיןלאיסורממנה,וגםהשניםשביןנערותוזקנות,הריזהנוגעלחייהנישואין
שלו,להקיםביתבישראלעםבניםובנותעוסקיםבתורהובמצוות,עדסוףכלהדורות-
מובן גודל האחריות והזכות וגודל ההשתדלות שצריכה להיות בזה ,ב"והעמידו
תלמידים הרבה" ,באופן שהתלמידים יעמידו עוד תלמידים וכו' ,כולל ע"י ההשפעה
והחינךדמחנהקיץ".
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jxc lre ,xira mzeida dpyd jyna mda miybety - "mibirlnd
.139mznbec mipipr x`ya df

zekixcnde mikixcnd ly zegilyd
mr ecnliy ,`id uiwd-dpgn ly zekixcnde mikixcnd zegily .bv
rbepa - dkxa zxin`ay zernynd z` mdl exiaqie miclid
rbepa oke ,dizye dlik` mr mixeywe dpgna miygxznd mixacl
.140oeyil mikledy iptl dhind lr rny z`ixwl

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

 (139תשמ"ח שם ע'  .36וראה שיחת תענית שבעה עשר בתמוז  -נדחה  -תשמ"ח -

התוועדויותע'...":49-50ישצורךבהשתדלותיתירהלחנךהילדיםוהילדותע"פתורה.
.אמנםבמשךהשנהקשהביותרלפעולשבמשךכלהיוםכולו,בכלשעותהמעת-לעת,
יהיו הילדים בד' אמות )לא רק כשרים ,אלא גם( על טהרת הקודש ,שהרי ,מזמן לזמן
יוצאיםגםל"רשות-הרבים")בגללשנמצאיםבגלותכו'(,ששםמנשבותרוחותמצויות,
ולפעמים,גםרוחותבלתי-מצויותובלתי-רגילות...
ולכן,ההזדמנותהטובהביותרלכךהיא-בזמןהקיץ,כשמכניסיםאתהילדיםבמחנות
קיץ על טהרות הקודש ,אשר ,במשך כל היום כולו ,כל שעות המעת-לעת ,ללא הפסק
כלל,נמצאיםבד'אמותעלטהרתהקודש,ולאחרישנמצאיםבמצבזהבמשך זמן,כמה
ימיםושבועותכו',אזי",הרגלנעשהטבע")החלמטבעשני,ועדלטבעסתם(,שפועלעל
כללותהנהגתםבמשךכלהשנהכולה,שתהי'עלטהרתהקודש".
וראה ש"פ שלח ,כ"ח סיון מבה"ח תמוז תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :394והדגשה
מיוחדתבעניןשהזמןגרמאבמיוחדבימיהקיץלנצלאתתקופתהחופששקיימתבפועל
בכו"כמוסדותחינוךל"חופש"מעניניחול,ע"יההוספהעודיותרבכלעניניקודש,אע"פ
שמצדהנהלתהמוסדחינוךאיןחיובוציווידשמירתסדריהלימוד,ע"ד"אניאינימצוה
לך",כיאם",לדעתך" -לשלוח כלבניובנותישראללמחנותקיץהכשרים,ועדלחינוך
עלטהרתהקודש,שבהםישהוכל שעותהיוםוהלילה)ללאהפסקשלהשפעהאחרת,
אפילו שהיא כשרה ,כבעניני הרשות בפשטות( באווירה של תורה ויהדות ,ובאופן
ד"פעולהנמשכת"עלכלהימיםשלאח"ז".
(140ראשידבריםמשיחתיוםה'בדר"חתמוזתנש"א -לתלמידותהמסיימותד"בית
רבקה" ולמדריכות דמחנות-קיץ תחיינה ,ושם.." :ועד"ז בנוגע לברקים ורעמים ,שהיו
בימיםובשבועותהאחרוניםפעמיםרבותבעירובשכונהזווברחובותאלו-הרי ניתוספו
הברכההקשורהברעם" -שכחווגבורתומלאעולם",ובברק" -עושה מעשה בראשית".
ובודאילאהיהצורךלהזכירזאתלילדיםשנמצאיםשם,אלאהם ברכובעצמם.ובודאי
שהילדים זוכרים זאת ,והדבר נחקק בזכרונם עד שאפי' כשיעבור משך זמן ללא רעם
וברק,ואח"כהםיתרחשושוב -יודעכברהילדאיזו ברכהלעשות,ועושהזאתעםכל
החיותוהתמימות,בהתאםלהנהגהשלילד )ובמיוחדילדיהודי(שהואחדורבתמימות
וחיותוחוזקבכלעניניו.והילדגם עושהזאתבהתלהבותוהתפעלותמיוחדת),כיכשילד
יהודי שומע רעם וברק הוא מתפעל יותר מאשר אביו או אמו ,ואף מאחיו הגדול או
אחותוהגדולה([".
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uiwa rbx lk levip
`linne ,jex` `ed uiwdyk elit`y ,`ed lecb ikd xwird .cv
lre ,rbx ca`l oi` df lka - ?xdnl (dilr e`) eilr recn dxe`kl
z` lvpl jixv `l` ,xzei e` mly mei ca`l `l dnke dnk zg`
.141xidn ote`a onfd
zizin`d dle`bd z` xzei cer fxfl lvepi uiwdn rbx lky .dv
.142epwcv giyn i"r dnilyde

zkynp dlertle ,'dpgn'a zeaehd zelertd mekiql meiq zaiqn
miny z`xia
zaiqn' dpgn lka eyri ,zepgndn mirqepy iptly ,xzeia oekp .ev
icka ,zeldpdde (zekixcn e`) mikixcnd ,miclid lk xear 'meiq
jyna etqepy zeaehd zelertd lkn mekiqe lkd-jq zeyrl
,miclid lv` miny z`xie zecdid xzei wfgl oke .dpgna mziidy
dlert d'idie mz` egwiy ,zg`e cg` lk z` xxerl zpn lr
cenlz e` xcgl jlie dziad xfeg (`id) `edy drya ,zkynp
.143dfa `veike dxez
- 'xi`dl xp' mb d'idi ,envr clid lr d'idzy drtydl sqep .fv
ceaka - mdixed lr mbe ,(odizexag lr zeclie) eixag lr ritydl
mixg`n xzei mixedd lr minrtd aexa lertl milekiy ,ux` jxce
.144mixbean

lel` yceg
micli ici lr dpyd zkxa
ekxai devn-za e` devn-xa mcewy micli mby ,l`xyi bdpn .gv
s` .'d zkxa jiyndl gkd ozip mdl mby ,daeh dnizge daizka
daxc`e ,xbean mc` jxai ohw cliy ceake ux` jxc df oi`y

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

.(ראשידבריםתנש"אשם141

 "]כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן חבילות של שטרות להנהלה ע"מ לחלקן:( שם142
."'ועודועיקרוכו,[קיץבריאוקיץשמח: ואח"כאמר.לתלמידות
.252'(ש"פשופטיםתשמ"ח–התוועדויותע143
."עלידיבנים-"כמ"שוהשיבלבאבותעלבנים:(תשמ"חשם144
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mpyi epipnfay oeikn ,mewn lkn ,edkxaiy xbeandn ywan clid
z`f elvpiy aeh ixd ,'ek ie`xd ceaka mibdpzn mpi`y micli
.145dlebq inia hxtae ,'ek zekxa ,miaehe miiaeig mipiprl

dpyd y`x axr
'wcv gnv'd zcled mei
gnvd ly ezekfl siqedl df mei elvpi ,146she miyp miyp` .hv
zcledd mei lra ly ezcear xwir `hazd mday mipiprda wcv
.147df meia xaeb elfny

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

(145שיחתג'דסליחות,כ"דאלולתשמ"ח-התוועדויותע'.339
 (146ערב ראש השנה תשמ"ט  -התוועדויות ע'  :387-8ובפרט שבערב ראש השנה,

היום האחרון של השנה ,הוא גם יום ההולדת של אדמו"ר הצמח-צדק ,שאז "מזלו
גובר" ,ובפרט בשנה זו שנשלם שנת המאתיים להולדתו )כמדובר כמה פעמים( –
שהשמות"צמחצדק"הםשמותיושלמשיחצדקנו– הריזהמוסיףעודיותרכחשביום
זה תהי' הצמיחה )צמח דמשיח צדקנו )צדק( ,באופן דמראה באצבעו ואומר זה .ובזה
אפשרלהוסיףעודיותר–עי"זשכאו"א,אנשיםוכו'".
 (147ערב ראש השנה תשמ"ט  -התוועדויות ע' " :388ובכללות – ענינו הי' - :הפצת
התורה ,ובפרט  -פנימיות התורה ,הפצת עבודת התפלה ועבודת כל המצות כולם
בהידור,כוללובמיוחד-מצותהצדקה.
והיות שהצמח צדק הי' הנשיא של הדור שלו ,והנשיא הוא הכל – נמשל מענינו זה
של הצ"צ לבני ישראל בדורות שלאחרי זה ש"שייכים" אליו .ובפרט שבזה התבטא גם
העבודה ותפקיד ושליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – כפי שהסביר כמ"פ,
שתפקידו של הדור הוא – הפצת התורה והתפילה והמצוות ,ובפרט – הפצת פנימיות
התורה".
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:iying wlg

zegiy - zetqed
rxd xvia mgldl clid ciwtz
qpk lkae ,"'d ze`av" ly miax miqepik xak eidy oeikn
elhale ,rxd xvia megll `ed miliigd ly mciwtzy exace exfg
miclia xaecn ixd .mixagd lr mb z`f ritydle ,ixnbl eyxble
z` ahid epiade eaiywd mdy i`cea ixd ,"oeape mkg mr" ly
.(zilbp`l mebxzd mr) mixacd
,miqepikd lk ixg`y zeidl leki ji` :dl`yd zxxerzn cin
?xvid oevxk dyere ,rxd xvil aey clid rpkp
:envr qpkd zrya dbdpddn xzei daeh d'i`xa jxev oi`e
yecw mewnae ,"'d ze`av" iliig miax micli df qpka miayei
zia  ביתיd"awd xn` eilry ,"hrn ycwn zia" zqpkd zia
bg ly aeh mei - yecw meiae .ldwd zpy - dyecw dpyae .dltz
`ed zg`e cg` lk ly gxe`de "`fitye`"d xy` meiae .zekeqd
zece` qpka mixacne .zg`e cg` lk mr `vnp `ede ,wicvd sqei
ldwd" - ef dpyle df meil cgeina dxeza daezkd ,"meid zcewt"
.d"awd lr cenll dxhna ,"shde miypd miyp`d mrd z`
xg` revrv e` ,oery ,dnlvna wgyne cli ayei ,lkd zexnl
znx idn d`xn `ed dfae ,yly cr dpy oa clil mi`znd
...ely zegwitde "dnkg"d
,lk oirl ielba `l` ,`agda z`f dyer epi`y `l` cer `le
epnn cenll ick eilr milkzqn eaiaq miayeiy miclid xy`k
z` migvpn ji`e "'d ze`av" qpka miayei cvik 'd'ig `nbec'
`ava liig bdpzn ji` mdl mibcn df zxenz `ede ,rxd xvid
!rxd xvid
ipin lka eliykdl dqpnd ely rxd xvia mgli `edy mewna
rxd xvid z` `ed xi`yn ,epnn rxd xvid z` wlqle ,zeleagz
zayl mewna if`e ,"'d ze`av" qpkl eze` ageqe ,ekeza elv`
84
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`ed rney ,"'d ze`av" cwtn ly "meid zcewt"l aiywdle qepka
.rxd xvid ,ely cwtnd ze`xedl
zqpkd ziaa "'d ze`av" qpka rxd xvil yi mewn dfi`
!?ldwd zpyae
qpka ayei `ed ixd ,dfk avnl ribn `ed ji` - dxe`kle
`ed xvw onf iptle ,zekeqd bg ly aeh meia "ldwd"a "'d ze`av"
- "ie`xk ecaer m` ale zeilk ogeae 'eke eilr avip 'd dpde" xn`
`ed m` ,ale zeilk ogan el dyere cg` lk cil avip d"awdy
?rxd xvid lewa rney ,lkd zexnl ,`ede ,epevx z` miiwn
cli eipta cner xy`ky ,xvid znkg z` mi`ex o`k ,`l`
eixiag z`e) clid z` qipkn `ed cin ,'mkg'l envr ayegy
,elv` miliig zeidl mze` jyene ,lecb ikd 'uea'l (elewa mirneyd
bga ,"'d ze`av" ly ,"ldwd" qpkay - `id lreta d`vezde
- zqpkd ziaa yecw mewna ,wicvd sqei ly eneia ,zekeqd
...ely miwgynd mr gny `ed ,'d zgny mr genyl mewna
xvid `av'a liig `ed d'idp ,"'d ze`av"a liig zeidl mewnae
...'rxd
ipt zlawl zkll mippekzny onfa ep` mi`vnpy hxtae
dfk cli jli dn mr - dnilyde zizin`d dle`ba epwcv giyn
'rxd xvi'd mr ..ely 'miwgyn'd mr - ?giynd ipt z` lawl
...e`ava liig `edy

mikixcnd zeixg`a d`xed
:mikixcnl rbepa mb siqedl yie
eaiywi miclidy ick ,xcq zeyrl `ed jixcn ly eciwtz
.qpka mixacny dnl
oia aaezqn jixcnd :jetd weica `ed avnd lretl j`
miclid mb `l` aiywn epi` `edy wx `l ,dfn d`vezke ,miclid
`ed cin - aiywne rebx ayeiy cli eze`xay cre .miaiywn `l
,eze` lalane ecil aaezqne ...jixcnd `edy clil ze`xdl b`ec
.aiywdl leki `l clide
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eaiywie myd ze`av qpka eayiy mewnay - `id d`vezde
cenll xyt` dne ,wicvd sqei d'id ine ,"ldwd" df dn ecnlie
zebdpzdn d'ig `nbec cenll xyt` ji` md miayeg - epnn
!jixcnd
:lretl rbepae
rxd xvi z` wlqle ,avnd z` owzle xtyl yi `adle o`kn
dcnl dxezdy daiqdy cnlie opeaziy ici lr `ede ,lke lkn
,rxd xvid lewa rnyiy ick `l `id ,rxd xvi el yiy eze`
ezaiaqa mi`vnpd eikixcne eixed z`e eze` xrvl ick `l elit`e
dnkgd z` lvpi `edy ick - `l` ..aiywdl el mirixtne
,"liqke owf jln" ,rxd xvid lr xabzdl lkei f`e ,ely zizin`d
.eze` yxble
mewna xy` - mikixcnd ici lr d'idz (zerahnd) zwelge...
dpd ,miclid z` elalaie ,jixcnl mikiiy mpi`y mixac eyri mdy
cre .xyide aehd jxca bdpzdl miclid z` ekpgi ,df mewna
,dkk minrt dnke ce`n aeh bdpzdl jixvy miclil xiaqn `edy
ivg eniiwiyk elit` ixd ,elewa ixnbl ernyi `l miclid m`a f`y
,"'d ze`av"l zn`a mikiiyd mikpegn micli eidi md ,eixacn
."miwicv mlek jnr"le
cg` lk ly dxenbd dhlgdd mr sexiva ,dwcvd zpizpe
dni` elihi ,"myd ze`av" z` wfgle ,ldwd ly zelerta siqedl
cewxp epleke .icedi clil zybl cgtiy cre ,rxd xvid lr cgte
...epiwcv giyn mr cgia
(27780 ' התוועדויות ע."')ו' דחגה"ס התשמ"ח ל"צבאות ה

'd `ava liigl dni`zn dpi`y zebdpzd lr dhxg
lalal ick ,'dcear' miytgne miaaezqny el` mby ,xirdle..
..mixacny dnl aiywdl mixg` miclil zeyxdl `l mbe mnvr z`
ux`d lk `ln"y xg`n ,'d ze`avl mikiiy mdy mixkfp md mb !d"awd - mdly 'l"khnxd' m` cgia mi`vnp md ixd - "eceak
daeyg drc lrae xn`c-o`n `edy el dncpy it lr s`y
..zenewn silgie mixcq dyri `ede ,("m`c
© raih `i
© xrvp`b
© `© ")
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mewnl zkll xg` clile ipelt mewnl zkll deevi `ed df clil
lalane oiprd lk z` lalan `ed jkn d`vezyk elit` ..xg`
...bdpzdl mikixv miicedi miliigy ote`a zebdpzdn miliig
md mb ixd - zepka jk lr mihxgzn mdy xg`n dpd
zlhazn df ici lre ,icedid `avl ,zenilyd zilkzae ,miqpkp
cine skiz d`ay ,dnilyde zizin`d dle`bl dpexg`d dripnd
.yxcnd zial o`k
(171 ' התוועדויות ע."')ב' דחוה"מ סוכות תש"נ ל"צבאות ה

!mdizepeiqpe mlerd zea` miwicv lr renyl miclid zyixc
zgp mdn zeexl dkfne gilvn d"awdy - xwir df mbe cere
jepigd z` mdl mipzepy df ici lr ,izeciqge icedi zgp ,izin`
zlgzd iptl cery - "xraix` dligzkl"y ote`ae .mi`znd
ileya mqtza ,mixedl mnvr cvn miclid mipet ,mdnr xeaicd
zece` meid epl mzxtiq `l oiicr ,okzid :mdl mixne`e ,mdicba
lgd ,mler iwicv mi`xen` mi`pz ,epizea` zea`e epizea`
,df meic oifitye`dl rbepa cgeinae llek) awrie wgvi mdxa`a
lk`n) oefn zpizpa zlrezd idne ,(y"xdn x"enc`e wicvd sqei
...!?mlerd zea` zece` epl mzxtq `l oiicr m` inyb (dwyne
oi`" l"fg oeylae) dgepn mipzep `ly - micli ly mkxcke
`aqd zece` mdl xtql mvtge mpevx e`lniy cr ("dgepn mdl
-xg`lk xvw dprna mexhtiy jka miwtzqn oi`e ,'ek `aqd ly
.mihxt ihxte mihxtd lka zrcl miyxec `l` ,ci
md in zrcl mpevx - awrie wgvi mdxa`l rbepa :`nbecle
dzid zepeiqpa dcinrd m`d ,zepeiqp mdl eid m`d ,md dne
ipae mdipa zece` mzaygne mzrca 'id m`de ,e`l m` zelwa
.dl` miclil cr 'ek mdipipe mdickp ,mdipa
(265 ')משיחת ליל ו' דחג הסוכות תשמ"ח  התוועדויות ע
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