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ז

(‡) ‰"Ï˘˙'‰ ,Ë·˘ „"ÂÈ Z È‚Ï È˙‡·È‚Ï È˙‡· ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ¯ÙÒ Z ÌÁÓ ˙¯Â˙

ä"ìùú'ä ,èáù ã"åé .ã"ñá

(äâåî éúìá äçðä)

éúàá1‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ È‚Ï2‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈ Í˘Ó‰· ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· ‡È·ÓÂ ,3 ¯"„Ó· ˘"Ó
ÂÓÂ˜Ó·4‚Ï È‚Ï ,,‰ÏÁ˙· È¯˜ÈÚ 'È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ ,ÈÂÌÈÂ˙Á˙· ‰ÈÎ˘ ¯˜ÈÚ„ 

È"ÚÂ .Ô„Ú Ô‚· Ë¯Ù·Â ,‰ËÓÏ ‰˙È‰ ‰ÈÎ˘ ¯˜ÈÚ˘ ‡ËÁ‰ Ì„Â˜ 'È‰˘ ÈÙÎ ,‰˙È‰
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‰ÈÎ˘‰ ˙‡ Â˜ÏÈÒ ,„"‰Ú ‡ËÁÓ ÏÁ‰ ,˙Â¯Â„‰ ˙Ú·˘„ ÌÈ‡ËÁ‰

 ,ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯ÏÏÎÂ ,ÈÚÈ·˘‰ ‡Â‰˘ ÂÈ·¯ ‰˘Ó „Ú ,ÌÈ˜È„ˆ ‰Ú·˘ Â‡· Î"Á‡Â
ÔÈÚÈ·˘‰ÔÈ·È·Á 5‰ËÓÏ „Ú ,È˘˘‰ ÚÈ˜¯Ï ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎ˘‰ ˙‡ Â„È¯Â‰Â ,

¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÔÎ˘Ó‰· „ÁÂÈÓ· ‰Ê È¯‰ ‡ÙÂ‚ ı¯‡· ‰ËÓÏÂ .ı¯‡·6˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ 
ÌÈÂ˙Á˙· '˙È ÂÏ ‰¯È„ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÚ˘ ‡ÙÂ‚ ÌÏÂÚ·˘ ,ÂÈÈ‰Â .ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â7Â˘È ,

,‰‰Â .ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â ˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ Ú"Â‰Ê˘ ,‡ÙÂ‚ ÂÊ ‰¯È„ ÍÂ˙· ‰¯È„ Ï˘ ÔÈÚ
ÌÈË˘ ÈˆÚÓ ‰˘Ú ÔÎ˘Ó‰8ÏÎÓ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ÂÙÈ˜‰˘ ÔÎ˘Ó‰ ÈÏ˙Î Â˘Ú Ì‰Ó˘ ,

˜¯ ‡Ï) ˜ÈÈ„Ó ·Â˙Î‰˘ ÔÂÈÎÂ ,ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÂÈÚ Â‰Ê˘ ,Ô·ÂÓ ‰ÊÓ˘ ,ÂÈ„„ˆ
.ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â ÔÈÚ· È¯˜ÈÚ ‡Â‰ ‰Ê Ë¯Ù Ì‚˘ ,Ô·ÂÓ ,ÌÈË˘ ÈˆÚ (‡Ï‡ ,Ì˙Ò ÌÈˆÚ
ÔÈÚ ‡Â‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Ú·˘ È¯Á‡Ï 'È‰˘ ˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ ÔÈÚ˘ ÔÂÈÎ„ ,‰Ê· ÔÈÚ‰Â

‰„Ó „‚Î ‰„Ó Í¯„· Ï"ˆ ‰Ê È¯‰ ,ÔÂ˜È˙‰Â ‰·Â˘˙‰9Â¯Ó‡ ‡ËÁ‰ ÔÈÚ·˘ ÔÂÈÎÂ .
Ï"Ê¯10‰Ê ÏÚ ÔÂ˜È˙‰ Ì‚ ‰‰ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯ Â· ÒÎ Î"‡ ‡Ï‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡ 

ÌÈÏË·Ó Â„È ÏÚ˘ ,(˙ÂË˘ ÔÂ˘ÏÓ ,ÌÈË˘ ÈˆÚ Ú"Â‰Ê˘) ‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘ È"Ú Ï"ˆ
¯Ó‡Ó· È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÈÙÏ˘ ÌÈ˜¯Ù‰ ˙ÂÏÏÎ ÔÎÂ˙ Î"Ú) Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ˙‡ ÌÈÁˆÓÂ

.(Í˘Ó‰‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰

(·øàáîåÈ˘ÈÓÁ‰ ˜¯Ù·."˙Ú„‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ 'ÈË‰" ‡È‰˘ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘ ÔÈÚ 
 ‰ÚÈ„È‰Ó 'ÈË‰‰ ‡Â‰ ˙ÂË˘˘ ,ÂÈÈ‰Â‰ÓÎÁ‰Â11ÌÚË Ù"Ú ‰Ê ÔÈ‡˘ ,

ÌÚËÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘Â ,˙Ú„Â‡È·ÓÂ .‰Ï·‚‰Â ‰„È„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙Ú„Â 
‚"Ú ¯ÂÓÊÓ ÌÈÏ‰˙· ˘"Ó Â‰Ê˘ ,Ì„‡‰ ˙‚‰‰ ˙ÂÏÏÎÏ Ú‚Â· ¯Ó‡Ó‰ Í˘Ó‰·12È‡Â" ,

¯ÓÂÏÎ ,'Â‚Â ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡Â ÍÓÚ È˙ÈÈ‰ ˙ÂÓ‰· Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú·13¯Ú· È‡˘ ‰Ê·˘ ,
 ÏÂËÈ· È"Ú ‡Â‰ '˙È Â˙ÂÓˆÚÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î·„ ,ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡ ˙ÂÓ‰·Â‰ÏÚÓÏ˘ ÔÂˆ¯‰

(1 „ÒÂÈÓ ‰Ê ¯Ó‡ÓÂ¯˜ÈÚ·È˘ÈÓÁ‰ ˜¯Ù ÏÚ *

.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„Ó
(2.‡ ,‰ ˘"‰˘
(3.˙"È˘'‰ È‚Ï È˙‡· ‰"„¯
(4.Ù"‰Ú ¯"˘‰˘
(5.‡È ,Ë"ÎÙ ¯"˜ÈÂ
(6.Á ,‰Î ‰ÓÂ¯˙

*( 'Ú ÏÈÚÏ ‰‡¯ Z ÂÊ ‰˘Ï ÍÈÈ˘‰ ˜¯Ù‰VI."˘Â .

(7.‚"ÙÒ ¯"· .ÊË ‡˘ .‚ È˙Â˜ÂÁ· ‡ÓÂÁ˙ ‰‡¯
.Â"ÏÙ¯ ‡È˙ .Â ,‚"ÈÙ ¯"·„Ó·

(8.ÂË ,ÂÎ ‰ÓÂ¯˙
(9.‡ ,ˆ ÔÈ¯„‰Ò

(10.‡ ,‚ ‰ËÂÒ
(11.‚ ˜¯Ù
(12.·Î ˜ÂÒÙ‰‡¯ Z ÂÊ ‰˘„ ÌÈÏ‰˙ ÏËÈt‡˜‰ «

.ÍÏÈ‡Â 1 'Ú ‡"Á ÔÒÈ ‡"È Ó"‰Ò
(13.(‡ ,„Î) Á"ÈÙ ‡È˙



."˙ÂË˘ Ì˘· ÂÊ ‰‚È¯„ÓÂ ‰ÈÁ· '˜ ÔÎÏÂ ,˙Ú„Â ÌÚËÓ˙ÈÏÎ˙ ,‰‰„ ,‰Ê· ÔÈÚ‰Â 
Ï"˙˘Ó „"ÚÂ ,Ò"‡Â‡ ÏÚ È‡˜„ ,ÍÓÚ ˙ÂÈ‰Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú14ÔÈÚÏ Ú‚Â· 

Ò"‡„ ‡Ê¯ „Ú ·Â¯È˜‰Â 'ÈÏÚ‰ Ú"Â‰ ‡·¯Â˜„ ‡Ê¯˘ ˙Â·¯˜‰15‡Â‰ Ò"‡˘ ÔÂÈÎÂ .
‰Ê ÏÚ ‰‰ .ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡Â ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡ ,Î"‡ ,‰Ï·‚‰Â ‰„È„Ó ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ
‡Â‰˘ È"Ú ‰Ê È¯‰ ,ÍÓÚ „ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï È„Î˘ ,'Â‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â ·Â˙Î· ÌÈ„˜Ó

.‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘ Ú"Â‰Ê˘ ,„"ÂËÓ ‰ÏÚÓÏ ,„"ÂË‰ ÔÈÚ ÍÙÈ‰ Â‰Ê˘ ,¯Ú· 'ÈÁ··

äðäå Ú‚Â· ‡Â‰ ,ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡ Ê"ÈÚ˘ 'Â‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡„ ÔÈÚ‰˙ÂÏÏÎÏ
‡Ë·˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÚ˘ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ .(Ï"Î) Ì„‡‰ ˙‚‰‰‰„Â·Ú· ¯˜ÈÚ· 

‡È‰˘ ,‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú Ú"Â‰Ê˘ ,Ì˙ÂÓÈÏ˘ ˙ÈÏÎ˙Ï Ì„‡‰ È˘ÚÓ ÏÎ ÌÈ‡· ‰„È ÏÚ˘
‰ÓÈÓ˘‰ ÚÈ‚Ó Â˘‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆÂÓ ÌÏÂÒ16ÌÈ¯Â·È„‰Â ˙Â·˘ÁÓ‰ ÏÎ ÌÈÏÂÚ ‰„È ÏÚ˘ ,

‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú˘ ,ÂÈÈ‰Â .‰ÓÈÓ˘‰ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Ì„‡‰ Ï˘ ÌÈ˘ÚÓ‰Â
Ú"Â˘‰ ÈÂÂÈˆ Â‰Ê˘ ,ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡Â ‰ÈÚ17„ÈÓ˙ È„‚Ï 'ÈÂ‰ È˙ÈÂ˘ 18È„Î˘ "ÊÚÂ .

Ì‚ ˜˙ÓÂ˙ Ê"ÙÚÂ .'Â‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡„ ‰Ó„˜‰‰ Ï"ˆ ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡ ˙ÂÈ‰Ï
¯ÂÓÊÓ‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÂÎÈÈ˘‰19˘"Ó ÚÂ„ÈÎ ,ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ ,

‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ ˘¯Â˘· ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ„‡20,Â˙Â˜È·„· Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯Ó ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘ 'È‰ ÍÎ˘ 
ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ,ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ»
ˆ"ˆ‰˘ ‰ÊÓÂ ,ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ,'ÂÎ ·"‰ÂÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÔÈ‡ Ú"‚««

 ˙Ú· 'È‰ ‰Ê ÔÈÚ˘ ˜ÈÈ„ÓÂ˙Â˜È·„ Ì‚ ‰ÓÂ ,Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯ Ï˘ (Â˙·‰‡Â) ˙‡Ê ‡È·Ó˘
ÔÈÚ‰˘ ,Ô·ÂÓ ,'‰ ˙·‰‡· ˙Â‚¯„‰ ÈË¯Ù· ÌÈ¯Â‡È·Ï Í˘Ó‰·‡Â‰ È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ 

‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ‰ÈÚ Â‰Ê˘ ,‰·‰‡‰ ÔÈÚ· ˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙21˙ÈÏ ¯Ó‡ÓÎ ,
‡˙ÂÓÈÁ¯„ ‡ÁÏÂÙÎ ‡ÁÏÂÙ22.

(‚êéùîîå‡„Â‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡ (‡"Ú ÊÈ ˙Â·Â˙Î) Ï"Ê¯‡ ‰‰„" :¯Ó‡Ó‰·
 „˜¯ÓÂ Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ 'È‰˘ È‡ÚÏÈ‡ '¯··¯ ,'ÂÎÂ ‰ÏÎ‰ ÈÙÏ

'È˘Ù Á ÈÎ ,'ÂÎ ˙Ï˙‡ „˜¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘'È„È„ ÔÈ· ‡¯Â„ ‡„ÂÓÚ ˜ÈÒÙ‡ 
¯Â‡È·‰ ˙ÂÏÏÎÂ ."'ÂÎÂ ‡·ÒÏ 'È˙ÂË˘ 'ÂÎ 'ÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ ¯"‡ ,'ÂÎÂ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ
ÔÂ˘Ï‰ Ò"˘· ÂÈˆÓ˘ ,ÔÈÚ‰ ˜ÊÁÏ È„Î ,‡Â‰ ,˙Â·Â˙Î· Ò"˘‰ ¯ÂÙÈÒ ¯Ó‡Ó‰· ‡È·Ó˘
Â· ÒÎ˘ ÔÂ˘Ï‰ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ Ê"ÂÚÏ·˘ Ì˘Î] Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÏ Ú‚Â· Ì‚ ˙ÂË˘ Ï˘
,[(‡"Ò Ï"Î) ˙ÂË˘ ÔÂ˘ÏÓ ÌÈË˘ ,‡˜Â„ ÌÈË˘ ÈˆÚÓ ÔÎ˘Ó‰ ‰˘Ú ÔÎÏ˘ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯
ÔÙÂ‡· ÌÈ¯·„‰ ÈË¯Ù Ì‚ Ô·ÂÈ ÂÓÓ˘) ˙Â·Â˙Î· Ò"˘‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ
Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ„ ‰‚‰‰‰ ˙Â„Â‡ ,(ÔÓ˜Ï ¯‡·˙È˘ ÈÙÎ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘„ ‰„Â·Ú‰

 ‰Ê ÔÈ‡˘ ,˙Ï˙‡ „˜¯Ó ,'ÂÎ „˜¯ÓÂ‰Ê ÏÚÂ ,„"ÂË Ù"Ú ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Ï˘ ‰‚‰‰ ÔÙÂ‡

(14Ó"‰Ò) Ë"˘˙ ‰ÓÚË ‰"„ Ì‚ ‰‡¯Â .· ˜¯Ù
.Ì˘ ˙Â¯Ú‰·Â (27 'Ú Ë"˘˙

(15‡·Â‰ Z .· ,ÂÎ ‚"Á .‡ ,ËÏ¯ ·"Á ¯‰Ê ‰‡¯
.ÁÈ ˜¯Ù Í˘Ó‰‰·

(16,ÁÎ ‡ˆÈÂ.· ,Â˘ ‚"Á .· ,ÂÒ¯ ‡"Á ¯‰Ê .·È 
.(‡ ,‚Ù) ‰Ó ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜˙

(17.Â˙ÏÈÁ˙· Á"Â‡Á ‡"Ó¯

(18.Á ,ÊË ÌÈÏ‰˙
(19.‰Î ˜ÂÒÙ
(20 .(‡"ÚÒ ,ÁÏ˜ ˆ"Ó¯„) Ó"Ù˜˙ÚÌÂÈ‰"· 

.ÂÏÒÎ ÁÈ "ÌÂÈ
(21.„"Ù .‡"Ù ‰„Â·Ú‰ Ò¯ËÂ˜ ‰‡¯
(22˙"Â˜Ï .‡ ,ÊÒ¯ ‚"Á .· ,‰ ·"Á ¯‰Ê ‰‡¯

.Ó"Î·Â .‚ ,·Ó ÁÏ˘
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ÔÙÂ‡· ÂÊ ‰‚‰‰˘ Â¯Ó‡‰‡ ˙ÂË˘ Ï˘ ‡„ÂÓÚ ˜ÈÒÙ‡ 'È˘Ù Á ÈÎ ,ÍÎ È„Î „Ú ,'ÈÏ 'È
.‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ 'È„È„ ÔÈ· ‡¯Â„

êàÌÚË‰ Â‰ÓÂ ,‡·ÒÏ ‡˙ÂË˘ 'ÈÏ È‰‡„ ÔÈÚ‰ ˜¯ Ú‚Â Ê"ÙÚ È¯‰˘ ,ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ
,ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Ï ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÎÈ¯‡ ÏÎ ¯Ó‡Ó‰· ‡È·Ó˘
Ï‡ÂÓ˘ ·¯Â ,„˜¯ÓÂ Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ 'È‰ È‡ÚÏÈ‡ '¯· ‡„Â‰È '¯˘ ‰Ó„˜‰‰Ó ÏÁ‰

 ÔÈ„· ˘Ï˘) ˙Ï˙‡ „˜¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯·(Ò„‰ Ï˘àÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '‚ ÏÎ ˙‡ ‡È·Ó Î"ÂÓÎÂ .
'ÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ '¯ ¯Ó‡Ó·,(Â· „˜¯Ó 'È‰˘ Ò„‰ Ï˘ ËÂ˘) ‡·ÒÏ 'ÈËÂ˘ ÈÏ 'È‰‡ ,'ÂÎ 

Â˙ËÈ˘) ‡·ÒÏ 'È˙ËÈ˘ ‰Ï È¯Ó‡Â ,(‰ËÂ˘Î ‚‰˙Ó 'È‰˘) ‡·ÒÏ 'È˙ÂË˘ 'ÈÏ È¯Ó‡Â
(Â‚‰ÓÂá,‰‰„ ,‰˘˜ÂÈ ¯˙ÂÈ·Â .'È˙ÂË˘„ ˘Â¯ÈÙ‰ ˜¯ Ô‡Î Ú‚Â ‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡ ,

¯Â„ÈÒ· ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ È˘Â¯„· Ì‚ ‡·Â‰ Ï"‰ ˙Â·Â˙Î„ Ï"Ê¯‡Ó23Ï˘ ¯Ó‡Ó·Â ,
Á"¯˙ È‚Ï È˙‡· ‰"„ Ú" (·"˘¯Â‰Ó) ¯"ÂÓ„‡24ÌÈÈÚ ‰ÓÎ ˙ÂÏÏÎ· ÌÈ¯‡Â·Ó Â·˘) 

ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜·Â ,(‡ÏÂÏÈ‰‰ Í˘Ó‰·˘25ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Ï Ú‚Â˘ ‰Ó ˜¯ ‡·ÂÓ Ì˘Â ,26,
˙ÂÎÈÈ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ Ì‚ ÌÈ¯‡Â·Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó· ÂÏÈ‡Â
ÔÈÚ· ÌÈ¯·„‰ ÈË¯Ù ¯‡·Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó·˘ ÔÂÈÎ„ ,‰Ê· ¯Â‡È·‰ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÔÈÚ‰ ¯Â‡È·Ï
¯‡·Ó Î"ÂÓÎÂ ,Ê"ÙÏ ˙"˘ÓÎ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯ Â· ÒÎ Î"‡‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡

¯Ó‡Ó‰ Í˘Ó‰·27˙ÂÈ˙Â‡Ï '¯ '˜ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ ,¯"˜˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÈË¯Ù ÔÈÚ· 
˙ÂË˘· Ì‰˘ ÈÙÎ ÂÏ‡ ÌÈÈÚ (¯ÂˆÈ˜· Ù"ÎÚ) ˙ÂÈË¯Ù· ¯‡·Ï ÂÂˆ¯ ÔÎÏ ,'ÂÎÂ '‰Â '„

.(ÔÓ˜Ï„Î) Ê"ÂÚÏ„ ˙ÂË˘‰ ÏË·Ï È„Î ,‰˘Â„˜„

(„úãå÷ðåÔÙÂ‡· ‰˙È‰ ÌÈË˘ ÈˆÚÓ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú ‰‰„ ,‰Ê· ¯Â‡È·‰ÈˆÚ˘ 
 ˙‡ ÂÙÈ˜‰˘ ˙Â¯È˜‰ ÂÈÈ‰„ ,ÛÈ˜Ó Ï˘ Ú"Â‰ ÌÈË˘,ÔÎ˘Ó‰ ÈÈÚ ÏÎ

Ì˙ÂÏÏÎ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÈÚ ÏÎ Â˘Ú ÔÎ˘Ó‰ ÍÂ˙· ÂÏÈ‡Â˙„Â·Ú ,˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú Ú"Â‰ 
 ÂÊ ‰„Â·Ú˘ ,ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙„Â·ÚÂ ÔÈ„ÈÓ˙‰‰ÓÎ· ,‡˜Â„ ˙Ú„Â ÌÚË· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰

 ÌÈË¯Ù‡Ï‡ .ÌÈË¯Ù ÈË¯ÙÂÔÂ˘ÏÓ ÌÈË˘ ,ÌÈË˘ ÈˆÚ· ÌÈÙ˜ÂÓ ÂÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ÏÎ˘ 
 Ú"Â‰˘ ,˙ÂË˘ÏÎ· ÏÚÙÂ ÚÈÙ˘‰ ‰Ê ÛÈ˜ÓÂ ,˙Ú„Â ÌÚËÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘

ÈÈÚÔÈÚ ‡Ë·˙Ó ‰Ê·˘) ‰ÏÙ˙‰ ÔÈÚ· ,Ï˘Ó‰· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎÂ .ÔÎ˘Ó·˘ ‰„Â·Ú‰ 
 È‡ Ê"ÈÚ˘ 'Â‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â ˘"Ó Â‰Ê˘ ,‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘‰Ï"Î ,ÍÓÚ „ÈÓ˙

ÚÈÙ˘ÓÂ ÛÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‰„Â˜‰Â ÏÏÎ‰ Â˘È˘ ,(·"Òâ.‰ÏÙ˙‰ ÔÈÚ·˘ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ 

à(¯Â˜Ó ‰ÊÓ„ ,"Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ 'È‰ È‡ÚÏÈ‡ '¯· ‡„Â‰È '¯"˘ ‡È·Ó˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡Â
¯Â˜Ó‰ ¯‡·Ï ¯Ó‡Ó‰ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡„ Z Ò„‰ Ï˘ ÔÈ„· ˘Ï˘ ÂÈÈ‰ "˙Ï˙‡ „˜¯Ó"˘ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

.„˜¯Ó ‰Ó· „"Â„· Ó"˜Ù È‡Ó :Ì‚Â .È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ

á( Z ËÂ˘ :ÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰˘ ,„ÂÚÂıÂÁÓ˘ ,Ì„‡Ï ‰ËÈ˘.˙ÂË˘Â 

â(.‰„ÈÁÈ„ ÛÈ˜Ó‰ Î"ÂÎ‡ÚÂ ,'ÂÎ ‰˘Ó 'ÈÁ„ ÛÈ˜Ó‰ ÂÏÈÙ‡˘ (‰"Ù) ‰„Â·Ú‰ Ò¯ËÂ˜ ‰‡¯

(23.ÍÏÈ‡Â ‡ ,ÁÎ˜ Z Á"‡„ ÌÚ
(24.È¯ 'Ú Á"¯˙ Ó"‰Ò
(25.‡"Ù ÂÎ ¯Ó‡Ó

(26"˙Ï˙‡ „˜¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯ ÔÈÚ"
 ‡˙ÂË˘ 'ÈÏ È‰‡"Â ,¯Â„ÈÒ· Z"‡·ÒÏ Z ‰"„·

Ò¯ËÂ˜·Â Á"¯˙ È‚Ï È˙‡·.ÔÈÚÓÂ 
(27.ÍÏÈ‡Â Â ˜¯Ù

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה

ט



ïéðòäåÚÓ˘ 'È‰˘ ÔÂ˘Ï‰Î ‡Â‰ ‰ÏÙ˙‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ˘ Ï"˙ ‰‰„ ,‰Ê·ÂÈ·¯Ó 
¯ÓÂ‡˘ ÈÙÎ ,ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ ,Â˙Â˜È·„ ˙Ú· Ô˜Ê‰

Ï‡¯˘È ˙Â¯ÈÓÊ ÌÈÚ ,ÍÏÓ‰ „Â„28,ÍÓÚ „ÈÓ˙ È‡Â ·È˙Î Ê"ÙÏÂ ,Ï‡¯˘È ÏÎ Ì˘· ,
.'Â‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡˘ Ê"ÈÚ ‡Â‰ ‰ÊÏ ‡Â·Ï Í¯„‰Â È‡˙‰˘ ·Â˙Î· ÌÈ„˜Ó˘ ÈÙÎÂ
‰ÚÂ„È ‰‰„ .‡˜Â„ ÌÈ¯·„‰ ÈË¯Ù ÂÈÈ‰„ ,ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· Ï"ˆ ‰ÏÙ˙· ‡˜Â„ È¯‰ ,Ó"ÓÂ
Î"Â· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡Â·ÓÎ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÏÙ˙ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ

‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ ˘È¯· Ì"·Ó¯‰29 .ÌÂÈ ÏÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ·˙Î˘ ,‰Ê· ÂÈˆÓÂ
È"·˘¯Ï Ú‚Â· ‡˙È‡ ÈÏ···˘ ,ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ ÈÏ··‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ Ô˙¯Â˙˘ ÂÈ¯·ÁÂ

‰ÏÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡Â ˘"˜Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓ˘ ,Ô˙ÓÂ‡30‰ÏÙ˙Â ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˘"˜˘ ÈÙÏ ÂÈÈ‰Â ,
ÈÓÏ˘Â¯È· ÌÓ‡ ,Ô·¯„31‰ÏÙ˙Â ‰¯Â˙ ¯·„ ˘"˜˘ ,‡Á‡ '¯ ˙Ú„ ,˙ÂÚ„ '· ‰Ê· Â‡·Â‰ 

ÁÎÂÓ ‰ÊÓÂ .ÚÂ·˜ ‰ÓÊ ÔÈ‡ ‰ÏÙ˙Â ÚÂ·˜ ‰ÓÊ ˘"˜˘ ,‡· '¯ ˙Ú„Â ,‰¯Â˙ ¯·„ ‰È‡
‰ÏÙ˙˘ Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ï „ÂÒÈ‰ Â‰Ê˘ Ï"ÈÂ .‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡È‰ ‰ÓˆÚ ‰ÏÙ˙‰ ÂÊ ‰Ú„Ï˘

ÈÏ··Î ‰ÎÏ‰ ÈÓÏ˘Â¯ÈÂ ÈÏ··˘ Ù"Ú‡Â .‰¯Â˙‰ ÔÓ Ú"Ó ‡È‰32,Ó"Ó ,Ì‚ ˙ÂÈ‡¯ Ì˘È 
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÏÙ˙˘ ÈÏ··· Ó"ÎÓ33Ô·¯„Ó Ì‰ ‰ÏÙ˙‰ ÈÓÊÂ ‰ÏÙ˙‰ ÁÒÂ ˜¯Â ,34.

 ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯· ÂÈˆÓ ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ÂÒÁÙ 'Ù (¯‰Ê·˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ ‡Â‰˘)35‡„Â˜Ù ,
‡˙ÂÏˆ ˙‡È¯˜˙È‡ ¯Ò „Á‡Ï ¯‰Ê‰ ˙ËÈ˘Ï˘ ,ÚÓ˘Ó ‰ÊÓ˘ ,˙È·¯Ú ‰ÁÓ ˙È¯Á˘„ 

ÈÓÏ˘Â¯È· ÂÈˆÓ˘ ‰Ó Ì‚ Â‰ÊÂ .‰¯Â˙‰ ÔÓ Ì‰ ‰ÏÙ˙‰ ÈÓÊ Ì‚ ‡Ï‡ ‰ÓˆÚ ‰ÏÙ˙‰ ˜¯
˙ÂÎ¯·36 ÏÎ·Â .ÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÏÙ˙ ˘Ï˘ ÏÏÙ˙Ó 'È‰ ÏÙÂ˙ÈÁ‡˘ ˙ÂÚ„‰ ÈÙÏ Ì‚ È¯‰ ,ÔÙÂ‡

,‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈ‡ ‰ÏÙ˙‰ ÁÒÂÂ ‰ÏÙ˙‰ ÈÓÊ˘ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰·ÂÈÁ ‰ÓˆÚ ‰ÏÙ˙‰ È¯‰
‡‰È˘ Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘ÏÎ ‡Â‰ ‰¯˜ÈÚÂ‰˘˜·· Ì‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ÂÈÎ¯ˆ Ï‡Â˘ Ì„‡ 

‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ ˘¯Â˘ ˙ÏÈÁ˙· ˆ"ˆ‰ ¯Â‡È· Ù"Ú Ë¯Ù·Â .‰Á˙Â37˘È˘ ‡È·Ó˘ È¯Á‡Ï) 
ÂÏÚ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈÂÓ ·Â¯Â ,Ô·¯„Ó Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó Ú"Ó ‰ÏÙ˙ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ

 È˘¯˘Ó Â‰Ê˘ ,(ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· ‡È‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ˘Ê"ÈÚ˘ ÈÙÏ ‰ÂÓ‡‰
ÁÈ‚˘ÓÂ ÂÓÏÂÚ ‚È‰Ó‰ Â„·Ï ‡Â‰ ˙"È˘‰˘ ÔÈ·ÈÂ Ú„ÈÂ„·Ï ÂÏ ÈÎÂ ÂÈ˙ÂÈ¯· ÈË¯Ù ÏÎ· 

‰Á˙ ÏÎ ‰ÏÙ˙ ÏÎ ,˜"Ó‰È·Ï Ú‚Â· ‰ÓÏ˘ ˙ÏÙ˙Ó Ì‚ ÁÎÂÓ ÔÎÂ .ÚÈ˘Â‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰
Î"ÂÎ Ê"ÙÏ Ë¯ÙÓ˘ ÈÙÎ ,ÈÂˆ¯ È˙Ï· ÔÈÚ ÂÏˆ‡ 'È‰È ¯˘‡Î) Ì„‡‰ ÏÎÏ 'È‰˙ ¯˘‡

'Â‚Â ˘È‡Ï ˙˙Â 'Â‚ ÚÓ˘˙ ‰˙‡Â ,‰Ê‰ ˙È·‰ Ï‡ ÂÈÙÎ ˘¯ÙÂ ,(ÌÈË¯Ù38 Ï‡ Ì‚Â ,È¯Î‰
È¯Î‰ ÍÈÏ‡ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎÎ ˙È˘ÚÂ 'Â‚ ÚÓ˘˙ ‰˙‡ 'Â‚39Î"ÂÎ‡ÚÂ , ˘È‡Ï Ú‚Â·

,È¯Î‰ ÍÈÏ‡ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎÎ ·È˙Î È¯Î È·‚˘ ‡Ï‡) Ï‡¯˘È‡Ï˘ ,Ì˘‰ ˘Â„È˜ „ˆÓ 

(28.‡ ,‚Î ·-Ï‡ÂÓ˘
(29Ì"·Ó¯‰Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒÏ ˙Â‚˘‰· Ô"·Ó¯ ‰‡¯

ÚÈ˜¯‰ ¯‰Ê ¯ÙÒ .·È ‰ÂˆÓ ˜"ÓÒ .Ì˘ Î"·Â ‰ Ú"Ó
.·È ˙Â‡ ı"·˘¯‰Ï

(30.Ì˘ È"˘¯Ù·Â ‡ ,‡È ˙·˘
(31.·"‰ ‡"Ù ˙·˘ .·"‰ ‡"Ù ˙ÂÎ¯·
(32˙È„ÂÓÏ˙ 'È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ‰‡¯Â .ÔÈ·Â¯ÈÚ ÛÂÒ Û"È¯

."˘Â .ÍÏÈ‡Â ¯ 'Ú ‰ÎÏ‰ Í¯Ú (Ë Í¯Î)
(33,Ó˘ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˘Â„ÈÁ ˆ"ˆ‰Ï „"ÒÙ ‰‡¯

.ÍÏÈ‡Â ‚

(34‰‡¯Â .Ì˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒÏ ¯˙Ò‡ ˙Ï‚Ó ‰‡¯
 Ì‚˜"‚‡ˆ"Ó‰Ò .ÍÏÈ‡Â ·Ï 'Ú (Ó"˘˙ ,˙"‰˜) Ê"‰„‡ 

) Ê"Ë˘˙ ÔÒÈ ‡"È ·˙ÎÓ .‡ ,ÂË˜ ˆ"ˆ‰Ï˜"‚‡·"ÈÁ 
.(·È˙ 'Ú

(35.‡ ,Ê¯ ‚"ÁÊ
(36.„"‰ „"Ù
(37.Ì˘ ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò
(38.Ë-ÁÏ ,Á ‡-ÌÈÎÏÓ
(39.‚-‡Ó ,Ì˘

פארברענגען עם הרבי

י



'Â‚ ÂÈÎ¯„ ÏÎÎ ˘È‡Ï ˙˙Â ·È˙Î Ï‡¯˘È Î"‡˘Ó ,'ÂÎ ¯‚˙ ‡¯Â˜ ‡‰È40ÂÈÚ˘ ,‡ˆÓÂ .(
ÌÚ „ÁÈ·Â .‡˜Â„ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆ ÂÈÈ‰„ ,ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Â·˘ ˜"Ó‰È· Ï˘

 ÔÈÚ ‰‰ ,‰ÊÂÏˆ‡ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰ÊÎ ·ˆÓ·˘ ,ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ‰ÏÙ˙‰
,‰ÂÈÏÚ ÈÎ‰ ‡‚¯„ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÈÁÂ¯ ÌÈÎ¯ˆ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈÎ¯ˆ,Ì‡ ÈÎ 

.ÔÈÈÏ‡ ÍÈ„ Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ ÍÈ‡««

øåàéáåÚÈ‚Ó Â˘‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆÂÓ ÌÏÂÒ„ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ‰ÏÙ˙‰ ÔÈÚ ˙ÂÏÏÎ˘ ,ÔÈÚ‰
'ÈÁ·Ï „Ú ,‰ÓÈÓ˘‰ Ï‡¯˘È ˘È‡ ‰ÏÚ˙Ó ‰ÏÙ˙‰ È"Ú˘ ,ÂÈÈ‰ ,‰ÓÈÓ˘‰
ÈÂ·È¯ ,‰·¯„‡Â ,ÌÈÈË¯Ù‰ ÂÈÈÚ ÏÎ Ì‚ ‰Ê· ˘È˘ ÔÙÂ‡· Ï·‡ ,'Â‚ È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ
È¯Á‡Ï Ì‚ ÏÚÂÙÂ Í˘Ó ‰Ê ÔÈÚÂ .ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Â· ‡Â‰ ‰ÏÙ˙· ˙ÂÓÎ‰
ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘ 'È‰ ÍÎ˘ Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯Ï Ú‚Â· ÔÂ˘Ï‰ ˜ÂÈ„Î) ‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú·˘ ˙Â˜È·„‰

Â˙Â˜È·„·Û‡„ ,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰‚‰‰‰ ÔÙÂ‡Â ‰„Â·Ú‰ ÈË¯Ù ÏÎ· ,(Â¯Ó‡˘ 
Ï"Ê¯41 ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÏÚ È¯‰ ,ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏ‰ È‡ÂÏ‰ÈÙÏ ÂÈÈ‰Â ,'ÂÎ 

‡ÓÂÈ ÏÎ„ ÔÙÂ‡· ÌÂÈ‰ ÏÎ ˙„Â·Ú Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘'È˙„È·Ú „È·Ú ‡ÓÂÈÂ 42ÏÎ˘ ‡Ï‡ ,
Ú"Â‰Ê˘ ,‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú„ ÏÎ‰-ÍÒ‰Â ‰Ó„˜‰‰Â ‰Î‰‰ ÌÚ ¯Â„Á ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê

.'Â‚ È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„

(‰åäæå˘"·È¯‰ ˙‡ÂÂˆ· Ë"˘Ú·‰ ˘"Ó Ì‚43ÏÂ„‚ „ÒÁ Â‰Ê˘ ,Ó"Î·Â ˙"È˘‰Ó 
ÂÁÎ Ô˙ ÈÎ ,'ÂÎ ˙ÂÓÏ ÂÏ 'È‰ Ú·Ë‰ Í¯„ ÈÙÏ˘ ,‰ÏÙ˙‰ ¯Á‡ ÈÁ Ì„‡˘
˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó˘ Û‡˘ ,ÂÈÈ‰Â .ÔÈÂÎÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÂÂÎ‰ ÁÎÓ ÍÎ ÏÎ ‰ÏÙ˙‰·
˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,Ó"Ó ,˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÎ¯· Á"È ‰· ˘È˘ ÂÏ˘ ÁÒÂ· ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ‰ÏÙ˙‰
,'ÂÎ ÔÂÈÏÎ‰ ÔÈÚ (ÍÈÊ Ë¯Ú‰ ÒÚ) ˘‚¯Â ¯ÎÈ ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÚ‰ ÏÎ·˘ ÔÙÂ‡· ‰ÏÙ˙‰

.ÂËÂ˘ÙÎ ÔÂÈÏÎ‰ ÔÈÚ ‰˘Ú ‡Ï˘ ˙"È˘‰Ó ÏÂ„‚ „ÒÁ Â‰Ê˘ „ÚÂ

æ"ãòå„È‚Ó‰ ·¯‰ ˙¯Â˙· ¯‡Â·Ó44‡¯Ó‚‰ È¯·„ ˘Â¯ÈÙ· 45‰ÏÂ‚Ú Â˙ÏÙ˙ ‰˘ÂÚ‰ 
Â ‰ÎÒÂ˙ÏÙ˙ ˘¯ÙÓ˘ ÂÈÈ‰) ‰"·˜‰· ˙Â˜·„˙‰ 'ÈÙ Â˙ÏÙ˙ ,‰ÂˆÓ ‰· ÔÈ‡

 ˙Â˜·„˙‰ ‰ÈÚ˘ ,‰ÏÙ˙ ÔÂ˘ÏÓ‰"·˜‰· ˜Â·„ ‡Â‰˘ ÌÈÓÚÙ ,‰ÏÂ‚Ú ,(‰"·˜‰·
‡Â‰ ÌÈÓÚÙ ,ÂÈ‡ ÌÈÓÚÙÂ,˙Â„ÈÓ˙ ÂÈ‡Â ,ÏÂ‚Ú‰ ¯·„Î ,‰ËÓÏ ‡Â‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ‰ÏÚÓÏ 

‡È‰ ‰ÏÙ˙‰ ¯˘‡Î˘ ,ÂÈÈ‰Â .‡˙ÂÂˆ ÂÓÎ ˙Â¯·Á˙‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰ÂˆÓ ,‰ÂˆÓ ‰È‡ ÈÊ‡
,˙Â¯·Á˙‰Â ‡˙ÂÂˆ Ï˘ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ· ÂÈ‡˘ ‰¯ÂÓ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÈÂÈ˘ ‰· ˘È˘ ÔÙÂ‡·
È"˘¯ 'ÈÙÎ ,‰ÎÒ Ï˘ Ú"Â‰Ê˘ ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ .ÌÈÈÂÈ˘ Ï˘ ÔÈÚ ‰Ê· ÍÈÈ˘ 'È‰ ‡Ï Ê‡˘

 ÏÙÂ ¯˘‡Î˘ ÂÈÈ‰Â ,Â˘‡¯· ÒÎ˙ ‡Ï˘ÔÂÁ˙ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú·46‡Ï˘ ‰ÎÒ ‰Ê È¯‰ ,
˙ÏÈÙ˘ ,‰Ê· ÔÈÚ‰Â ,ÂÁÂÓ ıˆ¯ÈÌÈ¯Â¯È· ¯¯·Ï ‰˘Â„˜‰Ó ‰ËÓÏ ‰„È¯È‰ Ú"Â‰ ÌÈÙ‡ 

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î· ‰ÎÂ¯‡· ¯‡Â·ÓÎ) 'ÂÎ47Â"Á ‰· ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ Â˙ÏÙ˙ Ì‡ ÔÎÏÂ ,(
 .'ÂÎ ÌÈ¯Â¯È·‰ ˙„Â·Ú· Â˙Â˜ÒÚ˙‰· ‰ÎÒ ˘È ,‰ÏÚÓÏ ˙Â¯·Á˙‰Â ‡˙ÂÂˆÔ·ÂÓ ‰ÊÓÂ

(40.Ì˘ È"˘¯Ù
(41.·"‰ ‡"Ù Ì˘ ÈÓÏ˘Â¯È .‡ ,‡Î ˙ÂÎ¯·
(42.· ,„ˆ ‚"Á ¯‰Ê ‰‡¯
(43.·"ÓÒ .‰"ÏÒ
(44.ËÚ˙ .Ê˙ ÔÓÈÒ ‰¯Â˙ ¯Â‡

(45.· ,„Î ‰ÏÈ‚Ó
(46.Ì˘ Á"¯‰ ˘Â¯ÈÙ
(47˙"Â˜Ï ‰‡¯Â .ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù

‰Ú 'Ú ‡"Á ‰"Ò˜˙ Ê"‰„‡ È¯Ó‡Ó .‚ ,·Ï ‰‡¯ 'Ù
.ÍÏÈ‡Â

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה

יא



˙Â˜È·„ Ï˘ ÔÙÂ‡· Ï"ˆ ‰ÏÙ˙‰˘ ,ÂÈÈ‰ ,‰ÏÙ˙·˘ ˙ÂÂˆ˜‰ '·Ì‚ Â‰Ê˘) ˙Â¯·Á˙‰Â 
ÂÓˆÚ ‰"·˜‰˘ Ì˘Î ,ÌÈÈÂÈ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‡Ï‡ ,‰ÏÂ‚Ú ‰È‡˘ ,ÂÈÈ‰ ,(ÔÂÈÏÎ‰ ÔÈÚ
ÌÈÈÂÈ˘‰· Í˘Ó ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·Â ,ÌÈÈÂÈ˘ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ (È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ˘)
˘È˘ ,Ì‰Ï ˘¯˘‰ ÏÈÁ˙Ó ‰ÏÙ˙‰· Ì‚ ÔÎÏÂ ,ÌÂÈ‰ Í˘Ó·˘ ‰„Â·Ú· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ˘
‰ËÓÏ ‡ˆÓ˘ ÔÂ˙Á˙‰ ¯Â¯È·Ï „Ú ,ÌÈ¯Â¯È·‰ ˙„Â·Ú Ú"Â‰˘ ,ÔÂÁ˙ ˙¯ÈÓ‡ Ì‚ ‰·

.‰˘Â„˜‰ ÌÂ˜ÓÂ ÔÈÚÓ

(Âäðäå,ÂÈÎ¯ˆ ˙Â˘˜· Î"ÂÎÂ ˙ÂÎ¯· Î"ÂÎ ‰· ˘È˘ ‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú· Ï"˙˘ Ì˘Î
˙ÂÏÏÎ· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ ,È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ ÔÙÂ‡· Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ÏÎ˘ ‡Ï‡
.Ò„‰ Ï˘ „·· „Â˜È¯‰ ÔÈÚ ˙Â„Â‡ ˙Â·Â˙Î„ Ò"˘‰ ¯Ó‡Ó‰· ‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ .‰„Â·Ú‰

ïéðòäå¯Â„ÈÒ· ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯‡·Ó˘ ÈÙÎ ,‰Ê·23,˙Ï˙‡ „˜¯Ó ÔÈÚ· '‚˘ 
‰˘Ï˘· Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ˙ÂÏÏÎ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‰Ê ÔÈÚ˘ ,ÂÈÈ‰Â ,ÔÈÂ˜ '‚ Ô‰ ÌÈÒ„‰

„ÓÂÚ ÌÏÂÚ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰48ÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂ È˘Â¯„· ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ .
ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ„‡Ï49 ‰ÎÎÂ Í˘Ó‰· Ì‚Â ,˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡Ï50Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î ÏÚ „ÒÂÈÓ) 51,(

ÌÈÈÓ‰ '„ ÔÈÚ ¯Â‡È··‡˙Ï˙„ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ Ò„‰ Ï˘ ÂÈÚ˘ ,˙Â„Á‡‰ ÏÚ ÌÈÊÓÂ¯˘ 
‡È˜ „Á· (ÌÈÏÚ '‚)52 ÂÈÈÓÂ ·ÏÂÏ· ÂÓÎ) ÌÈÒ„‰ '‚ Ì˘È ¯˘‡Î˘ ,Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ ,Ï"ˆ˘

ÌÈÒ„‰ '‚53‰Ê È¯‰ ,‡È˜ „Á· ‡˙Ï˙„ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ( ˙ÈÏÎ˙ ÏÚ ‰¯ÂÓ
Ï·‡ ,ÌÈË¯Ù ÈÂ·È¯ Ì˘È˘ ,˙ÂÏÏÎ˙‰‰ ÔÈÚ· ˙ÂÓÈÏ˘‰.˙ÂÏÏÎ˙‰ Ï˘ ÔÙÂ‡· Ì‰ 

ùéåÂÈ˙Â‰‚‰· ¯"ÂÓ‡‡ ˘"Ó Ù"Ú ‰Ê· ÛÈÒÂ‰Ï54˘„Â˜‰ ˙¯‚‡Ï 55¯˘˜· ÌÂÈÏ 
Ì‚ Â˘È˘ ÛÈÒÂÓ Î"Á‡Â ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈÈÁ ˜·˘„ ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁ˙ ¯‡·Ó˘ ,‡ÏÂÏÈ‰

˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê ¯Â‡„ ÔÈÚ‰56˘"Ó ‡È·ÓÂ ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈÈÁ ˜·˘ ÔÈÚÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ Ú"Â‰˘ ,
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Î·57ÓÈ‚· Ò„‰Â ,ÌÈÈÁ ‡È¯ËÓÈ‚· ·ÏÂÏ˘ ÌÚ) ¯˙ÂÈ '‡Â ÌÈÈÁ ‡È¯Ë

 ÔÈÚ˘ ,‡ˆÓÂ ,Ò„‰ Ù"‚ ‡È¯ËÓÈ‚· ¯Â‡Â ,(ÏÏÂÎ‰¯Â‡ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ ˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê 
 ˜·˘ÌÈÈÁÂÓÎÂ ,ÌÈÈÁ Ù"‚‰Ó ‡"Â‡ ÏÎ· ¯˙ÂÈ '‡Â ÌÈÈÁ Ù"‚ Â¯ÙÒÓ ¯Â‡ ÈÎ ,ÈÁ ÏÎÏ 

Ù"‚ Â¯ÙÒÓÂ „ÂÒÈ ‡Â‰ ˜È„ˆ˘ ,Ì˘ ¯‡·ÓÂ .¯˙ÂÈ '‡Â ÌÈÈÁ Â¯ÙÒÓ Ò„‰˘ ÌÈÒ„‰ '‚
„ÂÒÈ ÛÒÂÈ·˘ ÂÓÎÂ ,„ÂÒÈ· ÌÈ¯È‡Ó‰ ‰·‰‡Â ‰‡¯È ‰ÂÓ‡„ ÌÈÈÁ 'ÈÁ· '‚‰ Ì‰˘ ,ÌÈÈÁ
.˙Â·‡ '‚‰ ÏÎÏ Ô· ‡Â‰˘ ÂÈÈ‰ ,Ô· Ù"‚ Â¯ÙÒÓ ÛÒÂÈ˘ ‰Ó Â‰Ê˘ ,˙Â·‡ '‚‰Ó Í˘Ó

ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯· ¯È·˘Ó‰ ‡Â‰˘) ÛÒÂÈÓ ‰Î˘Ó‰‰ ÔÈÚ·˘ ,Ô·ÂÓ Ê"ÙÚÂ58È¯Á‡Ï (
Â‰Ê˘ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .¯Â‡ 'ÈÁ· ,‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏÂ ,ÌÈÈÁ 'ÈÁ· ,ÌÈÙÂ‡ '· Ì˘È ,˙Â˜Ï˙Ò‰‰

˘"Ó Ì‚59¯˘‡Î˘ ,ÂÈÈ‰ ,Ì˘ ‡Â‰ Á¯ÂÊ Û‡Â˘ ÂÓÂ˜Ó Ï‡Â ˘Ó˘‰ ‡·Â ˘Ó˘‰ Á¯ÊÂ 
˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ˘Ó˘‰ ‡·60‰Ê· ˜ÂÈ„‰ ¯‡Â·ÓÎ) Ì˘ ‡Â‰ Á¯ÂÊ ÈÊ‡ ,

(48.·"Ó ‡"Ù ˙Â·‡
(49.Áˆ'· 'Ú Ï‰˜ÈÂ ˙"‰Â‡ ‰‡¯
(50.ÊÙ ˜¯Ù
(51.‚"Ù ·ÏÂÏ‰ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù ‰‡¯
(52.· ,·Ï ‰ÎÂÒ
(53.(· ,Â) ‡"Î˙ Ê"Â˜˙ Ì‚ ‰‡¯
(54Ì‚ ‰‡¯Â . 'Ú ‡È˙Ï ˙Â¯Ú‰ ˜ÁˆÈ ÈÂÏ ÈËÂ˜Ï

.·Î 'Ú Ì˘
(55.Í"Ê 'ÈÒ
(56.‡È ,Êˆ ÌÈÏ‰˙
(57.Ì˘ ·ÏÂÏ‰ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù
(58.Â ,·Ó ı˜Ó
(59.‰ ,‡ ˙Ï‰˜
(60.· ,·Ú ÔÈ˘Â„È˜ ‰‡¯
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˘"¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ È˘Â¯„·61Â‰Ê˘ ,˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê ¯Â‡„ ÔÈÚ‰ ‰˘Ú Ì˘ ‡˜Â„˘ ,ÂÈÈ‰ ,(
¯Á‡ Ô· ÈÏ 'ÈÂ‰ ÛÒÂÈ˘ „Ú ,ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈÚ· ‰ÙÒÂ‰‰Â ÈÂ·È¯‰62ÌÈ˘ÂÚ ¯Á‡ 'ÈÁ·Ó˘ ,

ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ„‡Ï ˙"‰Â‡· ¯‡Â·ÓÎ) Ô·63.(

ô"òå‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÏÎ ÏÚ ‰¯ÂÓ ÌÈÒ„‰ ‰˘Ï˘ Ë¯Ù·Â Ò„‰ Ï˘ „· ÔÈÚ˘ ¯ÂÓ‡‰
,Ò„‰ Ï˘ „·· „Â˜È¯‰ ÔÈÚ Ì‚ Ô·ÂÓ ,'ÂÎ ÌÈË¯Ù ÈÂ·È¯ Ï˘ ÔÙÂ‡· ÔÈÂ˜‰ '‚·
˙ÂË˘‰ Ú"Â‰Ê˘ ,„Â˜È¯ Ï˘ ÔÙÂ‡· Ì‰ ,‰„Â·Ú‰ ÈÈÚ ÈË¯Ù ÏÎ˘ ,ÂÈÈ‰ ,˙Ï˙‡ „˜¯ÓÂ
˙Â˘˜·‰Â ˙ÂÎ¯·‰ ÈË¯Ù ÏÎ˘ ,‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ „"Ú ,„"ÂËÓ ‰ÏÚÓÏ˘

.È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ ÔÈÚ‰ Ì‰· ¯ÎÈ˘ ÔÙÂ‡· Ì‰

(Êæ"ôòå˙‡ ‡È·Ó ,˙ÂÈË¯Ù· Ï"‰ ÔÈÚ ¯Ó‡Ó‰· ¯‡·Ó ¯˘‡Î˘ Ô·ÂÈ˙ÂÎÈ¯‡ ÏÎ 
È‡ÚÏÈ‡ ¯"· ‰„Â‰È '¯ ˙‚‰‰Ó ÏÁ‰ ,˙Â·Â˙Î„ Ò"˘‰ ¯ÂÙÈÒ· ÌÈ¯·„‰

È"˘¯ ‡È·Ó˘) ÏÏÎ‰ ÚÂ„È ,‰‰„ ,'ÂÎ „˜¯ÓÂ Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ 'È‰˘64‡ÎÈ‰ ÏÎ (
,È‡ÚÏÈ‡ È·¯· ‰„Â‰È È·¯ Â‡ ‡·· Ô· ‰„Â‰È È·¯ Â‡ ,„Á‡ „ÈÒÁ· ‰˘ÚÓ ÔÈ¯Ó‡„

 Ò„‰ Ï˘ „· ÏËÂ 'È‰˘ ÔÙÂ‡· Â˙„Â·Ú ‰˙È‰ ÂÏ˘ ˙Â„ÈÒÁ‰ „ˆÓÂÒ„‰ ÂÈÈ‰ ,„˜¯ÓÂ
,„Á‡ „· Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê È¯‰ ,(‡È˜ „Á· ‡˙Ï˙) ÔÈÏÚ· ‰·Â¯Ó Â˙ÂÈ‰ ÌÚ„ ,‡˜Â„ „Á‡
ÔÈÚ Ì‚ Â‰Ê˘ ,È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ ÔÙÂ‡· Ì‰ ‰ÏÙ˙·˘ ÌÈÈÚ‰ ÈË¯Ù ÏÎ˘ „"Ú ÂÈÈ‰Â

‡È˙· ‡·ÂÓÎ ,˙Â„ÈÒÁ‰65‰ ¯Ó‡Ó ¯‰Ê ÈÂ˜È˙66ÌÚ ,ÂÂ˜ ÌÚ „ÒÁ˙Ó‰ „ÈÒÁ Â‰ÊÈ‡ 
 ÈÂ·‡ ¯˙· Ï„˙˘‡„ ‡¯·Î ,'ÂÎ 'ÈÏÈ„ Ô˜¯ÒÓÂ 'ÂÎ 'ÈÓ¯‚Ó ¯È˙È ÔÂÏ ÌÈÁ¯„ 'ÈÓÈ‡Â

'ÂÎ 'ÈÓ¯‚67‰ÏÚÓÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÔÙÂ‡ Â‰Ê˘ ,ÂÓˆÚ ˙Â„Â‡ ÏÏÎ ·˘ÂÁ ÂÈ‡˘ ÂÈÈ‰ ,
,Â¯Â„· È‡ÚÏÈ‡ '¯· ‰„Â‰È '¯ Ïˆ‡ 'È‰˘ ÈÙÎ ‰‚‰‰‰ ÔÙÂ‡Ó ,‰‰Â .˙Ú„Â ÌÚËÓ

ÌÈÎ‡ÏÓÎ ÌÈÂ˘‡¯68'È‰˘ ,˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯ Ï˘ Â¯Â„· Ì‚ Í˘Ó ‰Ê È¯‰ ,
ÏÎ˘ ÍÎÏ ÛÒÂ˘ ,ÂÈÈ‰ ,˙Ï˙‡ „˜¯Ó„ ÔÙÂ‡· ‰Ê ÔÈÚ 'È‰ ÂÏˆ‡˘ ,ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯Â„·

 ÈÂÏ‚· Í˘Ó ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÏÚ· ˘ÏÂ˘Ó ‡Â‰ Ú"Ù· Ò„‰Ì˘È˘ Û‡Â ,ÌÈÒ„‰ ‰˘Ï˘·
‰ÚÂ˙· ÌÏÂÎ ÌÈ„ÓÂÚ ,Ó"Ó ,ÌÈÒ„‰ ‰˘Ï˘‰Ê ÔÈÚ˘ ,˙ÂË˘ Ï˘ ÔÙÂ‡· „Â˜È¯ Ï˘ 

‰ÊÓÂ .„Á‡ Ò„‰· „˜¯Ó 'È‰˘ È‡ÚÏÈ‡ '¯· ‰„Â‰È '¯ ˙‚‰‰Ó ‰ÚÙ˘‰‰ È"Ú ‰˘Ú
 ¯Â„· Ì‚ Í˘ÓÂ‡¯Â˜˘) ‡·Ò ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡˜ ‡¯ÈÊ ¯"‡ :‡¯Ó‚· Í˘Ó‰‰Î ,Ê"Á‡Ï˘

Ì˘· Â˙‚‰‰Ó ‰ÏÂÚÙ ‰˙È‰ Ê‡ Ì‚˘ ,ÂÈÈ‰ ,(Ê"Á‡Ï˘ ¯Â„· 'È‰˘ ÔÂÈÎ ‡·Ò ·¯ Ï˘
Â˙‚‰‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‰‡·˘) ˙Ï˙‡ „˜¯Ó 'È‰˘ ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘'¯· ‰„Â‰È '¯ Ï˘ 

,ÌÂÈ‰ ÚˆÓ‡· „Â˜È¯ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÏÂÚÙ‰ Ï·‡ ,(„Á· „˜¯Ó 'È‰˘ È‡ÚÏÈ‡
‰‡¯È‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯Â˘˜˘ ‰˘Â·‰ ÔÈÚ Â‰Ê˘ ,ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡˜„ ÔÙÂ‡· ˜¯ Ì‡ ÈÎ69Ú"Â‰Â ,

ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ‰Ï ,(ÂÈÚ ÈÙÏ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ Ïˆ‡) ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ„ ‰˘ÚÓ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚÙ‰

(61.ÍÏÈ‡Â „Ó 'Ú Ï"¯˙ Ó"‰Ò
(62.„Î ,Ï ‡ˆÈÂ
(63.·-‡ ,ÂÙ˘ ÈÁÈÂ .ÍÏÈ‡Â ‡ ,Î¯ ‡ˆÈÂ
(64.· ,‚˜ ˜"·Ó Z · ,ÊÎ˜ ˙·˘
(65.È"Ù ÛÂÒ
(66.(·"ÚÒ ,‡) ‰Ó„˜‰·

(67.(Ó"Ú¯·) ‡ ,‡Ù¯ ‚"ÁÊ
(68˙Ò¯È‚Î Z · ,·È˜ ˙·˘ Ï"ÊÁ ÔÂ˘Ï Ù"Ú

.· ,‰ ÔÈÏÂÁ ÌÈ˜È„ˆ ‰"„Â˙
(69.Â"ËÒÂÒ ˜"‰‚‡ .(‡ ,Á) „"Ù ‡È˙ ‰‡¯

.Ó"Î·Â .„ ,‡ ÌÈ·ˆ ˙"Â˜Ï

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה
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‡¯Â„ ‡„ÂÓÚ ˜ÈÒÙ‡ 'È˘Ù Á ÈÎ ,ÌÈÈÒÓÂ .‰˘Â„˜„ ˙ÂË˘„ ÔÈÚ‰ Â· ¯ÎÈ 'È‰È˘
È¯‰˘ ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Ì‚ ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚ˘ ,ÂÈÈ‰ ,‡ÓÏÚ ‡ÏÂÎÏ 'È„È„ ÔÈ·‡„ÂÓÚ‰ 

˜ÂÈ„ Â‰Ê˘ ,Í¯Ú· ‡Ï˘ Ú"Â‰ ÂÊ ‰‚‰‰˘ Â‡¯ Â„È ÏÚ˘ ‡Ï‡ ,ÌÏÂÚ· ‰‡¯ 'È‰ ‡¯Â„
˙Â˜ÏÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,Í¯Ú· ‡Ï˘ Ú"Â‰Ê˘ ‰¯ÂÓ ˜ÒÙ‰‰˘ ,‡¯Â„ ‡„ÂÓÚ ˜ÈÒÙ‡ ÔÂ˘Ï‰

.ÌÏÂÚ· Ì‚ ‰Ê ÔÈÚ ‰Ï‚˙Â Í˘Ó Ï"‰ ‰‚‰‰ È"Ú Í‡ ,ÌÏÂÚ‰

äðäåÂ˙„Â·Ú· Ì‚ Â˙Ó‚Â„ ˘È ,ÌÈÂ¯Á‡ ˙Â¯Â„Ï ÌÈÂ˘‡¯ ˙Â¯Â„ ÔÈ· Ï"‰ ˜ÂÏÈÁ
˙ÏÈÁ˙· ‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÈ¯·„‰ ¯Â˜ÓÂ ˘¯˘ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ Â‰Ê˘ ,‡"Â‡Î Ï˘
‰„Â·Ú‰ Ú"Â‰Ê˘ ,ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚ„ ÔÙÂ‡· ‰ÏÙ˙‰ ˙„Â·Ú· ,ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú

·Ó ÍÏÂ‰˘Î ,‰ÏÙ˙‰ È¯Á‡ Í˘Ó˘ ÈÙÎÂ ,„"ÂËÓ ‰ÏÚÓÏ˘ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘) ˙ÒÎ‰ ˙È
˘¯„Ó‰ ˙È·Ï (‰ÏÙ˙‰70 ˜ÂÒÚÏ ,‰¯Â˙· Ë¯Ù·Â ,‡˜Â„ ‰‚˘‰Â ‰·‰· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ·

¯˘‡Î ˜¯˘ ,Ù"Ú·˘˘"ÓÎ) ‰¯Â˙‰ ˙Î¯· Í¯·Ï ÏÂÎÈ ‰‚˘‰Â ‰·‰· ‡Â‰ „ÂÓÈÏ‰ 
‡"‚Ó‰71 ÂÏ˘ Ú"Â˘· Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Â‡È·‰Â72˙„Â·Ú ÈË¯Ù ÏÎ· Í˘Ó˘ ÈÙÎ „ÚÂ .(

Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ ,ÌÂÈ‰73ÂÏÎ‡Ó· Ì‚˘ ,ÂÈÈ‰Â ,'ÂÎÂ Â‰˜˘Ó·Â ÂÏÎ‡Ó· ¯ÎÈ ÌÎÁ‰˘ 
Ó"Î· ¯‡Â·ÓÎ ,Ú„ÂÈÂ ÔÈ·ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ,‡˜ÈÈ„ ÌÎÁ ,ÌÎÁ ‡Â‰˘ ¯ÎÈ Â‰˜˘Ó·Â

.˙Ú„Â ‰È· ‰ÓÎÁ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰

úåììëå‰"„· Ú" (·"˘¯Â‰Ó) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó˘ ÈÙÎ ,‰Ê· ‰„Â˜‰Ì˙‡ 
ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆ74·Â˙Î‰ ˙ÏÁ˙·˘ ,75 'Â‚ ÌÈ·ˆ ¯Ó‡ ¯‡·Ó˘ ÈÙÎ ,ÌÎÏÂÎ

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡76,˘ÓÓ „Á‡Î ÌÈ„Á‡Ï„ ÔÙÂ‡· Â‰Ê˘ ÌÎÈ˘‡¯ ·Â˙Î‰ Ë¯ÙÓ Î"Á‡Â 
˙Ï·˜‰ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ „"Ú Â‰Ê˘ ,‰Ê· ¯‡·ÓÂ ,ÍÈÓÈÓ ·‡Â˘Â ÍÈˆÚ ·ËÂÁ „Ú ÌÎÈË·˘

¯ÙÂ˘· ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÓ˘ ,‰˘‰ ˘‡¯„ ÏÂÚ77,ÂÈÈ‰Â ,‰ÏÂÎ ‰˘‰ ÏÎ„ ÏÂÚ ˙Ï·˜‰ ÔÈ·Â ,
‡È‰ ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‰˘‰ Í˘Ó·Â ,ÌÎÏÂÎ„ ÔÈÚ‰· ‡È‰ ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‰"¯·˘
ÌÎÈ˘‡¯ 'ÈÁ· ,‡"Â‡Î· Ì‰˘ ÈÙÎ ÍÈÓÈÓ ·‡Â˘ „Ú ÌÎÈ˘‡¯„ ˙Â‚È¯„Ó‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰·
ÌÎÏÂÎ„ ÔÈÚ‰ ÂÏÈ‡Â ,ÂÏ ˙ÎÈÈ˘‰ ‰„Â·Ú· ÍÈÓÈÓ ·‡Â˘ 'ÈÁ·Â ÂÏ ˙ÎÈÈ˘‰ ‰„Â·Ú·

 ‡Â‰ ÌÂÈ ÏÎ„ ‰„Â·Ú· Â˙Ó‚Â„Â .ÌÏÚ‰· ‡Â‰ÏÂÚ ˙Ï·˜„ ÔÈÚ‰ ˙ÂÏÏÎ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰
‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ ˙ÏÙ˙· ‡Â‰˘ ÈÙÎ‡È˙· ¯‡Â·ÓÎ) 78Í˘Ó˘ ÈÙÎ Ú"·˜‰ ÔÈÚ ÔÈ·Â ,(

.‡"Â‡Î·˘ ÍÈÓÈÓ ·‡Â˘ „Ú ÌÎÈ˘‡¯„ ‰„Â·Ú‰ ÈË¯Ù· ,ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰ÏÙ˙‰ È¯Á‡Ï

(Áæ"ôòå‡·ÒÏ 'ÈËÂ˘ 'ÈÏ È‰‡ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '‚ ¯Ó‡Ó‰· ‡È·Ó˘ ‰Ó Ì‚ ¯‡·Ï ˘È
‚‰˙Ó 'È‰˘) ‡·ÒÏ 'È˙ÂË˘ 'ÈÏ È¯Ó‡Â ,(Â· „˜¯Ó 'È‰˘ Ò„‰ Ï˘ ËÂ˘)
ÔÈÚ ˘‚„ÂÓ ‰ÏÈÁ˙·˘ ,ÂÈÈ‰Â .(Â‚‰ÓÂ Â˙ËÈ˘) ‡·ÒÏ 'È˙ËÈ˘ ‰Ï È¯Ó‡Â ,(‰ËÂ˘Î

 „"ÂËÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÂË˘‰Â· „˜¯Ó˘ Ò„‰ Ï˘ ËÂ˘ Â‰Ê˘ ,ÏÚÂÙ· ‰˘ÚÓÏ Ú‚Â· ˜¯

(70‰"˜Ò Á"Â‡ Ê"‰„‡ Ú"Â˘ .‰ÙÂÒ· ˙ÂÎ¯·
.‡"Ò

(71.· ˜"Ò "Ò Á"Â‡
(72.·"ÙÒ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ 'Ï‰
(73.‡"‰ ‰"Ù ˙ÂÚ„ 'Ï‰

(74·"¯Ú˙ Í˘Ó‰) ·"¯Ú˙ ÌÈ·ˆ Ì˙‡ ‰"„Ò ‰‡¯
.(ÍÏÈ‡Â ËÏ˜'‡ Ú"Ò ·"Á Ì˘) ‰"Ú¯˙ .(ÂÎ˜ 'Ú ‡"Á

(75.È-Ë ,ËÎ ÌÈ·ˆ
(76.ÌÈ·ˆ Ù"¯ ˙"Â˜Ï
(77.· ,ÂÎ ‰"¯ ‰˘Ó
(78.Ë"ÏÙ
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‰„È„Ó· ‡Â‰ ,‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÈÏ· ÂÓÎ ,‰‚˘‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ˘ ,ÂÈÈ‰Â ,('‡‰ ˘Â¯ÈÙ)
,‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎ·˘ ˙ÈË¯Ù ‰ÂÂÎ‰ ÔÈÂÎÓ˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÂÂÎÏ Ú‚Â· Ê"„ÚÂ ,‰Ï·‚‰Â

 ‰ÏÚÓÏ˘ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ‰˘ÚÓ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Ï·‡ÌÂÈ˜ ¯˜ÈÚ˘ Â‰Ê˘ ,„"ÂËÓ
ÂÂˆ¯ ‡ÏÓÏ ˙ÈÏÏÎ ‰ÂÂÎ‰ „ˆÓ ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰˘‡¯ ˙¯ËÚ· ¯‡Â·ÓÎ) ‰"·˜‰ Ï˘ 

ÂÙÂÒ·79Ô˜Ê‰ ÂÈ·¯ ÔÂ˘Ï·Â ,‰ÂˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÚ Â‰Ó Ó"˜Ù ‡ÏÏ ,(80Ì‚ ÂÈˆÓ Ê"„ÚÂ) 
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בס"ד. שיחת יום ד' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ה

הנחה פרטית בלתי מוגה

שיחה א'

א. כאשר אנשים מתכנסים יחד ומתוועדים יחד – הרי זה ענין גדול כשלעצמו. ובפרט 
וחילוקי-דעות  הדעות  פירוד  בעולם  רואים  אנו  הצער,  למרבה  כאשר,  אלה –  בימינו 
במדה רבה ביותר, וכו"כ ענינים שהם היפך השלום והקירוב – שמובן שבמצב זה יש 
הקשור  ענין  ולשם  אחת,  כוונה  לשם  יחד  אנשים  של  להתכנסותם  יותר  עוד  רב  ערך 

בשלום ובקירוב הלבבות.

ועאכו"כ כשההתוועדות קשורה עם ענין של תורה, ש"כל התורה כולה ניתנה לעשות 
שלום בעולם" (כפסק הרמב"ם), דהיינו – שבתורה ישנה לא רק ההוראה כיצד לעשות 

שלום, אלא יש בה גם חיזוק ונתינת-כח לקיום השלום בפועל.

אמת",  נקראת "תורת  בעולם")  שלום  (שניתנה "לעשות  שהתורה  מכיון  מזו:  יתרה 
הלבבות  ופירוד  הדעות  פירוד  גודל  על  הבט  מבלי  אשר  הדבר,  ברור  אמת –  שכולה 
כו' [שבגללם, כשאדם מביט בעיני בשר, עלול לפעמים ליפול בדעתו חשש או ספק 
אם יש אפשרות להשיג שלום, עד כדי כך שהדבר עלול להפריע למרץ שעליו להשקיע 

בכך] – יכול כל אדם, אם רק ירצה בכך, להצליח להביא שלום לעולם.

ולא זו בלבד, אלא ששלום זה יהי' שלום של אמת, שלום אמיתי – שלום שיהי' לו 
קיום (לא רק לזמן קצר, אלא) למשך זמן ארוך, עד ביאת משיח צדקנו ש"שלום ושלוה 

יהי' בימיו".

ב. אלא שעדיין צריך ביאור:

התוועדות זו קשורה עם הסתלקותו של צדיק, עם הסתלקותו של נשיא, ובפשטות – 
שכאשר מביטים בעיני בשר רואים שהצדיק נסתלק מן העולם;

לעולם",  באה  טובה  לעולם  בא  סנהדרין) "צדיק  מסכת  (בסיום  בגמרא  מ"ש  וע"פ 
(כמבואר  השלום  ענין  שהוא  לבריות",  וטוב  לשמים  "טוב  הטובה,  עיקר  ועאכו"כ 
בארוכה בפירוש המשניות להרמב"ם ריש מסכת פאה) – מובן, שכשהצדיק נפטר מן 

העולם, נעשה חסרון בענין הטובה והשלום.

ואם-כן צריך ביאור: איך ניתן לקשר התוועדות זו – שברור שעל-ידה יתוסף בעניני 
תורה ויהדות, לימוד התורה וקיום מצוותי' ללא פשרות, ועי"ז יתוסף גם בעולם בכלל, 
של  פטירתו  עם   – (כנ"ל)  כולו  בעולם  שלום  שיהי'  היא  התורה  ממצוות  אחת  שהרי 

צדיק מן העולם?



ובפרט שנדרש מאתנו שההתוועדות תהי' מלאת-חיים – ולא רק עבור המשתתפים 
בה, אלא שהחיוניות תהי' בעוצמה כזו, שגם לאחר היציאה בגשמיות מההתוועדות, 
לאחר-מכן,  שיפגשו  אחרים  בכלל)  (ובני-אדם  ביהודים  חיים  מפיחים  משתתפי' 
לכאורה היפך  הגמרא "מחי' חיים", "טופח על-מנת להטפיח" – ענין שהוא  ובלשון 

ענין ההסתלקות;

ואם-כן דורש הדבר ביאור עוד יותר – כיצד ייתכן קשר בין שני דברים שלכאורה לא 
זו בלבד שאינם שוים זה לזה, אלא הם אף עומדים בסתירה זה לזה?!

ג. והביאור בזה (כמדובר פעם בארוכה):

התורה דורשת מצדיק שלא יסתפק בכך שהוא צדיק לעצמו, אלא יהי' בבחינת "טוב 
לשמים וטוב לבריות" – שיפעל וישפיע על כל הנמצאים סביבו, שגם הם ילכו בדרך 

הנכונה, בדרך הצדק והיושר (שעל שמם נקרא בשם "צדיק").

וחובה זו לפעול למען הזולת היא עד לאופן של "ואהבת לרעך כמוך" – באותה מידה 
שהוא פועל עבור עצמו.

ועפ"ז מובן, שכאשר הוא משפיע על הזולת, אין הוא מסתפק בכך שהזולת כשלעצמו 
יתנהג כראוי, אלא הוא עושה את כל התלוי בו כדי שהזולת יהפוך אף הוא למשפיע 
כמותו ("טופח על-מנת להטפיח", "מחי' חיים"), ויהי' אף הוא שלוחו של הקב"ה כדי 
להביא שלום בעולם [ובנוגע לבנ"י במיוחד – הכוונה בזה היא לתורה, שהיא תורת-
שלום, שעלי' נאמר "דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום", ולקיום מצוותי' – "לימוד 

מביא לידי מעשה"].

ד. כיצד יכול הצדיק להיווכח ולדעת שאכן מילא את תפקידו ופעל בכיוון שלשמו 
נשלח אל העולם?

ונכנס",  הפוסקים: "יוצא  בגוף (ובלשון  נשמה  בעולם,  הצדיק  נמצא  עוד  כל  ובכן, 
כי  בעבודתו,  שהצליח  לכך  גמורה  ראי'  אין  רגע) –  בכל  להיכנס  עשוי  שהוא  דהיינו 
גם אם תלמידיו מתנהגים כפי שהוא דרש וקיווה שיתנהגו – יתכן שאין זה אלא מפני 

יראתם ממנו.

רק כאשר ישנו ענין הסתלקות הצדיק,

- שלאמיתו של דבר (כמ"ש בעל ההילולא במאמר ד"ה "באתי לגני" שמסר ללמוד 
ביום ההילולא), ענין ההסתלקות אינו שהצדיק עוזב את העולם, אלא רק ההגבלות הן 
בעיני  אותה  רואים  שאין  ישנה (אף  שההשפעה  והיינו  הסובב;  אור  ומאיר  שעוזבות, 

בשר), ויש צורך רק להכין את הכלי כדי לקבל את ההשפעה -

אזי ישנה הוכחה להצלחתו של הצדיק מהתנהגותם של תלמידיו.

פארברענגען עם הרבי
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ובלשון הגמרא – "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים":

להיות  שזכו  אלו  הן   – הצדיק  של  תלמידיו  "זרעו",  בהנהגת  מתבוננים  כשאנו 
רואים  ואנו  מאמריו –  או  ספריו  על-ידי  שהושפעו  אלו  והן  ישירות,  ממנו  מושפעים 
ש"זרעו בחיים", שתלמידיו הולכים בדרכו, ושהשפעתו עדיין מלאת-חיים, עד שהיא 

משפיעה ומפיצה חיים סביבה ("מחי' חיים") – אזי "אף הוא בחיים".

ומובן שאין כוונת הגמרא לכך ש"הוא בחיים" בעולם הבא (שלזה לא היתה הגמרא 
"זרעו  שכאשר  דהיינו  הזה,  בעולם  חיים  על  הוא  המדובר  אלא  ראי'),  להביא  צריכה 

בחיים" – אזי "אף הוא בחיים" בעולם הזה, ואדרבה – ביתר שאת וביתר עוז.

ה. ובנדו"ד – בנוגע לבעל ההילולא:

את  ממשיכים  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  "זרעו"  שהיו  אלו  כיצד  רואה  כשהוא 
בתוקף  אבל  שלום,  ודרכי  נועם  בדרכי  ומצוות,  תורה  יהדות,  להפיץ  ההשתדלות 
האמיתי, ובאופן שאינו יודע לאות – כלומר שהם עושים זאת שוב ושוב, כמה פעמים 

שיידרש, עד שתובטח ההצלחה – אזי "אף הוא בחיים".

ואזי, כמדובר כמה פעמים, נמצא הוא עצמו כאן, יחד עם המתכנסים, ובזכות התענוג 
שגורמים לנשמתו בהתוועדות זו – מברך הוא את המתכנסים, וממילא גם מוסיף להם 
שליחותו –  במילוי  לעבודתם  בנוגע  ובפרט  וברוחניות;  בגשמיות  עניניהם  בכל  כח, 
הפצת יהדות, תורה ומצוות, צדק ויושר, כאו"א בכל מקום שידו מגעת (כמדובר לעיל 
– החל מד' אמותיו הפרטיים בביתו, ומשם – בכל העיר שבה הוא מתגורר, ועד לכל 

המדינה).

וזוהי משמעותה האמיתית של "הסתלקות" – בדוגמת הענין ד"אסתלק יקרא דקוב"ה 
בכולהו עלמין" (שהרי "צדיקים דומים לבוראם") – המשכת תוספת כח ועוז לכאו"א 
השליחות  לקיום  זו,  בהתוועדות  למשתתפים  ובפרט  שהוא,  מקום  בכל  מישראל 
"לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" – להפוך את העולם לעולם שיהי' ניכר בו שהוא 

דירתו של הקב"ה, שבה הוא "בעל-הבית" האמיתי.

ואזי, ע"י נתינת כח זו, יצליחו עוד יותר בשנה הבאה, וסוף-כל-סוף יפיחו חיים גם 
באותם חלקים ובאותן פינות בעולם שאינם רוצים עדיין להניח לאור וחיות אמיתיים 

להיכנס אליהם.

[והרי חיים אמיתיים קשורים עם הקב"ה, כדאיתא באדר"נ ש"עשרה נקראו חיים", 
עם  וההתקשרות  הדביקות   – גו'"  אלקיכם  בהוי'  הדבקים  הוא "ואתם  החיים  ומקור 

הקב"ה.

ועד  לזולת,  גם  זאת  ומסביר  בקב"ה,  תלויים  שחייו  בכך  מכיר  כשאדם  ובפשטות: 
לאופן של "ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם" (כפי שמצינו בנוגע לאברהם),

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה
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- כלומר שהוא מסביר לזולתו שהקב"ה והעולם אינם שני דברים נפרדים – העולם 
לעצמו והקב"ה לעצמו – שמזמן לזמן יש שייכות ביניהם, אלא הם דבר אחד ("א-ל 
פנוי  אמר  ("לית  ח"ו  בו  שליטה  לאלקות  שאין  בעולם  דבר  שום  אין  שכן  עולם"), 
במעשה  תוצאות  לידי  ולהביא  זאת  לגלות  השליחות  ניתנה  שלאדם  אלא  מיני'"), 

בפועל -

אזי ניתן לומר שהוא אכן בחיים].

לימות  בנוגע  מלכים  הלכות  בסוף  הרמב"ם  דברי  לקיום  שנזכה  הדבר  ברור  ואזי  ו. 
גו'",  ותחרות  קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  הזמן  המשיח – "ובאותו 
הידוע – "יפוצו  ובלשון  במיוחד,  האלקות  ובחכמת  בכלל,  בחכמה  יעסקו  הכל  אלא 

מעינותיך חוצה".

ובימים האחרונים של הגלות – יוסיף כאו"א, וכולם יחד, בפעולות להפוך את העולם 
למאיר יותר, על-ידי "נר מצוה ותורה אור",

עד שנזכה לקיום הייעוד "והי' הוי' לך לאור עולם" – שהקב"ה יאיר את העולם כולו 
באור האלקות, ונזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

• • •

שיחה ב'

ז. מובן מאליו, שתובעים מיהודי – ומאדם בכלל – שלא יסתפק בעבודה עם עצמו, 
אלא יפעל גם עם סביבתו, ויתרה מזו – עם כל העולם כולו, כפסק הרמב"ם ש"עשה 
תשועה  ולהם  לו  וגרם  זכות,  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  הכריע  אחת  מצוה 

והצלה".

ומובן, שאין פירוש הדבר שעליו להסתפק ב"מצוה אחת" בלבד ח"ו, שהרי "לא ברא 
הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה", ומאחר שהקב"ה העניק לו שנות-חיים וכוחות – 
מובן שהמטרה אינה שהם לא ינוצלו ח"ו; אלא על האדם לנצל כל רגע וכל הזדמנות 
במלואם, כדי למלא על-ידם את שליחותו של הקב"ה להרבות שלום בעולם – החל 

מתורה ומצוות ועד שלום כפשוטו.

אלקים  ברא  כמ"ש "אשר  תיקון,  צריך  עדיין  שנברא  כפי  שהעולם  הענין –  ונקודת 
לעשות" – "לתקן", ועל האדם לתקן ולהוסיף בעולם כפי שנברא ע"י הקב"ה.

עקיבא  רבי  את  ששאל  טורנוסרופוס,  של  לטענתו  לכאורה,  מקום,  יש  שכאן  אלא 
(שהוא מקור התורה שבע"פ, כמארז"ל "כולהו אליבא דרבי עקיבא"): איך יכול אדם 

להעיז לשנות דבר-מה בעולם שנברא על-ידי הקב"ה?

פארברענגען עם הרבי
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והתשובה לכך היא, שדוקא משום שהעולם הוא "גני", גנו של הקב"ה (כמ"ש "באתי 
לגני", וכמבואר במאמר בענין "לגני – לגנוני"), הרי רצונו של הקב"ה שלאדם (דהיינו 
הקב"ה  השאיר  ולכן  ולשמרה".  "לעבדה  בכך,  חלק  יהי'  אדם")  קרויין  "אתם  בנ"י, 
בכוונה את העולם בלתי-מושלם ("רוח צפונית אינה מסובבת"), כדי שהאדם ישלים 

את בנייתו וישנה בו את הדורש תיקון ושלימות.

כרוך  שהדבר  מובן  הקב"ה –  ע"י  שנבראה  בבריאה  בתיקון  שמדובר  כיון  והנה,  ח. 
בעשי'  די  ואין  יולד"),  לעמל  "אדם  עה"פ  בסנהדרין  הגמרא  (כדברי  ויגיעה  בעמל 

לצאת ידי חובה בלבד. וכשהאדם פועל באופן של יגיעה – אזי ישנה ההבטחה "יגעת 
ומצאת", כלומר שמובטח לו שיצליח בכך.

ופירוש היגיעה ("יגעת") הוא בפשטות – שאין די בכך שהאדם אינו מתרשם ואינו 
מתפעל מקשיים, ואינו מתבטל בפני הנהגות העולם הבלתי-רצויות; אלא עליו לפעול 
כדי להתגבר על הקשיים, לשנות את הנהגות העולם ולעשותן טובות יותר, נאות יותר, 

נעלות יותר וקדושות יותר.

אותם  את  הופך  האדם  למיתקו":  ומרירו  לנהורא  חשוכא  מתקיים "אתהפכא  ובכך 
עניני העולם שנדמה לכתחילה שהם מהווים מכשול – כך שיהיו "מיתקו" ו"נהורא", 

מתוקים ומאירים, ועד שהם עצמם יסייעו להאיר את העולם.

וכאמור – הדבר דורש יגיעה, כי כדי שיוכל להתגבר על עניני העולם ולהפוך אותם, 
עליו להיות בעצמו בדרגא שלמעלה מהעיכובים הנובעים מהעולם, למעלה מהגסות 

והחומריות שבגשמיות העולם.

וזהו השליחות שניתנה לאדם הראשון, כדי שימסור אותה לכל יוצאי חלציו, שהם 
כל בני-האדם – "מלאו את הארץ וכבשוה": יש לכבוש את העולם ולשנותו. ומדיוק 
הלשון "וכבשוה" – שענין הכיבוש לאמיתתו הוא ענין הקשור עם מלך – מובן שגם 

עבודת כיבוש העולם כרוכה בענין של מלכות ונשיאות (כדלקמן).

ט. ידוע שהתורה "כללות ופרטות נאמרה". וכיון ש"אסתכל באורייתא וברא עלמא" 
גם  הוא  כן  בעולם),  גם  לאח"ז  הם  נמשכים  בתורה  שהם  כפי  הענינים  שכל  (דהיינו 

בעולם, שגם הוא נקבע בסדר של "כללות ופרטות".

וכן הוא בנדו"ד (החיוב המוטל על כאו"א לפעול בעולם), שגם בזה ישנם "כללות 
ופרטות":

ישנו החיוב הפרטי המוטל על כאו"א – לפעול בתחום של הפצת צדק ויושר בעולם, 
ובנוגע לבנ"י – הפצת יהדות, החל ממנו בעצמו ובד' אמותיו שלו; ובמלים אחרות – 
להיות "מלך" בביתו, שלא להתחשב ולא להתפעל מהעיכובים, אלא להפוך את הבית 

למשכן לו יתברך ("ושכנתי בתוכם", "בתוך כל אחד ואחת").

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה
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יש  העליונה  שבהשגחה  בכך   – יותר  כללית  שליחות  עליהם  שמוטלת  אלו  וישנם 
שעי"ז  שלימה,  עיר  על  גם,  אלא  שלהם,  אמותיהם  ד'  על  רק  לא  להשפיע  ביכלתם 

נעשים הם בבחינת "נשיא" ו"מלך" על כל העיר;

ועד"ז מי שיש ביכלתו להשפיע על כל המדינה – מוטלת עליו השליחות לעשות כן, 
ועי"ז נעשה "מלך" ו"נשיא" על כל המדינה;

ועד שישנו מי שהוא "חד בדרא" או "תרי בדרא", ואז "איפסק עמודא דנהורא בין 
דידי' לכולי עלמא" (כדברי הגמרא), ולכן יש ביכלתו להאיר את כל העולם.

ובסגנון אחר – בהתאם למשטר המדינה:

הסדר בזה הוא, שכדי לפעול בצורה טובה יותר, מתאחדים תושבי שכונה מסויימת 
(למשל) במועדון או בארגון המייצג את שכונתם; וכדי שיהי' לכך קיום – ממנים הם 

אדם שיעמוד בראש הארגון.

העיר;  לכל  בנוגע  זו  פעולה  על  וחוזרים  השכונות,  נציגי  כל  מתכנסים  לאחר-מכן 
ולאחר-מכן חוזרים נציגי הערים על פעולה זו בנוגע לכל המדינה (או תחילה בנוגע 

לכל המפלגה, ולאחר-מכן בנוגע לכל המדינה).

י. בענין זה קיים קושי גדול ביותר:

אף אדם אינו נולד מיד כנשיא, מלך או מנהיג; הוא נעשה כזה לאחר שהוא גדל. וגם 
בכך ישנם כמה שלבים:

משנעשה בר-מצוה – מוטלת עליו השליחות על גופו, "עיר קטנה זה הגוף", שלא 
להתפעל מה"מלך זקן וכסיל", אלא להיות בעצמו ה"מלך", המושל והשולט בגופו, 
ומרירו  לנהורא  חשוכא  ("אתהפכא  לעיל  כאמור  גופו,  את  ולשנות  להפוך  ובכך 

למיתקו").

אבל גם אז, בתחילת דרכו הרי אינו מלך אלא על עצמו בלבד, על ד' אמותיו שלו.

לאחר-מכן, משנעשה מלך ונשיא על כל משפחתו – נוצר קושי: מעתה עליו להתרגל 
כשהדבר  בלבד)  גופו  על  מלך  כשהי'  שהורגל  (כפי  גופו  תועלת  למען  להלחם  שלא 
שכן  יותר;  חשובה  שליחות  עליו  מוטלת  שמעתה  לדעת  עליו  אלא  למשפחתו,  מזיק 
כאשר  וממילא,  כרבים"),  הלכה  ורבים  ליחיד ("יחיד  קודמים  המשפחה –  הרבים – 
ישנה סתירה – עליו לוותר על טובתו של היחיד למען תועלת הרבים (ובפרט שסוף-

כל-סוף הופך הדבר לטובה גם עבור היחיד כיחיד, כפי שקובעת התורה).

ועד"ז לאחר-מכן, כשהאדם נעשה משפיע ומנהיג בחוג גדול יותר:

("משאו  באמונה  לפעול  והורגל  יותר,  מצומצמת  קבוצה  להנהיג  הורגל  לכן  קודם 
ומתנו באמונה") לתועלת הקבוצה ולהגן עלי'; ואילו משנבחר ונתמנה למנהיג ולנשיא 

פארברענגען עם הרבי
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(ומובן  מיוחד  נסיון  בפני  הוא  עומד  קבוצות,  וכמה  כמה  הכולל  יותר,  גדול  גוף  על 
שניתנים לו גם כחות לעמוד בנסיון זה) – שלא להילחם למען קבוצתו בניגוד לתועלת 
הרבים של כל הקבוצות, אלא אדרבה: להסביר לעצמו ולסביבתו ש"יחיד ורבים הלכה 

כרבים".

ועד"ז דרגא על-גבי דרגא, עד לדרגא הגבוהה ביותר – נשיא ומלך ש"אין עליו אלא 
בהנהגת  העיקרי  תפקידו  את  לראות  שעליו  בהוריות) –  הגמרא  (כדברי  אלקיו"  הוי' 
הציבור כולו ("אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם"), אע"פ שהדבר כרוך בוויתור 
על ההנהגה שהורגל בה קודם לכן, כשהי' "קטן אתה בעיניך"; וכתוצאה מכך נגרמת 

תועלת גם עבור כל אנשי המדינה.

ומכיון ש"אפילו ריש גרגותא מן שמיא קא ממנו לי'" – ברור שניתנים לו הכוחות 
לפעול בשליחות זו כדבעי.

יא. ענין זה ראינו גם אצל בעל ההילולא:

הרי  יותר,  מצומצם  בחוג  עסקו  עיקר  הי'  בפועל  חב"ד  מנהיג  שהי'  שלפני  אע"פ 
לכל  הנוגעים  בדברים  בעיקר  התעסק   – בפועל  חב"ד  נשיא  משנעשה   – לאחר-מכן 
עניני חב"ד, אע"פ שלשם כך הי' עליו להקדיש מזמנו, שקודם לכן הי' מיועד לשלימות 

ולתועלת היחיד.

העליונה  ההשגחה  על-ידי  ונעשה  ליעקב",  היא  צרה  "עת  משבאה  ולאחר-מכן, 
למנהיג ונשיא כל ישראל – התעסק בעל ההילולא גם בדאגה לכך שיודפסו דפי אל"ף-
כך  שלשם  אע"פ  יהדות,  של  "אל"ף-בי"ת"  ילמדו  שבהם  "חדרים"  ושיוקמו  בי"ת 
הי' עליו להפחית מהזמן שהי' יכול להקדיש להפצת חסידות וקבלה, רזין ורזין דרזין 

דאורייתא.

וגם בנושא זה צריך להיות "זרעו בחיים" (כאמור לעיל):

על כאו"א מוטלת השליחות להיות מלך ונשיא על עצמו, מבלי להתחשב ב"אל זר 
אשר בקרבך", ב"מלך זקן וכסיל"; ולאחר נישואיו – עליו להיות מלך ונשיא בביתו, 
ולהבטיח שיקויים בבית זה "ושכנתי בתוכם" (שפירושו – שכל בית יהודי צריך להיות 

בית-מקדש לו יתברך).

כמה  על  בתים,  כמה  על  ומינוי  נשיאות  עליהם  הטילה  העליונה  שההשגחה  ואלו 
תפקידם  שעיקר  לדעת  הם  גם  צריכים  ערים –  כמה  על  או  שכונות  כמה  על  קבוצות, 
הוא לבקש את טובת הכלל (הקיבוץ של כמה קבוצות), גם אם לשם כך עליהם לוותר 
על תועלת הקבוצה המצומצמת יותר (אלי' היו קשורים קודם לכן); ואזי סוף-כל-סוף 

בוודאי תהי' בזה גם טובת היחיד והקבוצה המצומצמת.

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה
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ההוראה  ישנה  לכך)  הממונים  על  המוטלת  הכלל  למען  (האחריות  זה  בענין  וגם 
בנוגע  עצמו  ההילולא  בעל  שכותב  (כפי  אשר   – ההילולא  מבעל  הנ"ל  הכח  ונתינת 
לאביו) רועה אמיתי לא יעזוב צאן מרעיתו, והוא "עומד ומשמש במרום" ודואג לכך 

שהעבודה והשליחות ימשיכו להתקיים גם לאחר-מכן.

שמלך   – בתחתונים"  דירה  יתברך  לו  לעיל, "לעשות  כאמור  היא,  הכל  תכלית  יב. 
מלכי המלכים הקב"ה יהי' ניכר בגילוי בכל מקום ("לית אתר פנוי מיני'"), ובכל כיוון 
שפונים אליו – תיראה אלקות בגילוי, על-ידי כך שמקום זה מתנהל בצדק ויושר, על-

פי היהדות, לימוד התורה וקיום מצוותי';

ואזי ברור הדבר שיקויים "ונתתי שלום בארץ" כפשוטה – בארץ הקודש, וכן "ונתתי 
שלום בארץ" במשמעות רחבה יותר – בכל העולם שסביבנו,

עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והיושר,  הצדק  בהפצת  היהדות,  בהפצת  לפעול  נוכל  ואזי 
ובהצלחה רבה ומופלגה.

• • •

שיחה ג'

יג. כהמשך למדובר לעיל, ובפרט בקשר לציווי "ודרשו את שלום העיר... והתפללו 
בעדה" – יש לדבר על ענין ה"אכסניא".

לאחר  וכן  במאסר,  היה  שכאשר  וכידוע,  ההילולא,  לבעל  קשר  לכך  שיש  ובפרט 
מכן כששחרורוהו – היתה מעורבות רבה מצד ממשלת ארצות הברית, שנטלה חלק 

בשחרורו;

וגם בקשר להצלתו בפעם השניה, בבואו לארצות הברית, ידועים הסיוע וההשתדלות 
בנוגע  גם  מכן  ולאחר  לבואו,  ובנוגע  להצלתו  בנוגע  הברית  ארצות  ממשלת  של 

להסתדרותו כאן.

כלומר: הציווי "והתפללו" בשלום העיר, בעניננו, אינו רק על ענין ההווה והעתיד, 
אלא דבר שראינו כבר בעבר, ולכן ישנו קשר מיוחד וישנה הכרת תודה מיוחדת לאלו 
שהיו השלוחים מאת ה' – שהרי "לב מלכים... ביד ה'" – למלא את השליחות להצלת 

בעל ההילולא.

וכפי שכתב במכתבו הידוע מי"ב תמוז בנוגע להצלתו מבית האסורים – ועל-דרך-
זה, כך מובן, הוא גם בנוגע להצלה שלאחרי-זה – זהו ענין הנוגע אליו, ואל ההולכים 
בדרכיו, ועד ל"כל אשר בשם ישראל יכונה". שכן הצלתו היתה הצלה לכל סוגים אלו, 

עד לסוג של "כל אשר בשם ישראל יכונה".
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יד. והדבר כולל את הנקודה הפנימית שבזה:

הצלת יהודי, ומכל-שכן כלל של יהודים, ואפילו מי שרק "בשם ישראל יכונה" – היא 
כאשר יחד עמם מתקיימת הצלת תורה ומצוות, יהדות.

מה פירוש "הצלת תורה ומצוות"? – הלא "כה דברי כאש", ואי-אפשר לפגוע בהן!

את  ויקיימו  התורה  את  ילמדו  ישראל  שבני   – היא  והמצוות  התורה  שתכלית  אלא 
המצוות ויוכלו לעשות זאת מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, שכן במצב כזה – כפי 
שכותב הרמב"ם בהלכות דעות (וחוזר על כך בסגנון אחר, אך בתוכן דומה, בהלכות 
תשובה, וכן בהלכות מלכים), בתיאור הימים האחרונים בגלות, בימות המשיח – כשיש 
מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, הלימוד הוא באופן עמוק יותר ובאופן רחב יותר ובאופן 
גדול יותר. ומזה מובן, שמאחר שקיום המצוות תלוי בלימוד ה"מביא לידי מעשה" – 

נוספים על-ידי זה אורך ורוחב ועומק גם בקיום המצוות.

ומכאן גם הבטחון בקשר להנהגת ארה"ב בעתיד, מאחר שזהו הסדר הקבוע, שארצות 
הברית פועלת למען ענינים הקשורים להפצת התורה והיהדות והמצוות, ובאופן רחב 

יותר, להפצת ענינים הקשורים לביסוס צדק ויושר.

ומבלי הבט על כך שלטוב אין שיעור, ויש מקום ואפשרות לעשות יותר בכלל, ובפרט 
עם הקשור לליובאוויטש ולחב"ד, והסיוע שבא על-ידי זה בהפצת המעיינות, ועל-ידי 
זה – בהפצת היהדות בכללה, עד לאשר "בשם ישראל יכונה" – הרי יחד עם הדרישה 
על להבא, באה גם התודה על העבר לארצות הברית ולמנהיגיה, ועד למי שזכה ונבחר 

לעמוד בראשה.

הגדרים  ככל  בראייתו,  המלך"  "ברכת  לאמירת  בנוגע  המסקנא  תהיה  אשר  תהיה 
וההגבלות שישנם בזה – שהרי יש בזה שקלא-וטריא שלימה – הרי בוודאי יש לו עתה 
זו  במדינה  ישראל  לבני  הנוגעים  חשובים  הכי  בענינים  המחליט  והוא  הדיבור,  זכות 

והנוגעים לבני ישראל בארץ הקודש.

ועל-פי המנהג והמסורה וההנהגה שהיו עד עתה, יש לנו הזכות לצפות שהוא ימשיך 
ביתר שאת וביתר עז בכיוון זה, ומתוך חיות, ובוודאי – כאמור לעיל – מבלי להתרשם 
מהקשיים הקיימים בכל דבר טוב שרוצה אדם לעשות, שכן, כאמור, רצונו של הקב"ה 

הוא "אדם לעמל יולד", ולכן יש להתגבר על קשיים.

לתפקיד  המינוי  עם  יחד  המשרה,  קבלת  עם  יחד  כוחות  לו  ניתנו  ומלכתחילה 
שההשגחה פרטית העניקה לו; די כוחות כדי להתגבר על כל הקשיים ולעשות ביתר 

שאת וביתר עז משעשו קודמיו.

טו. ובנוגע למדינה זו, כמדובר כמה פעמים – וזהו דבר המפורסם, "המפורסמות אינן 
צריכות ראיה" – וכפי שהוזכר לעיל, "אחד היה אברהם":

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה
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עולם",  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  היתה  אברהם  שעשה  הראשונות  הפעולות  אחת 
שאין אלו שני דברים נפרדים – העולם לעצמו ו"א-ל", הקב"ה, לעצמו, ומזמן לזמן 
הם באים במגע – אלא "לית אתר פנוי מיניה". ומלבד עבודתו בעצמו, הרי "אל תקרי 
ויקרא אלא ויקריא" – הוא גרם לכל דורו לקרוא, שכל עניני העולם מלאים וחדורים 
באלקות, ומכיון שכך, מובן שצריכה להיות ההנהגה באופן שהקב"ה יאמר עליה "נחת 

רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".

ועל-אחת- בדומם,  המתרחשים  ענינים  גם  פרטית,  בהשגחה  הוא  ענין  כל  ובפרט: 
כמה-וכמה בצומח חי ומדבר, על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר על מדינה גדולה, שבזמן 
האחרון הגיעה לידה יכולת להשפיע על העולם כולו – ודאי שאין הדבר במקרה, אלא 
בנוגע   – מיוחדת  וזכות  מיוחדת  אחריות  מטיל  שהדבר  גם  וודאי  פרטית,  בהשגחה 

לעצמה, למדינה, וכן בנוגע להשפעה בעולם כולו.

ושלא כדעת הטועים בדורות שלפני-זה, שניתן להתכנס ולהסתגר ולצאת ידי-חובה 
במתרחש במדינה זו, אלא, כמדובר כמה פעמים, מאחר שרואים בפועל שכשמשמיעים 
אך  שלום,  ודרכי  נועם  בדרכי  אמנם  מספיק –  בתוקף  הדברים  נאמרים  רק  אם  דעה, 
בתוקף האמיתי – מאזינים לה בכל קצוי עולם ומתחשבים בה, ממילא ח"ו להסתגר 

ולומר "מה לי ולצרה הזאת" ודי בכך שנעסוק במתרחש במדינתנו 

 כי מאחר שרואים שיש יכולת להשפיע, ובוודאי הדבר הוא בהשגחה, ככל ענין קטן, 
ועל-אחת-כמה-וכמה בענין גדול וחשוב – בהכרח לנצל השפעה זו בכל קצוי תבל!

טז. וכאמור לעיל – מן הפרט למדים גם בנוגע לכלל, החל מהענין האמור לעיל – 
"ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם":

אנו רואים שכאשר המדינה נתייסדה, נעשה הדבר מתוך אמונה בה': מייסדיה נמלטו 
הנה כדי שיוכלו לעבוד את ה' על-פי הבנתם, ובלי מפריע; הם נמלטו הנה מתוך ודאות 

ומתוך בטחון שהקב"ה ינחה את דרכם, וסמכו עליו.

המדובר הוא על אינם-יהודים, אלו שייסדו מדינה זו – המכונים "האבות המייסדים". 
אם כן, כאמור לעיל, לכאורה אלו דברי-הימים של אינם-יהודים.

אולם מאחר שהדבר נודע ליהודי, ברור הדבר שביכלתו ללמוד מזה הוראה.

ואפילו בטרם נודע לו הדבר, בוודאי היו האירועים בהשגחה פרטית.

דבר ברור הוא אפוא, שזה מורה את הדרך שבה צריכה המדינה לנהוג – על-פי היסוד 
האמור, ועליה לבנות ברוח זו את כל הבנין העומד על היסודות.

יז. ומאחר שהיסודות הושתתו על אמונה בבורא עולם, והמייסדים בטחו בו, ובבואם 
בדברי  כידוע  נס,  של  באופן  ואף  השגחה,  של  ענין  ענין –  בכל  ראו  זו,  למדינה  הנה 
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הימים של יסוד מדינה זו – מורה הדבר על כך שהמדינה כולה נוסדה על אמונה בבורא, 
ולא על אמונה בבורא כפי שהוא מצוי ברקיע השביעי אי-שם, כך שאין לאמונה כל 
זה  היה  אלא  לחינוך,  בנוגע  ועל-אחת-כמה-וכמה  היום-יום,  חיי  על  בהשפעה  צורך 

באופן שאמונתם חדרה אל הנהגתם היום-יומית ואל חינוך ילדיהם.

והדבר מלמד אותנו הוראה: שלא כדעת הטועים הרוצים לפרש שכוונת החוקה היא, 
שאסור ח"ו לממשלה לסייע לבתי-ספר שבהם לומדים עניני דת, משום שהדבר הוא 
נגד החוקה ונגד היסודות וכו', האמת היא שלא תיתכן מציאות כזו – שזהו הפירוש 
של החוקה – בשעה שאנו יודעים שהיא נכתבה במדינה זו באופן כזה, שיתאים לאופן 
שבו העולים הראשונים שהגיעו הנה, שהיו אינם-יהודים, ייסדו את חייהם ואת חינוך 
היום-יום,  בחיי  מונהג  שהעולם  כלומר,  עולם",  ב"א-ל  דוקא  חדור  שהיה  ילדיהם – 

בכל פרט ובכל רגע, על-ידי הקב"ה שנמצא כאן למטה.

הכוונה היתה – כפי שדובר בעבר פעמים רבות, וכבר הודפסו הדברים וכו' – שאין 
להכריח אדם אחד לקבל את אמונתו של חבירו.

אין להעניק עדיפות, אין להעניק דין קדימה, לאחד לגבי חבירו.

אבל ח"ו לומר שהכוונה היתה, שמותר להוציא כסף מהממשלה לכל מטרה, והדבר 
"ויקריא",  את  הקריאה,  את  הנוער  אל  להביא   – הוא  להוציא  אסור  שלשמו  היחיד 
לבירה  בעל-הבית  "יש  אלא  הפקר,  זה  אין  "ג'ונגל",  זה  שאין  עולם";  "א-ל  שישנו 

זו":

יח. יש להחדיר השקפת עולם זו – אשר הקב"ה נמצא כאן למטה, והעולם משמש 
עבורו עיר, בירה, בה נמצא מלך מלכי המלכים – לכל ילד, ללא קשר לבית שממנו הוא 

בא, כך שיחוש וידע שישנו בורא, ולבורא יש שייכות אליו, לילד זה או לילדה זו.

עאכו"כ לאחר שיגדלו, ובהיותם גדולים יהיה ביכולתם לנהוג בעצמם ובזולתם כישר 
בעיניהם – חשוב יותר שתנהיג אותם אז האמונה הפשוטה שיש בעל-הבית לבירה זו, 
מעשה,  מלעשות  נמנעים  בטרם  או  מעשה  עושים  ובטרם  האמיתי,  בעל-הבית  והוא 
השאלה: מה  להיות  הראשון צריך  בטרם נמנעים מלדבר – הצעד  מדברים או  בטרם 

אומר על כך בורא העולם? 

זהו דבר – ככל ענין של חינוך – שאינו בא מעצמו; לשם כך צריך להתקיים "חנוך 
לנער":

ומכל- יותר,  הרבה  קטנים  לענינים  אפילו  אותו  לחנך  יש  האדם  של  מילדותו  כבר 
שכן שיש לחנך אותו ב"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון... 

ומאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים".
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ובלשון פשוטה, כוונת הדברים – שביום הראשון בשבוע, ביום השני בשבוע ובכל 
שאר ימי השבוע, ועד"ז בכל המאורעות שעוברים על האדם לאורך היום, נוכח "יסוד 

היסודות ועמוד החכמות":

הוא יודע שישנו בורא, וקיומם של כל שאר הדברים – קיומו של "זמן", קיומו של 
הקב"ה,  ראשון",  שקיים "מצוי  מפני  הם  יכולותיו –  וכל  עצמו  שלו  קיומו  "מקום", 

שהוא מקור הטוב והחסד.

או  הפירוש  הוא  כך  אם  החוקה –  פירוש  מהו  ולשקלא-וטריא  לפלפול  ובאשר  יט. 
שמא כך הוא הפירוש – כאמור: אין לחשוד, שביקשו לכתוב אותה היפך כל היסוד 

שבגללו נמלטו לארה"ב ושעליו ייסדו את חייהם.

אפילו אם תמצי לומר, שקשה לפרש כן בנוסח עצמו, באותיות כפשוטם – עדיין ישנן 
כמה דרכים שבהן אפשר לתמוך בחינוך המיוסד על אמונה בבורא עולם, ולא "בורא 

עולם" סתם, אלא – מנהיגו.

המדינה  אנשי  ולא  המדינה,  אנשי  עבור  נעשתה  שהחוקה  העיקר,  על  בנוסף  וזאת 
עבור החוקה...

לא  שנה  מאתיים  שלפני  משום  הזה,  הזמן  של  לצרכים  מתאימה  אינה  החוקה  ואם 
מראש  להבטיח  צורך  היה  לא  וממילא  לעולם,  בורא  ח"ו,  שאין,  שיאמרו  חשש  היה 
את התמיכה בחינוך זה, ואילו בדורות האחרונים, ובפרט בדורנו, נוצר מצב – כדברי 

הרמב"ם – שיש מי שיכול לומר "אין שם אלוקה" ח"ו – 

הרי כאשר יש להתמודד עם מחלה חדשה, רח"ל, שמעולם לא היתה, סדר ההנהגה 
של רופא ומחנך אינו לומר שמאחר לפני מאתיים שנה, לפני מאה ותשעים שנה, לא 
היו תרופות חדשות, לא יחפש סממני רפואה חדשים וגישות חדשות, ולא יתייחס אל 
המתרחש סביבו... מובן מאליו, שכאשר נוסף דבר בלתי רצוי, בוודאי יש להוסיף – 

"מרובה מדה טובה" – כמה פעמים ככה בדברים הרצויים, על-מנת לתקן את הענין!

בנוגע לפועל, כמדובר לעיל, על-פי המסורת שעליה נתייסדה מדינה זו, יש לצפות 
שבוודאי ימצאו הממונים – החל במי שזכה לעמוד בראש המדינה – את הדרך לסייע 
לחינוך הקשור לאמונה בבורא העולם המנהיג את העולם כולו, כולל ארצות הברית, 

שיהיה מושתת על אמונה בה'.

כ. וכמדובר כמה פעמים: כפי שאנו רואים בעשרת הדברות, לפני שאפשר להגיע אל 
"לא תרצח", "לא תגנוב" –  באה ההקדמה שצריכה להיות אמונה בה', כי לולא כן, 

אין כל בטחון בדבר; 
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בשכל,  המובנות  מצוות  הן  תגנוב"  ו"לא  תרצח"  כמה "לא  עד  לאדם  שיוסבר  ככל 
הצער  למרבה  שראינו  וכפי  השכל,  את  יטה  הרצון  שבו  נסיון  לידי  להגיע  עלול  הוא 

בדור האחרון.

אשר "הוצאתיך  בה'  האמונה  להיות   צריכה  הדברות  עשרת  כל  של  היסוד  התחלת 
המייסדים,  של  לשונם  על  רגילים  שהיו  הפתגמים  אחד  זה  וגם  מצרים"  מארץ 
המתיישבים הראשונים, שאינם-יהודים, במדינה זו – "הוצאתיך מארץ מצרים": הם 

נמלטו, נסו וניצלו מהרדיפות שרדפו אותם.

בכלל,  היום-יום  לחיי  קשר  יש  שלבורא  הוא,  הדברים  פירוש  פשוטות  ובמלים 
ובמיוחד – לעניני חינוך!

ולפרשנות  העליון  המשפט  לבית  להיזקק  יצטרכו  שלא  כדי  דרכים  למצוא  יש  כא. 
החוקה וכו', שכן חבל על כל יום;

הנוער אינו מחכה והוא גדל ומתבגר, ואנו רואים בפועל, שאם אפשר היום להצליח 
לדבר עמו אודות אמונה בה', חובה לעשות זאת היום, ואין לדחות זאת למחר, שכן אין 

לדעת מה יקרה בשעות שבינתיים.

תימצא  בוודאי  והפלפולים,  השקלא-וטריא  וכל  הוויכוחים  יתחילו  בטרם  כן,  אם 
בתי  לביסוס  רק  לא  הנצרך  של  המקסימום  את  יקויים "יגעת" –לתת  רק  אם  הדרך– 
הספר המעניקים חינוך דתי, אמונה בה', אלא – באופן שיוכלו להתבסס יותר, להתחזק 

ולהתפשט. 

כן,  לפני  אותה  שראה  כפי  בתועלת  להתחשב  ציבור,  לנבחר  לו,  אל  לעיל:  וכאמור 
בהיותו נציג של קבוצה אחת, במה שכדאי לקבוצה זו, אלא, מאחר שהוא קיבל מינוי 
של  התועלת  את  להביא בחשבון  עליו  כרבים" –  הלכה  ורבים  אזי "יחיד  יותר,  גדול 

כללות המדינה!

אע"פ שיתכן שחלק מהקבוצה שלו אולי לא יסכים לכך, וגם זאת – רק לפי שעה, כי 
סוף-כל-סוף אף הם יראו שיש בכך תועלת להם.

שעל- בפשטות,  אפוא  היא  הכוונה  הכל",  "סך  דבר  מכל  להפיק  יש   – כרגיל  כב. 
פי המסורה והמנהג והיסוד של מדינה זו, יש להשתדל בכל האופנים ובכל היכולות 
לחפש דרכים שבהקדם האפשרי החינוך המיוסד על אמונה בה', בורא העולם ומנהיגו, 

יתחזק ויתפשט, עד שיכלול את הנוער כולו,

תהיה  המדינה  והנהגת  בארץ,  ויושר  לצדק  יזכה  הבא  שהדור  מובטח  יהיה  ואזי   -
בדרכי הצדק והיושר.

מבעל  למדים  אנו  זאת  את  גם  לעיל –  וכאמור  נוספת,  נקודה  ישנה  זאת  מלבד  כג. 
הדרך  את  סלל  והדבר  ההיא.  מהמדינה  בהצלתו  בתוקף  עסקה  זו  שמדינה  ההילולא, 
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והורה את הדרך לתפקיד שהנו חלק מהאחריות ומהזכות של אנשי המדינה, והנהלת 
שקט  באופן  שבידם –  הכח  מלוא  את  מנהיגה –לנצל  וכמה  כמה  אחת  ועל  המדינה, 
ומאחורי הפרגוד ובדרכי נועם – כדי שתנתן רשות למי שברצונם לצאת משם,שיוכלו 

לצאת משם במנוחה ובשלוה, ללא כל קושי.

וכאמור לעיל: כאשר ראינו כבר שכך נעשה עם בעל ההילולא, שקשור ל"כל אשר 
בשם ישראל יכונה", ברור הדבר שבאופן שקט – אבל בתוקף הכי גדול והכי מתאים 
מהומות  כל  לחולל  מבלי  פתוחים",  ל"שערים  להביא  בעתיד  גם  הצלחה  תהיה   –

ופרסומים, כך שתהיה אפשרות לצאת משם. 

וכאמור – ובלשון הפרשה שאנו קוראים עתה בתורה –"בנערינו ובזקנינו... בבנינו 
ובבנותינו", עד אשר "לא תשאר פרסה", "וכספם וזהבם אתם".

אם רק ייעשה הדבר באופן של "יגעת" – בודאי יבוא לאחר מכן ענין "ומצאת"! זהו 
כלל שכלי וממילא מובן, שהוא נובע מטבע האדם; הדברים נאמרו לאו דוקא בנוגע 
לבני ישראל, אלא גם בנוגע לאינם-יהודים, ובפרט כשאנו עוסקים כאן בענין שנוגע 

ישירות לבני ישראל.

אם יקויים "יגעת" בדרכים שייראו לנכון על-ידי ההנהגה, וההשפעה עליהם – על-ידי 
ההנהגה בוושינגטון – תיעשה ללא פרסום בעיתונים, בלחץ המתאים, אך מבלי לחולל 
מהומות בעיתונים, בוודאי יצליחו – "ומצאת" – שהשערים יהיו פתוחים ואפשר יהיה 

לצאת משם, ובאופן של מנוחה ושלוה.

כד. וכאן יש להוסיף נקודה שלישית:

קצוי  בכל  נשמע  המדינה  שקול  רואים  שאנו   – לעיל  כאמור   – הוא  שהמצב  כיון 
תבל, כפי שראינו בפרט בנוגע לארץ הקודש, שבחסדי שמים שלחו כמה וכמה ענינים 
לשם – הן בנוגע לכסף וזהב, הן בנוגע לענינים הנקנים בכסף וזהב, והן בנוגע לנשק 
"הצלה  על-כל-פנים  זו  הצלה  תהי  לו   – נפשות  וכמה  כמה  הציל  והדבר  כפשוטו, 

פורתא", ובפרט שלמעשה, היה זה הרבה יותר מ"הצלה פורתא";

לארץ  זה  בעזר  ימשיכו  שהם  והבטחון  התקוה  הציפיה,  את  מאפשרת  זו  עובדה 
הקודש, שכן זו הארץ שעליה נכרתה "ברית עולם" בין הקב"ה לאברהם ולזרעו אחריו 

עד עולם, "לזרעך נתתי את הארץ הזאת".

המייסדים  על-ידי   – מיוסד  היה  הברית,  ארצות  זו,  מדינה  יסוד  כל  לעיל:  וכאמור 
– על מה שהם קראו בשם "בייבל", וכפשוטו – על החומש, שבו מופיע ענין "ברית 
ומחזק –  המביא  הענין  שהוא  מתנה",  ה"שטר  הקודש,  לארץ  ישראל  בני  בין  עולם" 
ואף "ויקריא" לכל באי עולם – שהשייכות של בני ישראל לארץ הקודש היא על-ידי 
אברהם יצחק ויעקב –  "ברית עולם" בין הקב"ה, שהוא בורא העולם ומנהיגו, לבני 

"לזרעך עד עולם". 
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כאשר יבואו בטענה זו, ברור הדבר שיצליחו, ולא זו בלבד שימשיך העזר שניתן עד 
עתה, אלא יהיה עוד יותר.

כה. וכמדובר כמה פעמים, התועלת בנשק היא – לא ח"ו להמתין שתפרוץ מלחמה, 
ואזי יהיה נשק כדי שיקויים "לתת אויביך לפניך", אלא שכאשר ניתן נשק, ניתן נשק 
כך  השני,  הצד  על  אימה  מטיל  הדבר  אזי  סוד –   נשאר  זה  אין  עתה,  וכנהוג  בריבוי, 

שמלכחילה אין באים לידי מלחמה.

לשם כך אין מספיק הנתינת נשק בצמצום, אלא יש צורך דוקא בנשק בריבוי. ואין 
פירוש הענין שעל-ידי זה מתחזקת סכנת המלחמה, אלא אדרבה, להפך:

מאחר שמתקיים "השכם וכו'", אזי מועיל הדבר שריבוי הנשק מטיל "אימתה ופחד" 
בדרכי  להשתדל  להם  שמוטב  החלטה  לידי  שיבואו  כך  במלחמה,  הרוצים  אלו  על 

שלום.

כו. ואזי תגיע תועלת נוספת לאלו המספקים את הנשק: כאמור לעיל, עתה אין שייך 
מושג של הסתגרות, של התבדלות. אם תהיה ח"ו מלחמה, היא עלולה לסחוף פנימה 

את העולם כולו.

בנשק  ריבוי  לספק  היא  זאת  למנוע  שהדרך  כזה,  הוא  עתה  המצב  הצער  ולמרבה 
למי שבטבעם נוטים דוקא לשלום, משום שהם נאחזים בתורה, וכאמור, "התורה לא 
ניתנה אלא לעשות שלום בעולם", זהו תפקידו של אדם מישראל – לדאוג לכך שיהיה 

שלום.

וכנאמר בפסוק – וכפי שדובר בהתוועדות קודמת –שכאשר "ואמרתם כה לחי", אזי 
יקויים "ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום":

כאשר מספקים לאיש-שלום נשק, ונותנים זאת בריבוי – בידיעה שהוא שקוע ראשו 
ורובו וכולו ב"תורת שלום" –הוא בוודאי ישתמש בכך לתכלית של שלום;

ותכלית של שלום היא כאמור לעיל – כשריבוי הנשק מעצמו מטיל אימה, כך שאין 
באים לידי מלחמה, ומתקיים ענין של שלום כפשוטו, למטה מעשרה טפחים.

הצער,  למרבה  עתה,  שעד  אלא  נסללה,  כבר  בזה  שהדרך  מאחר  לעיל,  וכאמור  כז. 
היה הכרח להשתמש בנשק – יהי רצון שהטוב יהפוך לטוב יותר, כך שלא זו בלבד 
שזהו  לי" –  מקרב  בשלום...  יקויים "פדה  אלא  במלחמה,  נצחון  לידי  בו  שישתמשו 
אחד ממזמורי התהלים של יום ההילולא בשיעור היומי של העשירי בחודש "העשירי 
יהיה קודש" –  כלומר, שכאשר בא אדם וצועק כי הוא רוצה "קרב", צועק לעומתו 
שכאמור,  התורה,  בדרכי  צועד  שהוא  משום  לי",  מקרב  נפשי  בשלום  "פדה  היהודי 

ענינה הוא לחפש דרך לשלום, ואזי "יגעת ומצאת".
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יש מי שרוצים דוקא את ההפך, ולכן, למרבה הצער, בהכרח להיזקק לעצה ופתרון 
זה, שהם ידעו שבידי הצד השני יש ריבוי נשק, והדבר ימנע אותם מלכתחילה מלהיכנס 

במלחמה.

עד אשר יקויים הייעוד של ימות המשיח, "וכתתו חרבותם לאתים", וכדעה המובאת 
בנוגע   – "תכשיט"  של  ענין  כל  יופי,  של  ענין  כל  אז  יהיה  לא  נשק  שבכלי  בגמרא, 
להלכות שבת – משום שלא תהיה קיימת כל מציאות המלחמה, ואזי לא יהיה בנשק 
כל צורך. ובינתיים, בימים האחרונים של הגלות, תהיה שלילת המלחמה על-כל-פנים 

באופן האמור.

להביא  להצליח  אפשר   – שקט  ובאופן  נועם  בדרכי   – לחץ  על-ידי  לעיל:  וכאמור 
אין  שם  ולמעשה,  השני...  צד  אצל  להיות  צריך  פרסום  ואילו  נשק.  ריבוי  של  לענין 

נזקקים לפרסום; הם יודעים זאת בלאו-הכי. זוהי הדרך שיהיה שלום בעולם.

כח. זה – כאמור לעיל – בנוגע לאלו שזכו ויכולה להיות להם השפעה על ההנהגה 
הכללית של כל המדינה כולה.

מלבד זאת, ישנו ענין של "אדם קרוב אצל עצמו", "עניי עירך קודמין" וכו'. שבקשר 
לבעל  בנוגע  גם  העיר.  בראש  ולעומדים  ניו-יורק  לעיר  מיוחדת  תודה  מובעת  לכך 
בפעם  מהאונייה  כשירד  מלכתחילה,  הגיע  שאליה  העיר  היתה  זו  הרי   – ההילולא 
הראשונה, וגם בפעם השניה – היתה הצלתו קשורה לעיר זו ולהנהגת עיר זו והנהלתה 

שנהגו בו באופן של הכנסת אורחים.

הדבר סלל את הדרך, כך שלאחר מכן יכול היה בעל ההילולא להעביר הנה – ואף 
שתחילת  רבים,  חדשים  וענינים  מוסדות  וסניפים,  אופנים  כמה   – מחדש  כאן  לייסד 

פעולתם היתה בעיר ניו-יורק, והוא קיבל לשם כך סיוע ועזרה מהנהלת העיר.

בנוסף לתודה על העבר, על הענינים שאירעו בעבר, בפרט בימיו של בעל ההילולא, 
ועל-דרך-זה  הראשונה,  בפעם  לניו-יורק,  לארצות-הברית,  נכנס  שבו  מהרגע  החל 

בפעם השניה; 

– שהרי, על-אף שלאחר מכן הוא ביקר בכמה וכמה עיירות, בערים ובמחוזות רבים 
בארצות-הברית, ההתחלה היתה כאשר התיישב בניו-יורק –

כך גם בעתיד יצליח ה', שתהיה זו עיר של שלום ושלוה ומנוחה, ואפשר יהיה להמשיך 
בכל הפעולות, והעיר תהיה דוגמא ומקור להפצת היהדות בנוגע לבני ישראל.

כט. ובנוסף – (מכיון שיהודים אינם עוסקים בהתלהבות בגירות, ואדרבה) – להפצת 
מחוייב  מישראל  שאדם  לפועל,  הרמב"ם  כפסק  לאינם-יהודים,  בנוגע  ויושר  צדק 

לעשות כל התלוי בו כדי שיקוימו שבע מצוות בני נח על כל סניפיהן;
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– אלו היסודות של חיי החברה, כדי שתהיה חברת בני אדם, הראויה לשמה "אדם", 
בעלת אופן התנהגות אנושי וחיים אנושיים –

ואף זאת נכלל בציווי של הקב"ה למשה רבינו בסיני, כפי שהרמב"ם מוסיף, אשר, 
מפי  רבינו  משה  זאת  ששמע  מכך   – הזה?  בזמן  נח  בני  מצוות  שבע  נובעות  מנין 

הגבורה.

וכן ימשיך גם הלאה – בניו-יורק גופא, בעיר זו – הסיוע והעזר מאת הנהלת העיר, 
ועל-דרך-זה בערים למטה הימנה, סניפיה של עיר זו, כך שיהיה אפשר להמשיך – ודבר 
חי מוכרח לגדול ולצמוח: אף להוסיף – בכל פעולות בעל ההילולא, וכן בסניפיהם 
שהדבר  מאחר  אין-סוף,  של  לאופן  עד  מהם,  שיצאו  ופירות-פירותיהם  ובפירותיהם 

קשור אל הקב"ה שהוא אין-סופי. 

ל. ועל-דרך-זה: בעל ההילולא החל גם לייסד סניפים בכמה מחוזות של המדינה – 
או, כפי שזה נקרא בלשון המדינה: ב"מדינות" השונות – שבהן, העזר והסיוע תלוי 
להפצת  השייכים  בענינים  ובפרט  ה"מדינה",  של  המחוז,  של  ובבעלי-הבית  בהנהלה 

היהדות והמעיינות ובענינים השייכים להפצת הצדק והיושר, 

ובכן, בכמה וכמה ממדינו אלו ישנם כבר סניפים, והם מקבלים עזר וסיוע מהנהלת 
המדינה – כפי שהדבר מבוטא באמצעות הנציגים הנמצאים כאן היום – ומקווה אני 
בהפצת  לפעול  יהיה  אפשר  בהן  שגם  כך  המדינות,  לשאר  טובה  דוגמא  יראו  שהם 
היהדות והמעיינות, וכן אפשר יהיה לפעול בהפצת הצדק והיושר, בשבע מצוות בני נח 

וכל הסעיפים, בנוגע לכל תושבי המדינה, ולעשות זאת באופן הולך ומוסיף ואור.

ויהי רצון שיקויים בהם מאמר חז"ל "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים; יש לו מאתיים 
שם –   מהשלוחים  יתבעו  והם  עתה,  עד  בהישגים  יסתפקו  שלא  כך  מאות",  ד'  רוצה 
מהפעילים העוסקים שם בכל הדברים הטובים, ובפרט מהשלוחים של בעל ההילולא 
– לפעול עוד יותר, ויספקו להם את כל האפשרויות כדי שיוכלו לפעול בזה, ובאופן 

דמוסיף והולך.

שכן  טפחים,  מעשרה  ולמטה  ומצאת",  "יגעת  ההבטחה  תקויים  בזאת  גם  ואזי 
"המעשה הוא העיקר", ובני ישראל יוסיפו בלימוד התורה ויוסיפו בקיום המצוות – 
כולל בקיום הציווי שכל האנשים סביבם יתנהגו על-פי הוראות שבע המצוות על כל 
סניפיהם – ואזי תהיה זו הכנה קרובה לקיום היעוד וההבטחה "אז אהפוך אל עמים... 

כולם... לעבדו שכם אחד",

ויקויים – כפי שמסיים הרמב"ם – "והיתה לה' המלוכה", בביאת משיח צדקנו בקרוב 
ממש.

• • •

התוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ה

לג



לזכות

ר' אליעזר חיים וזוגתו רבקה בתי'

יוצאי חלציהם וכל בני משפחתם שיחיו

לפידות

 בוענאס איירעס, ארגענטינא



לעילוי נשמת

הרה"ח התמים תלמיד תו"ת בליובאוויטש שבלויבאוויטש

ר' אהרן לייב ליין ע"ה ז"ל

בן הרה"ג הרה"ח כו' ר' יהושע הי"ד ז"ל

אב"ד בעשענקאוויץ

בן הרה"ח שו"ב ר' חיים דוד הי"ד ז"ל

בן הרה"ח ר' משה לייב ז"ל

בן הרה"ח המפורסם כו' ר' פרץ חן ז"ל אב"ד טשערניגאב

מגזע חסידי חב"ד ליובאוויטש

נפטר י' שבט תש"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

 

ע"י יוצאי חלציו

הרה"ת ר' יחיאל מיכל ראסקין – ליין ומשפ'

הרה"ת ר' שלום דובער ראסקין – ליין ומשפ'

הרה"ת ר' חיים דוד ליין ומשפ'

הרה"ת ר' בן-ציון ראסקין – ליין ומשפ'

"יהי זכרו ברוך"



לזכות ולאורך ימים ושנים טובות

ולהצלחה רבה ומופלגה בכל

של ר' יעקב זיסל הלוי בן בלומא

לרגל יום הולדתו כ"ו טבת

ולזכות זוגתו רבקה שתחי'

ויוצאי חלציהם

אילן לייבל יצחק הלוי שיחי'

יאיר מנחם הלוי שיחי'

בנימין יוסף הלוי שיחי'

מיכל שרה חנה שתחי'

לזכות

גיסי היקר והנעלה וכו' וכו'

הרה"ת ר' יוסף יצחק בן גאלדא ליבא שיחי'

לרגלי מלאות לו ששים שנה

לאורך ימים ושנים טובות

ילך מחיל אל חיל בעניניו הפרטיים והכלליים

בגו"ר

וזכות אבותיו מסייעתו
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