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 ה'תשד"מ ,י"ט כסלו עש"ק,בס"ד. אור ליום וו

 (הנחה בלתי מוגה)

שמתחיל ג"כ  2, וידוע מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר לי"ט כסלו1היום תחלת מעשיך *זה
זה היום תחלת מעשיך, ומוסיף בחצאי עיגול שזה היום הוא י"ט כסלו. ומביא שם מ"ש 

זה היום תחלת מעשיך  שי"ט כסלו 3אביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע במכתבו הידוע
שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות 
תורתנו הקדושה אשר נמשך ביום הזה בבחי' המשכה כללית על כל השנה. ומדייק בזה 
בהמאמר מהו"ע שלימות הכוונה האמיתית (דמשמע מזה שיש כוונה סתם, ויש כוונה 

ה האמיתית). גם צריך להבין מה שדייק כאן לומר שהיא אמיתית, ויש שלימות הכוונ
 שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ דוקא.

ולהבין זה מקדים בהמאמר מה שארז"ל (עוקצין בסופה) א"ר שמעון בן חלפתא לא 
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך  4מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר

מביא שקודם מאמר זה איתא במשנה מאמר ריב"ל (עתיד הקב"ה את עמו בשלום, ו
בזה למה הקדים רבינו הקדוש  5חיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות כו'). ומקשיםהנל

מאמר ריב"ל למאמר ר"ש בן חלפתא אם כי ר"ש בן חלפתא הי' לפני ריב"ל (כפי 
, שרבינו הקדוש סידר את המאמרים 5שמביא שם כמה ראיות לדבר), ומתרצים בזה

בסדר זה כדי לסיים בשלום. כי מאמר זה הוא סיום שיתא סדרי משנה. ויש להוסיף 
בזה, דמאמר זה (שהוא הסיום) קאי לא רק בענין השלום סתם אלא במעלת ענין 

ה ביותר. השלום, שהשלום הוא כלי המחזיק את ברכתו של הקב"ה, שהיא מעלה גדול
ולא עוד אלא ששלום זה קשור עם התורה, כפי שמביא ע"ז הפסוק ה' עוז לעמו יתן ה' 

שהתורה ניתנה  7אין עוז אלא תורה. וכדאיתא בספרי 6יברך עמו בשלום, דארז"ל
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, היינו שלא  8לעשות שלום בעולם, ועד שארז"ל

התורה שלהם, אלא שפועלים ריבוי שלום,  רק שהם עושים שלום סתם ע"י לימוד
 9מרבים שלום. וענין זה שייך לכל ישראל ולכאו"א מישראל, שהרי למדוהו מהכתוב

                                                 
 נתבאר בההתוועדות (בהשיחה סעיף פג), שהוא מחמת קביעות יט"כ ביום ו', יום תחלת מעשיך. – טעם התחלה זו *
 ר"ה כז, א (בנוגע לראש השנה). – ון הגמראלש 1
 .95סה"מ תש"י ע'  2
 ואילך). אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"א ע' רנט. 15נדפס גם בהקדמה לקונטרס ומעין (ע'  3
 תהלים כט, יא. 4
 תויו"ט שם. 5
 ראה ויק"ר פל"א, ה. יל"ש בשלח רמז, רמד. מדרש תהלים עה"פ. ועוד. 6
 ואילך. 349ו"ש ח"ח ע' נשא ו, כו. וראה לק 7
 סוף ברכות. וש"נ. 8
 ישעי' נד, יג. 9
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וכל בניך לימודי ה' דקאי על כל ישראל ועל כאו"א מישראל (כל בניך). ומכל זה מובן 
 דתכלית ענין התורה הוא לעשות שלום בעולם ולהרבות שלום בעולם.

ן (מה שהתורה ניתנה לעשות שלום בעולם) יובן ע"פ הידוע שיש כמה וביאור העני
אופני עבודה בכללות עבודת האדם. דאחד מאופני העבודה הוא, שעיקרו הוא במעשה 

. דאז הנה 11ובכל דרכיך דעהו 10בפועל, כולל גם העבודה דכל מעשיך יהיו לשם שמים
ל תלמוד שמביא לידי גם מה שלומד תורה גם זה הוא בשביל קיום המצוות כי גדו

. וע"י עבודה זו עושים דירה לו ית' בתחתונים דוקא, כי המצוות ניתנו דוקא 12מעשה
למטה וצריך לקיימן בדברים גשמיים דוקא. וכמו מצות תפילין שצ"ל בעור גשמי 

המצוות  14כל התורה כולה (היינו 13ובקלף גשמי דוקא ועד"ז שאר המצוות דהוקשה
שזהו אחד  15שעי"ז עושים דירה לו ית' בתחתונים. וכנודעשבתורה) לתפילין, משום 

תורה  16החילוקים שבין תורה ומצוות, דאף שגם התורה ניתנה למטה דוקא, כמאמר
לא בשמים היא, מ"מ ישנו ענין לימוד התורה בגן עדן. משא"כ מעשה המצוות שייך 

ע לאחרי דוקא למטה ולא בג"ע, ועד שאפילו הנשמות שכבר היו למטה ונמצאים בג"
ירידתם בעולם, גם אצלם לא שייך הענין דקיום המצוות בג"ע, כי קיום המצוות ענינו 

 לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

שהתפלה היא סולם מוצב ארצה  17והנה למעלה מזה הו"ע עבודת התפלה, וכנודע
. דפירוש הדבר הוא שכל עניני העולם, כולל גם עניני תומ"צ, 18וראשו מגיע השמימה

. כי עיקר ענין לימוד התורה וקיום המצות הוא 19לים ע"י התפלה מארץ לשמיםמתע
בארץ דוקא, וכנ"ל דתורה לא בשמים היא והמצוות הם בענינים גשמיים דוקא, 
וצריכים להעלותם השמימה, דענין זה נעשה ע"י התפלה. כי ענין התפלה הוא העלאת 

, ענין החיבור 20התופל כלי חרסוחיבור כל עניני האדם עם אלקות, דתפלה הוא מלשון 
והתדבקות כו', היינו לחבר את כל עניני העולם עם אלקות. וזה נעשה ע"י ההתבוננות 

, שעי"ז מעלה האדם ומחבר את עניניו עם אלקות כו'. וזהו 21דדע לפני מי אתה עומד

                                                 
 אבות פ"ב מי"ב. 10
 משלי ג, ו. 11
 קדושין מ, ב. 12
 שם לה, א. 13
 .3הערה  79ראה לקו"ש ח"ט ע'  14
 ראה אגה"ק סי"ז. לקו"ת ואתחנן ו, ב. סהמ"צ להצ"צ טו, ב. ובכ"מ. 15
 ב"מ נט, ב. 16
 א.ראה זח"א רסו, ב. זח"ג רמג, א. שו,  17
 ויצא כח, יב. – לשון הכתוב 18
 רמה. תו"א טז, ג. וראה תניא פ"מ.-צ"צ ערך תפלה ע' רמד – ראה ספר הליקוטים דא"ח 19
 לשון המשנה כלים פ"ג מ"ה. וראה תו"א עט, סע"ד. 20
 ראה ברכות כז, ב. 21
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ג"כ מה שתחילת עבודת היום היא בתפילה ערבית (וקשעהמ"ט) [שמטעם זה פתח 
נה במצות ק"ש של ערבית, מאימתי קורין את שמע בערבין, כי תחלת התנא את המש

, 22נפשובעבודת היום היא בתפלת ערבית כו'], שענינה הוא לעשות חשבון צדק 
שעי"ז מעלה את כל פעולותיו שבמשך כל היום כולו, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי 

שמעלה  25, היינו24, ומחבר אותם עם אלקות. ועד שאומר בידך אפקיד רוחי גו'23ערב
ומפקיד את רוחו ונשמתו, יחד עם עבודתו שבמשך כל היום, ומחבר אותם באלקות. 
וזהו מה שהתפלה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, כי ענינה הוא להעלות 

והנה מלאכי  18עניני ארץ עד לשמים, ועד שיהיו בדרגת שמים. ומה שמסיים בהכתוב
אלקים עולים ויורדים בו הוא משום שהעלאת התפלה היא ע"י המלאכים, וכדאי' 

 .27שכל תיבה מתיבות התפלה המלאך גפיף לה ונשיק לה כו', כמבואר במ"א 26בזהר

והנה נוסף לזה שענין התפלה הוא העלאת העולם וכו' מלמטה למעלה, יש בה גם 
. והיינו, דאחרי שלימות ההעלאה מלמטה למעלה, ענין של המשכה מלמעלה למטה

פועלת התפלה גם המשכת אלקות למטה. דהנה ענין תפלה תוכנו בפשטות הוא לבקש 
), והיינו, 29שהמ"ע דתפלה היא בקשת צרכיו 28צרכיו (וכן מובן גם מדברי הרמב"ם

דכשחסר לאדם בצרכיו צריך לבקש עליהם ולהתפלל אל הקב"ה, כדי שהתפלה תפעול 
ההמשכה מלמעלה למטה. ומטעם זה גם סדר העבודה שבכל יום הוא שמתחילים  את

שתהא תפלתי סמוכה למטתי (וכביאור אדמו"ר  30בעבודת התפלה דוקא, וכמאמר
), ורק לאחר התפלה הוא לומד התורה, 31הזקן בעל הגאולה בלקו"ת פ' ברכה

לה פועלת , כי דוקא התפ33ואח"כ הנהג בהם מנהג דרך ארץ 32מביהכנ"ס לביהמ"ד
שעניני תומ"צ, ההמשכה מלמעלה למטה (כנ"ל) יהיו בתכלית השלימות. ובזה מובן 

, 34גם מה שברכות התפלה וכו' נכללות בכלל המאה ברכות שחייב אדם לברך בכל יום
שחיוב מאה ברכות בכל יום הוא  35ובפרט ע"פ מ"ש אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו

                                                 
 הדו"ק ע' תקמא).ראה זח"ג קעח, א. ובכ"מ. וראה גם אוה"ת ואתחנן ע' קסט. ולהעיר מאגה"ת פ"ז (אגה"ק מ 22
 תהלים קד, כג. 23
 תהלים לא, ו. 24
 ראה אוה"ת ואתחנן שם. ובכ"מ. 25
 ראה זח"א כג, ב. זח"ב רא, ב. 26
 ראה לקו"ת במדבר יא, א. תו"א מב, ב. רד"ה צאינה וראינה תש"ח. ובכ"מ. 27
 הל' תפלה פ"א ה"ב. 28
 ילך.וא 116ראה סהמ"צ להצ"צ שרש מצות התפלה בתחלתו. לקו"ש חכ"ב ע'  29
 ברכות ה, ב. 30
 ואתחנן צו, ב. 31
 סוף ברכות. 32
 קנז.-ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קנו 33
 מנחות מג, ב. 34
 ריש סימן מו. 35
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' תפלות כו', היינו שהתחלת המאה ברכות היא מערב עד בוקר, ערב ובוקר וצהרים בג
בתפלת ערבית. כי ענין הברכות, ההמשכה מלמעלה למטה, נפעל ע"י התפלה. ועד 

על מארז"ל  36ששלימות ענין הברכות, שזהו ענין מאה ברכות (כמבואר בהמאמרים
זה), נפעל ע"י התפלה. וענין זה (מה שמאה ברכות הוא תכלית השלימות דברכות) 

ם בפשטות, משום שתכלית ענין הפרהסיא (ע"פ הלכה) הוא בעדה קדושה של מובן ג
, והרי המספר מאה הוא כולל עשר כלולים מעשר, ומובן מזה, 37עשרה מישראל

שע"י  38דהמספר דמאה ברכות רומז לשלימות הברכה וההמשכה, וכמבואר במ"א
רטים, הברכות נעשית ההמשכה מן העולם ועד העולם בתכלית השלימות ובכל הפ

 ובבני חיי ומזוני רויחי בגשמיות כפשוטו.

אמנם גם עבודת התפלה (אף שהיא כוללת גם העלאה וגם המשכה) עדיין אינה 
תכלית שלימות העבודה. משום שעבודת התפלה היא בדרך מלחמה דוקא, 

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ופירש"י הכנעה ושפלות,  39וכמארז"ל
ל, אלא -) שלפני התפלה צריך להתבונן (לא רק בגדלות הא40"עובלשון הרמ"א (בשו

גם) בשפלות האדם, שבכללות זהו ענין של מלחמה רוחנית, שלוחמים על כל עניני 
, ועושים מהם עניני קדושה, וגם קאי על 41העולם, עולם מלשון העלם והסתר

, שלום בין נפש 42המלחמה עם הנה"ב שלו, עד שעושה שלום בפמליא של מטה
אלקית לנה"ב. ושלימות העבודה היא העבודה שע"י לימוד התורה דוקא, דעל ידה ה

. כי מה שהתורה פועלת בעניני 43הבירור בעולם הוא בדרך מנוחה ושלום, פדה בשלום
, 44העולם הוא (לא בדרך מלחמה והתלבשות בדברים הגשמיים, אלא) בדרך ממילא

ו וממילא. ועד"ז הוא גם בלימוד , שנבראו בדרך מאלי45ע"ד הענין דהוא ציוה ונבראו
התורה, דע"י שהאדם יושב ועוסק בתורה, הנה כאשר נפסק הדין שדבר זה הוא כשר 
טהור ומותר, הרי זה פועל במציאות העולם, שהדבר נעשה כשר טהור ומותר. וע"ד מה 
שהוא בגשמיות כפשוטו, דהתורה היא בעה"ב על מציאות העולם, וכמבואר 

ל גומר עלי, שהתורה יכולה לשנות את מציאות העולם בדרך -לא 47עה"פ 46בירושלמי
                                                 

 ראה תו"א ד"ה להבין ענין הברכות. המשך חייב אדם תרל"ח. ובכ"מ. 36
 ראה ברכות כא, ב. 37
 ראה תו"א שם. המשך הנ"ל. ובכ"מ. 38
 ברכות ל, ב. 39
 או"ח רסצ"ח. 40
 לקו"ת שלח לז, ד. ובכ"מ. 41
 ראה סנהדרין צט, ב. 42
 תהלים נה, י. 43
 ואילך. ובכ"מ. 108ראה סה"מ תש"ד ע'  44
 תהלים קמח, ה. וראה תו"א צו, ג. לקו"ת ראה כ, סע"ג. ובכ"מ. – לשון הכתוב 45
 נדרים פ"ו ה"ח. ובכ"מ. 46
 תהלים נז, ג. 47
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מאליו וממילא, עד"ז הוא גם בעניננו, דע"י פסק התורה שדבר זה הוא כשר טהור 
ומותר, הרי היא מוציאה אותו בדרך ממילא ממצב כזה שבו הוא מקבל חיותו מגקה"ט 

ן איסור הוא ע"ש דלשו 48(באופן של ספק, או אפילו באופן של ודאי), וכדאיתא בתניא
שהוא אסור וקשור בידי החיצונים, הרי התורה מתירה אותו מקשר זה, ומעמידה אותו 

, ועד שנעשה מוכשר לקבל חיותו מקדושה. הבמצב שהוא מקבל חיותו מקליפת נוג
וחילוק זה שבין תפלה לתורה (שהתפלה פועלת בדרך התלבשות והתורה פועלת בדרך 

ההפרש בין חוני המעגל לרשב"י,  49לם. וכמבואר במ"אממילא) ניכר גם בפעולתם בעו
דחוני המעגל הי' עיקר ענין התפלה, ולכן כאשר חוני המעגל פעל ע"י תפלתו שתהי' 
הורדת גשמים, הי' צריך אח"כ להתאים השפעתו לפי ערך העולם, שלא יהי' באופן 

הדבר,  באריכות פרטי 50דהשפעת להם רוב טובה אין יכולין לקבל [וכמסופר בגמרא
דגם סיפור זה הוא הוראה]. דמזה מובן, שאופן הפעולה שע"י התפלה הוא באופן שגם 
לאחר שפעל נצחון וברכה שלימה עדיין צריך פעולה מיוחדת כדי להתאים את 
ההשפעה לפי ערך העולם, ולתקן את העולם שיהי' כלי לקבל הטובה, דטעם הדבר 

ומלחמה. אמנם פעולתו של רשב"י  הוא משום שזהו ענין של בירור בדרך התלבשות
היתה ע"י לימוד התורה, באופן של פדי' בשלום, ולכן נמשך ע"י תורתו הגשם מיד, 

דכאשר הי' מצב של עצירת  52בביאור סיפור הזהר 51וכמבואר בדרושי ל"ג בעומר
הנה מה טוב ומה נעים  53גשמים ובאו התלמידים וספרו לרשב"י אמר תורה על הפסוק

שבת אחים גם יחד, בביאור ענין יחוד זו"נ ואהבת ישראל, ומיד אתא מיטרא, היינו 
 שהיתה הורדת המטר בתכלית השלימות לפי ערך המקבל, בדרך מנוחה.

וזהו מה שמסיים הש"ס לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום 
בשלום, כי כללות ענין עבודת האדם הוא שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 

לעשות שלום בעולם, לחבר את עניני העולם עם אלקות, ובזה גופא שלימות העבודה 
היא ע"י לימוד התורה, דאין עוז אלא תורה, וכנ"ל שהבירור שע"י התורה הוא בדרך 

 שלום ומנוחה.

ראתי לשמש והנה כל זה הוא כללות ענין הכוונה בבריאת האדם עלי ארץ, דאני נב
, בקיום המצוות ועבודת התפלה ולימוד התורה, שע"י כ"ז עושה דירה לו ית' 54את קוני

בתחתונים. וי"ל שזהו גם דיוק הלשון עלי ארץ, למעלה מן הארץ, היינו שהאדם, אתם 
נמצא בעצם למעלה מן הארץ, ועבודתו בארץ כפשוטה (כפירוש הפשוט  55קרויים אדם

                                                 
 פ"ז. 48
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שליחותו בארץ, במילוי הכוונה דלעשות לו ית' דירה  בעלי ארץ) הוא כדי למלאות
), דכל זה הוא 56בתחתונים, ע"י קיום המצוות שהן שלוחי (כדאיתא במדרש תנחומא

 כללות ענין הכוונה.

אמנם ענין הכוונה האמיתית שבבריאת האדם עלי ארץ היא, שע"י עבודתו הנ"ל 
ה את גופו ממעמדו ומצבו. יפעול לא רק ענין של דירה לו ית' בתחתונים, אלא שמעל
שהגוף דומה בחומריותו  57דע"י העבודה, הגוף עולה מן החומריות (כדאיתא בתניא

לגופי אוה"ע) אל הגשמיות, ומן הגשמיות אל הרוחניות, וכפתגמו הידוע של בעל 
, 59שצריכים לעשות מגשמיות רוחניות, ועד שעושין גופן טפל ונשמתן עיקר 58הגאולה

כלי אל הנשמה, שאז הוא בטל אלי' כמו כלי הבטל לגבי הדבר  ובאופן שהגוף נעשה
, דהמוציא אוכלין פחות מכשיעור 60הנמצא בו. וכנודע בהלכות שבת, במלאכת הוצאה

בכלי פטור אף על הכלי, שהכלי טפלה לו, היינו דגם אם הכלי היא בתכלית השלימות, 
תו אז נק' כלי הראוי מ"מ דוקא כאשר הדבר הנמצא בתוך הכלי הוא בשיעורו ובשלימו

לשמו, ואז המוציא את הכלי חייב. וכיון של"ט מלאכות דשבת נלמדות מל"ט מלאכות 
, מובן שכן הוא בכללות עבודת האדם שתוכנה הוא כמלאכת המשכן, 61שבמשכן

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בכל  62לעשות את העולם לדירה ומשכן לו ית', כמ"ש
העבודה היא כאשר הגוף נעשה כלי אל הנשמה באופן  העולם כולו. והיינו דשלימות

 שבטל אלי' בתכלית.

אמנם כל זה הוא ענין הכוונה האמיתית בלבד בבריאת האדם עלי ארץ, אבל תכלית 
שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, היינו בירידת הנשמה למטה, הוא 

באמת מוכרח לומר שע"י עבודת הנשמה בגוף וכו' תתעלה גם הנשמה עצמה. ו
שהעילוי שנעשה ע"י העבודה פועל לא רק בגופו של האדם אלא גם בנשמתו, ע"פ 

 64שהגוף והנשמה עושין הכל יחד כו'. וכנודע 63המשל הידוע בסוף מס' סנהדרין
שירידת הנשמה בגוף היא כדי שיהי' לאשתאבא בגופא דמלכא, היינו שהעלי' הנפעלת 

יותר מן המקום שממנו ירדה. דאף שגם לפני בה ע"י ירידתה למטה היא למעלה 
, ועד שכל נשמתא ונשמתא הוה 65ירידתן למטה נשמות חצובות מתחת כסא הכבוד
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, הנה ע"י הירידה נעשית בה עלי' גדולה יותר, 66קיימא בדיוקנאה קמי' מלכא קדישא
שעליית  68, כמבואר בארוכה בלקו"ת האזינו67והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה

א למעלה גם מבחי' נשמה שנתת בי (שלמעלה מאתה בראת אתה יצרת הנשמה הי
 וכ"ש למע' מבחי' אתה נפחת בי), ועלי' זו נעשית ע"י הירידה.

וזהו זה היום תחלת מעשיך שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ 
להמשיך גילוי אור פנימיות תורתנו הקדושה אשר נמשך ביום הזה בבחי' המשכה 

ל כל השנה כולה, דתכלית שלימות הכוונה האמיתית הו"ע עליית הנשמה כללית ע
(כנ"ל), וכמבואר בתחלת אגרת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע הנ"ל (שהובא בסיום 

) שבי"ט כסלו אור וחיות נפשנו ניתן לנו, היינו גילוי פנימיות 69מאמר י"ט כסלו הנ"ל
דתלת דרגין  70. וכדאי' בזהרהנפש הנמשך ע"י גילוי אור פנימיות תורתנו הקדושה

) אינון מתקשראין דא בדא קוב"ה אורייתא וישראל וכל חד דרגא ע"ג דרגא 71(קשרין
סתים וגליא כו', דנוסף להפירוש בזה שגליא שבישראל מתקשר עם סתים שבישראל 
וסתים שבישראל מתקשר עם גליא דאורייתא המתקשר עם סתים דאורייתא 

ז עם סתים דקוב"ה, ידוע עוד פירוש בזה, דגליא המתקשר עם גליא דקוב"ה ועי"
שבישראל מתקשר עם גליא דאורייתא וגליא דקוב"ה וסתים דישראל מתקשר עם 
סתים דאורייתא וסתים דקוב"ה. ולכן, מכיון שבי"ט כסלו נמשך גילוי אור פנימיות 
התורה בבחי' המשכה כללית, לפיכך ביום זה נתגלה שלימות הכוונה האמיתית 

ת האדם עלי ארץ, עליית הנשמה, דאור וחיות נפשנו ניתן לנו. ובפרט ע"פ בבריא
קוב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא, שמזה מובן, שמפנימיות התורה  72מארז"ל

 נמשך בפנימיות כל העולם, כולל פנימיות הנפש.

והנה ע"י השלמת תכלית הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ באים לימות 
י' פדה בשלום בתכלית השלימות. וכמו שמבאר בזה כ"ק אדמו"ר המשיח, שאז יה

, שבענין פדה בשלום יש כמה אופנים. אופן השלום שעליו מדובר בפסוק זה 73האמצעי
בפשוטו של מקרא, דקאי על השלום שבמלחמת דוד ואבשלום, שזה הי' שלום שבא 

. 74דוד מקרב לי, ע"י ובסוף המלחמה, עד שאנשי אבשלום התפללו לנצחונו של
, 75ולמעלה מזה הו"ע השלום שהי' בימי שלמה, שבימיו קיימא סיהרא באשלמותא
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וישב שלמה על כסא ה', דבימיו הי' שלום ושלוה לגמרי. אך תכלית השלימות  76כמ"ש
 שבענין השלום יהי' לע"ל בימות המשיח דוקא.

מה וכן תהי' לנו במהרה בימינו ממש, בביאת מלכא משיחא, שיהי' מזרע דוד ושל
בתוך כל  79], ויפעל הענין דוהיתה לה' המלוכה78[ומקורו במדרש 77כמ"ש הרמב"ם

הארץ כולה, ע"י העבודה דאדם עלי ארץ, דירה לו ית' בתחתונים, לו לעצמותו, היינו 
ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר  81, ודר בה בגלוי כמ"ש80שמהותו ועצמותו ית' דר בהדירה

, הרי אפילו בבית 82ישי, מקדש אד' כוננו ידיךיחדיו כי פי ה' דיבר, בביהמ"ק השל
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי  83ראשון נאמר

 בניחותא, וכ"ש בבית השלישי, ובמהרה בימינו ממש.
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בס"ד. שיחת י"ט כסלו ה'תשד"מ.

‰נח‰ פרטי˙ בל˙י מו‚‰

שיחה א'

‡. ‰˙ווע„ו˙ זו נערכ˙ לר‚ל יום ‰‚‡ול‰ ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן, בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ולחן-
ערוך.

ב˘נ‰  ˘נ‰  מי„י  מ"מ,  רבו˙ –  ˘נים  לפני  ז‰, (יום ‰‚‡ול‰) ‰˙רח˘  ˘מ‡ורע  ו‡ף 
חו‚‚ים ז‡˙ ב‡ופן ח„˘, כבפעם ‰ר‡˘ונ‰.

וכן ‰ו‡ בכל עניני ˙ור‰ וי‰„ו˙, ˘מˆ„ ‡ח„ מו„‚˘ ב‰ם ענין ‰"יו˘ן", „בר ‰˜יים 
ז‰  עם  וביח„  מוחלפ˙".   ‡‰˙ ל‡  ‰ז‡˙  "‰˙ור‰  ˘ינוי,  כל  לל‡  רבו˙  ˘נים  במ˘ך 
מו„‚˘ ‚ם ענין ‰חי„ו˘ – כˆיווי ‰˙ור‰ "בכל יום ויום י‰יו בעיניך כח„˘ים", וי˙יר‰ 
מזו: "ח„˘ים" ממ˘ (לל‡ כ"ף ‰„מיון), כמוב‡ ‚ם בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰ (˙בו‡ 

כו, טז) – פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ (ל‡ ר˜ ע"„ ‰רמז ‰„רו˘ ו‰סו„).

[ס„ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ ‡מנם מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ולכן, ‰‰˙חל‰ ‰י‡ ב‡ופן „"כח„˘ים", 
בכ"ף ‰„מיון בלב„, ‡בל עי˜ר ‰כוונ‰ ‰י‡ – לבו‡ למˆב ˘ל "ח„˘ים" ממ˘].

ו‰ענין בז‰:

זו  ˘ל‡   – י˘ן  „בר  ˘נע˘‰  ע„  ב˘נ‰,  ˘נ‰  מי„י  ונ˘נ‰  בענין ‰חוזר  מעל‰  י˘נ‰ 
 – כי  ב„בר,  ו˙ו˜ף  חוז˜  נוסף  מˆ„ ‰"יו˘ן"  ח"ו, ‡ל‡ ‡„רב‰:  נחל˘  ˘‡ינו  בלב„ 
 ‡‰˙ ("ל‡  ˘ינוי  כל  לל‡  ב˜יומו  נ˘‡ר ‰„בר  ˘ינויי ‰זמנים  ˘למרו˙  רו‡ים  כ‡˘ר 
מוחלפ˙"), ‰רי ז‰ מוסיף ב‰כר‰ וי„יע‰ ˘ענין ז‰ ‰ו‡ עˆמי, ‡י˙ן ו˙˜יף, ˘לכן ל‡ 
˘ייך בו ˘ינוי. וכמובן בפ˘טו˙ ˘‡ינו „ומ‰ ענין ˘ניסו ‡ו˙ו במ˘ך זמן ˜ˆר, לענין 
˘ניסו ‡ו˙ו במ˘ך זמן ‡רוך, ע„ למ˘ך זמן ‡רוך ביו˙ר – ˘‡ז מו„‚˘ ביו˙ר ‰˙ו˜ף 

ו‰עˆמיו˙ ˘ב„בר.

ול‡י„ך – י˘נ‰ מעל‰ ב„בר ח„˘, ˘‡ז נע˘‰ ‰„בר בי˙ר חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙ כו'.

ז‰ו ‰˙ו˜ף  ‰‡ מוחלפ˙",̆  וב˙ור‰ – י˘נם ב' ‰ענינים ‚ם יח„: (‡) "ז‡˙ ‰˙ור‰ ל‡̇ 
‰˜˘ור עם ענין ‰"יו˘ן", (ב) ענין ‰"‰˙ח„˘ו˙" ˘ב˙ור‰, ˘לכן ˙ובע˙ "˙ור˙ ‡מ˙" 
"כ„יוט‚מ‡  [ול‡  ממ˘  ל"ח„˘ים"  ע„  "כח„˘ים",  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰˙ור‰  ˘עניני 

י˘נ‰", ˘למרו˙ ‰˙ו˜ף ˘מˆ„ ‰"יו˘ן" "‡ין ‡„ם סופנ‰" (פר˘"י ו‡˙חנן ו, ו)].

וע„"ז מובן בנו‚ע לענין ‰‚‡ול‰:
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˘בו – "ל‡  מˆ„ ‰"יו˘ן"  ב˙ו˜ף ‰„בר,  עילוי  נוסף  ל˘נ‰  מ˘נ‰  מˆ„ ‡ח„ – ‰נ‰ 
ל"ח„˘ים"  ע„  ("כח„˘ים",  ענין ‰חי„ו˘  ‚ם  י˘נו   – ז‰  עם  וביח„  מוחלפ˙".   ‡‰˙

ממ˘) מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰.

ומובן, ˘כ‡˘ר "˙ור˙ ‡מ˙" ˙ובע˙ ˘‰„בר י‰י' ב‡ופן ˘ל חי„ו˘ – "ח„˘ים" (ב„ 
בב„ עם ‰˙ו˜ף ˘מˆ„ ענין ‰"יו˘ן"), ‰רי בו„‡י ˘בכחו ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ל˜יים 

ˆיווי ז‰ – ˘‰רי "‡יני מב˜˘ לפי כחי ‡ל‡ לפי כחן".

‡ינו בכחו, וע‡כו"כ כ‡˘ר  ‡ף ‡' ל‡ י˙בע ממי˘‰ו לע˘ו˙ „בר̆  וכמובן בפ˘טו˙̆ 
מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰˜ב"‰, "נו˙ן ‰˙ור‰", ˘‰ו‡ בור‡ ‰‡רם ומנ‰י‚ו,

„י˘‡ (˘ע‰יו‰"‡  ני‡̃  ור˙ ‰בע˘"ט (˘מבי‡‰ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בספרו̇  [ובפרט ע"פ̇ 
 ˙‡ מ‰ו‰  ‰וי'"  ˘"„בר  ב˘מים",  נˆב  „ברך  ‰וי'  "לעולם  ‰כ˙וב  בפי'  ב˙חל˙ו)) 
‰ברי‡‰ בכל ר‚ע ור‚ע מ‡ין ו‡פס ‰מוחלט, וכמו כן מובן בנו‚ע לברי‡˙ו ˘ל ‰‡„ם, 

˘ברי‡˙ו מ˙ח„˘˙ בכל ר‚ע ור‚ע מ‡ין ו‡פס ‰מוחלט],

‰רי בו„‡י ל‡ י˙בע מן ‰‡„ם „בר מסויים – ‡ל‡ ‡ם כן נ˙ן לו מר‡˘ ‡˙ כל ‰כחו˙ 
‰„רו˘ים לביˆוע ‰„בר.

כבפעם  ח„˘,  ב‡ופן  חו‚‚ים ‡˙ ‰‚‡ול‰  ב˘נ‰  ˘נ‰  ˘מי„י  בלב„  זו  ל‡  ו‰נ‰,  ב. 
‰ר‡˘ונ‰, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ב‡ופן ˘ל ‰וספ‰ מ˘נ‰ ל˘נ‰.

מ˘נ‰  ל˘נ‰ (˘‰רי  מ˘נ‰  י˘נ‰ ‰וספ‰  ˘מˆ„ ‰יו˘ן  ל˙ו˜ף  ˘בנו‚ע  מכיון  „‰נ‰, 
כן ‰ו‡ ‚ם  ל˘נ‰ נע˘‰ ‰„בר יו˙ר י˘ן, וכ˙וˆ‡‰ מז‰ – ב˙ו˜ף ‚„ול יו˙ר), ‰רי מובן̆ 

בנו‚ע לענין ‰חי„ו˘ – ˘מ˘נ‰ ל˘נ‰ י˘נ‰ ‰וספ‰ ‚ם בענין ‰חי„ו˘.

י˘נו ˆיווי  ˘‰רי   – ˘בענין ‰יו˘ן)  מ‰‰וספ‰  לולי ‰‰וכח‰  (‚ם  כן  לומר  וב‰כרח 
‰˙ור‰ ˘כללו˙ ‰‰נ‰‚‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן „"מעלין ב˜ו„˘", ˆיווי ‰מוב‡ ל‰לכ‰ 
("ח„˘ים")  ‰חי„ו˘  ב‡ופן  ל‰ס˙פ˜  ‡ין  ולכן,  ב).  כ‡,  (˘ב˙  חנוכ‰  לנרו˙  בנו‚ע 

˘בפעם ‰˜ו„מ˙, ‡ל‡ ˆריכים ל‰וסיף בז‰ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

מˆינו בנרו˙ חנוכ‰ ליום ‰‚‡ול‰ י"ט כסלו –  ויומ˙˜ יו˙ר ‰˜˘ר „"מעלין ב˜ו„˘"̆ 
ע"פ בי‡ור ‰˘ייכו˙ ‰פנימי˙ ˘בין י"ט כסלו לחנוכ‰ (‰סמוכים ז‰ לז‰), כ„ל˜מן.

˘ורים עם ‚ילוי ו‰פˆ˙ פנימיו˙  ˘ני‰ם̃  ‚. ‰˜˘ר ‰פנימי „י"ט כסלו וחנוכ‰ ‰ו‡ –̆ 
‰˙ור‰:

חנוכ‰ ענינו – נס ‰˘מן, ומב‡ר בעל ‰‚‡ול‰ (ב„רו˘י חנוכ‰, ועו„) ˘"˘מן" רומז 
על פנימיו˙ ‰˙ור‰.

וב‰˜„ים:

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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עלמ‡".  ובר‡  ב‡וריי˙‡  "‡ס˙כל  כמ‡מר  מ‰˙ור‰,  מ˘˙ל˘לים  ‰עולם  עניני  כל 
ולכן, כ‡˘ר רו‡ים ˘י˘ בעולם לחם ומים, יין ו˘מן, מובן, ˘לכל לר‡˘ י˘נם ענינים 

‡לו ב˙ור‰, ומ‰˙ור‰ – נ˘˙ל˘לו ענינים ‡לו ‚ם בעולם.

כלומר: י˘ בחי' ב˙ור‰ ‰נ˜ר‡˙ ב˘ם "לחם" – כמ"˘ "לכו לחמו בלחמי", י˘ בחי' 
ב˙ור‰  בחי'  וי˘  ב˘ם "יין",  ב˙ור‰ ‰נ˜ר‡˙  בחי'  י˘  ב˘ם "מים",  ב˙ור‰ ‰נ˜ר‡˙ 

‰נ˜ר‡˙ ב˘ם "˘מן".

ביני‰ם: "מים" (וכן "לחם") רומז על נ‚ל‰ „˙ור‰. "יין" (˘למעל‰  וכללו˙ ‰חילו˜̆ 
מ"מים", כמובן בפ˘טו˙) רומז על פנימיו˙ ‰˙ור‰, רזי ˙ור‰, כמ‡מר "נכנס יין יˆ‡ 
ף  מן̂  למעל‰ ‡פילו מ"יין",̆  ˘ור עם ענין ‰"סו„", ו"˘מן",̆  "יין"̃  סו„" – מכיון̆ 

ע"‚ יין, רומז לבחי' רזין „רזין ˘ב˙ור‰.

‰נ˘מ‰  לחיי  ˘בנו‚ע  כ˘ם  ‰˙ור‰:  „חל˜י  ‰לימו„  בס„ר  ‚ם  מ˙בט‡  ז‰  וחילו˜ 
˘ב‚וף י˘נו לכל לר‡˘ ענין ‰"לחם", ˘ז‰ו ‰„בר ‰מוכרח ל˜יום ‰‡„ם – "לחם לבב 
‡נו˘ יסע„" (וכן "מים"), ול‡חרי ז‰ ב‡ים ‰ענינים ˘מוסיפים ˙ענו‚ – יין ו˘מן, כמו 
ו"‚מר‡"  "מ˘נ‰"  ב"מ˜ר‡",  ˘‰˙חל˙ ‰לימו„ ‰ו‡  ללימו„ ‰˙ור‰,  בנו‚ע  כן ‰ו‡ 
לרזין  ע„  – "יין",  פנימיו˙ ‰˙ור‰  ללימו„  ב‡ים  ו‡ח"כ  ˘ב˙ור‰,  ו"מים"  – "לחם" 

„רזין – "˘מן".

ומכיון ˘˙וכן ‰ענין „חנוכ‰ ‰ו‡ "נס ‰˘מן", ‰יינו, ˘ענין ‰"˘מן" מ˙‚ל‰ ומ‡יר 
חנוכ‰ (נס ‰˘מן) ענינו – ‚ילוי ו‰פˆ˙  "בחוı", "על פ˙ח בי˙ו מבחוı" „ו˜‡, נמˆ‡,̆ 

פנימיו˙ ‰˙ור‰, "יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰".

„. לי˙ר בי‡ור:

‡ו„ו˙ "נס ‰˘מן" – מסופר ב‚מר‡ (˘ב˙ ˘ם) : "ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל 
˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול, ול‡ ‰י' בו ‡ל‡ ל‰„לי˜ יום ‡ח„, נע˘‰ בו נס 

ו‰„לי˜ו ממנו ˘מונ‰ ימים".

ו‰ענין בז‰:

"˘מן" ס˙ם מור‰ כבר על רזין „רזין ˘ב˙ור‰, וע‡כו"כ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "פך 
רויין  כלי˙ ‰˘לימו˙ „בנ"י ["‡˙ם̃  ל כ‰ן ‚„ול –̇  ‰י' מונח בחו˙מו̆  מן̆  ל̆  ‡ח„̆ 
‡„ם" ע"˘ "‡„מ‰ לעליון"], עליו נ‡מר („‰"‡ כ‚, י‚) "ויב„ל ‡‰רן ל‰˜„י˘ו ˜„˘ 
˜„˘ים ‚ו'" – ב‡ופן נעל‰ יו˙ר מ‰˜„ו˘‰ „"‚וי ˜„ו˘", ˜„ו˘‰ ˘נפעל‰ במ˙ן ˙ור‰ 

בנו‚ע לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל.

ובפ˘טו˙: ‚ם חו˙מו ˘ל י‰ו„י ס˙ם ‰י˙‰ מספי˜‰ לוו„‡ ‡ו„ו˙ כ˘רו˙ו ˘ל ‰˘מן 
‰רי "כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙ ‰ם"; ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰„‚י˘  עבור ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ –̆ 

‡˙ ‚ו„ל ‰עילוי „"˘מן" ז‰ – ל‰יו˙ו "ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול".

פארברענגען עם הרבי
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ל‰„לי˜ ‡˙ ‰"˘מן",  ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ –  ז‰, ‰רי  כל ‰עילויים „"˘מן"  ול‡חרי 
ול‰‡יר על י„ו ‡˙ "בי˙ ‰מ˜„˘", ועי"ז – ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם כולו, "מ˘ם ‡ור‰ יוˆ‡‰ 

לעולם כולו", ע"י "חלוני ˘˜ופים ‡טומים".

כלומר: י˘ ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰"˘מן" ממ˜ומו כפי ˘‰ו‡ בפ"ע [ל‡ ר˜ ל‰וˆי‡ו ממ˜ומו 
כפי ˘‰ו‡ ב˙וך ‰"זי˙" – ˘‰רי כל זמן ˘נמˆ‡ ב˙וך ‰זי˙, ‡ין לו „ין מ˘˜‰ כלל, 
‰יינו, ˘‡ין ז‰ "˘מן" כי ‡ם "זי˙", ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ – ל‰וˆי‡ו ממ˜ומו כפי ˘נע˘‰ 
מחוך ‰ימנו,  יפעל על „ברים̆  כבר "˘מן", ל‡חרי כ˙י˘˙ ‰זי˙], ול‰בי‡ו לי„י מˆב̆ 
ע„ לפעול‰ ˘מ‡יר‰ ‡˙ ‰„בר, ‰יינו, ל‡ ר˜ פעול˙ ‰˘מן ‰חו„ר ומפעפע בכל „בר 

˘ב‡ עמו במ‚ע, ‡ל‡ ב‡ופן ˘מ‡יר ‡˙ ‰„בר, וע„ ל‰‡ר˙ ‰סביב‰ כול‰.

"‰„לי˜ו  מˆ‡ו ‡˙ פך ‰˘מן, ‡ל‡̆  ל‡ זו בלב„̆  ובז‰ מ˙בט‡ נס ‰˘מן „חנוכ‰ –̆ 
ממנו ˘מונ‰ ימים",

פך ‰˘מן,  מˆי‡˙   – ˘‰נס „יום ‰ר‡˘ון ‰ו‡  ˘ם)  ˘ב˙  (מ‡ירי  במפר˘ים  [מˆינו 
ר‡˘ון  ‚ם ‰נס „יום   – ˘ם)  ט"ז  ס˙ר"ע.  ב"י ‡ו"ח  (ר‡‰  רוב ‰מפר˘ים  ל„ע˙  ‡בל 
˜˘ור עם ‰„ל˜˙ ‰נרו˙]. ול‡ זו בלב„ ˘‰˘מן מ‡יר בעˆמו, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘מ‡יר 
‡˙ ‰עולם כולו – "מ˘ם ‡ור‰ יוˆ‡˙ לעולם כולו", ובל˘ון ‰‚מר‡ בנו‚ע לנר חנוכ‰: 

."ıמˆו‰ ל‰ניח‰ על פ˙ח בי˙ו מבחו"

נעלים „פנימיו˙  ˘לו˜חים ‡˙ ‰ענינים ‰כי   – חוˆ‰  וז‰ו ‰˙וכן „‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ 
‰˙ור‰, "˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול", ועל י„ם מ‡ירים ‡˙ חו˘ך ‰עולם.

וי˙יר‰ מזו: ‡ור ז‰ ˜˘ור עם ‚„רי ‰טבע, ‰יינו, ˘חו„ר ומ‡יר ‚ם ב‚„רי ‰טבע – 
חנוכ‰ ‰„לי˜ו  ימי  ˘מונ˙  ל‡חרי  נסי, ‰נ‰  ב‡ופן  חנוכ‰ ‰י' ‰‡ור  ˘בימי  ˘‰רי ‡ף 

ב˘מן ˘נע˘‰ ע"פ טבע, וב‡ופן כז‰ ‰י˙‰ ‰„ל˜˙ ‰מנור‰ ע"„ ‰ר‚יל.

מ˘ך ‰זמן  ˘ז‰ו  חנוכ‰,  ימי  במספר „˘מונ˙   – ‚ופ‡  בחנוכ‰  ‚ם  מו„‚˘  ז‰  וענין 
„כ˙י˘˙ ז˙ים וע˘יי˙ ˘מן כו' ע"פ טבע.

‰. וז‰ו ‚ם ˙וכן ‰ענין „‚‡ול˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בי"ט כסלו – ˘‡ז נפעל ‚ילוי ‰חסי„ו˙ 
(פנימיו˙ ‰˙ור‰) ב‡ופן „"יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰":

˘˘יט˙ ‰חסי„ו˙  ˘טענו  ˘ל ‡לו  מ‰˜טרו‚  כ˙וˆ‡‰  ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰י'  מ‡סרו 
בחו‚י ‰ממ˘ל‰,  ˘˜ו"ט  זו ‰י˙‰  טענ‰  ו‡ו„ו˙  בנ"י,  בין  ופירו„  חילו˜  לי„י  ˙בי‡ 
ממ˘ל‰ ‡„יר‰ ˘מ˘ל‰ בעולם כולו, מכיון ˘ב‰ ‰יו רוב מנין ורוב בנין „בנ"י, ומפני 

חו˘ך ‰‚לו˙ – ‡סרו ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן.

[מ‡מר ‰מוס‚ר:

מכיון   – כ‡מור   – כולו, ‰ו‡  בכל ‰עולם  מ˘ל‰  מ„ינ‰ ‰‰י‡  ˘מלכו˙  לכך  ‰טעם 
ב˘לח  (מכיל˙‡  במ„ר˘  כ„‡י˙‡  „בנ"י,  בנין  ורוב  מנין  רוב  (בע˙ ‰‰י‡)  ˘ב‰ ‰יו 
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י„, ‰) "כל ‡ומ‰ . . ˘˘לט‰ על י˘ר‡ל ˘לט‰ מסוף ‰עולם וע„ סופו ב˘ביל כבו„ 
˘ל  לכבו„ם  מסויימ˙, ‰נ‰  למ„ינ‰  בנ"י  ‰‚ל‰ ‡˙  ˘כ‡˘ר ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל", ‰יינו, 
י˘ר‡ל נע˘˙‰ מלכו˙ זו "מו˘ל˙ בכיפ‰", כפי ˘מˆינו במלכו˙ו ˘ל פרע‰, במלכו˙ 
‡˘ור, במלכו˙ בבל, במלכו˙ו ˘ל ‡ח˘ורו˘ – "מ‰ו„ו וע„ כו˘", וכן בנו‚ע למ„ינ‰ 
זו ˘ב‰ נ‡סר ‡„מו"ר ‰ז˜ן – ˘ב˘נים ‰‰ם ‰י˙‰ מו˘ל˙ בכיפ‰, מכיון ˘‰יו ב‰ רוב 

מנין ורוב בנין ˘ל בנ"י.

ומטעם ז‰ – ‚ם ‚ילוי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰י' במ„ינ‰ זו:

ב‚לו˙,  עמ‰ם  ‰ולכ˙  "˙ור‰"  ˘‚ם  מובן,   – מסויים  למ˜ום  ‚ולים  בנ"י  כ‡˘ר 
במכ"˘ ו˜"ו מז‰ ˘"˘כינ˙‡ ב‚לו˙‡", כמ‡רז"ל "‚לו ל‡„ום ˘כינ‰ עמ‰ם". ומובן, 
נמˆ‡˙  „בנ"י,  בנין  ורוב  מנין  רוב  נמˆ‡ים  ˘בו  חל˜  ב‡ו˙ו  ‰נ‰  ‚ופ‡,  ˘ב"‡„ום" 
יו˙ר  ‰ו‡  ז‰  במ˜ום  ‰˙ור‰  ‚ילוי  ‚ם  ולכן,  ‰מ„ינ‰,  חל˜י  מב˘‡ר  יו˙ר  ‰˘כינ‰ 

מב˘‡ר ‰מ˜ומו˙].

ול‡חרי ז‰ ‰י˙‰ ‰‚‡ול‰ ב‡ופן „"י˙רון ‰‡ור מן ‰חו˘ך" – ˘"חופ˘‰ ני˙נ‰ לו" 
˘יוכל  כ„י  ˘חררו ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  עˆמם  ˘‰ם  עˆמ‰, ‰יינו,  מלכו˙ ‰מ„ינ‰  ע"י 

ל‰מ˘יך ב‚ילוי ו‰פˆ˙ רזין „רזין ˘ב˙ור‰.

 – חוˆ‰"  מעינו˙יך  „"יפוˆו  ‰ענין  נפעל  ו‰‚‡ול‰  ‰מ‡סר  ל‡חרי  „ו˜‡  ו‡„רב‰: 
ע"„ וב„ו‚מ˙ ‰חי„ו˘ „"נס ‰˘מן" ˘בחנוכ‰, ˘‰"˘מן" (רזין „רזין ˘ב˙ור‰) מ‡יר 

ומ˙‚ל‰ בחוı, כ„ל˜מן.

„י"ט  ‰‚‡ול‰  ל‡חרי  ובפרט  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  ב‚ילוי  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  חי„ו˘ו  ו. 
‡ז  ע„  ˘‰י'  למ˜ום   – כפ˘וטו  "חוˆ‰"  ‰ן  חוˆ‰",  מעינו˙יך  "יפוˆו   – ‰ו‡  כסלו, 
"מחוı" ל‚ילוי רזין „רזין (‡ו מחוı לענין ‰˙ור‰), ו‰ן "חוˆ‰" ביחס ל‡„ם ‰לומ„ 
עˆמו – ˘‰לימו„ י‰י' ב‡ופן ˘ל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ בחכמ‰ בינ‰ ו„ע˙ ˘בנפ˘ (כ„ל˜מן 

ס"ח).

ו‰ענין בז‰:

כולם,  בכל ‰„ורו˙  בנ"י  – ‰י' ‡ˆל  וכו'  מרכב‰"  "מע˘‰  פנימיו˙ ‰˙ור‰,  לימו„ 
בי˘יב‰  ויו˘ב  ז˜ן  ‡בינו  "‡בר‰ם  כמ‡רז"ל  לפנ"ז,  ועו„  ˙ור‰",  "מ˙ן  מזמן  ‰חל 
כו'", "מעולם ל‡ פר˘‰ י˘יב‰ מ‡בו˙ינו ‡פילו במˆרים", ובו„‡י למ„ו ‚ם פנימיו˙ 
‰˙ור‰, ל‰יו˙‰ "נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡" [כ„‡י˙‡ בז‰ר פ' "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" (˜נב, 

‡)], נ˘מ‰ ˘מחי' ‡˙ כל חל˜י ‰˙ור‰, ועי"ז – מחי' ‡˙ כל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל. 

ב‡ופן „"בי'  בלימו„ ‰˙ור‰ ("˙ור˙ו ‡ומנ˙ו")  ˘עס˜   – ר˘ב"י  ˘ל  ב„ורו  ובפרט 
‡חי„‡ בי' ל‰יט‡ כו' " (זח"‚ רˆב, ‡). ˘ז‰ו כללו˙ ‰ענין „לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰, 
ו‚יל‰ ז‡˙ לחבריו, וע„ ˘"‡פילו ינו˜י ב„ר‡ „ר"˘ זכו לחכמ˙‡ עיל‡‰" (זח"‡ ˆב, 
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סע"‡). ומובן, ˘לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ ע"י ר˘ב"י וחבריו – פעל ‚ם על כל ‡נ˘י „ורו, 
וע„ ˘פעל בכל ‰עולם כולו. 

[מ‡מר ‰מוס‚ר:

במכ"˘  מובן   – „ורו  בכל  פעל  ר˘ב"י  ע"י  ‰˙ור‰  פנימיו˙  ˘לימו„  לעיל  ‰‡מור 
ו˜"ו מ„בריו ˘ל ר˘ב"י "יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן ‰„ין" (סוכ‰ מ‰, ב). 

וב‰˜„ים:

˙ור‰  ע"פ  לומר –  ˘ייך  כיˆ„  ו‡"כ,  ויו˘ר,  ענינ‰ ˆ„˜  ˙מו‰: ‰רי ‰˙ור‰  לכ‡ור‰ 
ענין  עם  לו  י˘  ˘ייכו˙  מן ‰„ין", ‡יז‰  כולו  כל ‰עולם  יוכל "לפטור ‡˙  ˘ר˘ב"י   –
‰"„ין" ˘עי"ז יוכל לפטור ‡˙ ‰עולם כולו מן ‰„ין?! – ‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰, ˘ר˘ב"י 
מסר ‡˙ נפ˘ו עבור כל ‡נ˘י „ורו, ‰יינו, ˘יר„ מ„ר‚˙ו ל„ר‚˙ ‡נ˘י „ורו, כ„י ˘יוכל 

לפוטרם מן ‰„ין.

ו‰נ‰‚‰ זו נ˙ח„˘‰ ע"י מ˘‰ רבינו [כי„וע ˘נ˘מ˙ו ˘ל ר˘ב"י ‰י‡ ניˆוı מנ˘מ˙ו 
˘ל מ˘‰ רבינו] – כמבו‡ר בז‰ר (ח"‡ ˜ו, ‡. ועו„) ˘‰נ‰‚˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו ל‡ ‰י˙‰ 
˘מסר ‡˙  ב‡ופן  כו', ‡ל‡ ‰נ‰‚˙ו ‰י˙‰  עˆמם  עבור  ר˜  ˘„‡‚ו  כ‰נ‰‚˙ ‰ˆ„י˜ים 

נפ˘ו עבור כ‡ו"‡ מ‡נ˘י „ורו, ב‡מרו: "ו‡ם ‡ין מחני נ‡ מספרך"!

כל  ל‰ם  ˘לכ‡ור‰, ‡ין  בע‚ל,  ˘חט‡ו  י‰ו„ים  מ„ובר ‡ו„ו˙  ˙מו‰: ‰רי  ולכ‡ור‰ 
˜˘ר עם מ˘‰ רבינו, ˘‰רי בע˙ חט‡ ‰ע‚ל – ‰י' מ˘‰ רבינו ב‰ר סיני (ול‡ ‰י' יח„ 
עמ‰ם כלל), ול‡חרי ˘מ˘‰ רבינו יר„ מ‰ר סיני ‡לי‰ם – ‰יו ‰ם עˆמם ב˙נוע‰ ˘ל 
ל מ˘‰ רבינו עם חוט‡י ‰ע‚ל?! – ‡ל‡ מ˘‰  ייכו˙ו̆  חרט‰ וח˘וב‰ כו', ו‡"כ, מ‰י̆ 
רבינו מסר ‡˙ נפ˘ו לר„˙ מ„ר‚˙ו ול‰יו˙ ב„ר‚˙ ‰עם, "‰עם ‡˘ר ‡נכי ב˜רבו", ולכן 

‰י' יכול לטעון בכל ‰˙ו˜ף וע"פ מ˘פט ו„ין ‰˙ור‰: "ו‡ם ‡ין מחני נ‡ מספרך"!

מן  כולו  ‰עולם  כל   ˙‡ לפטור  ‡ני  "יכול   – ר˘ב"י  ˘ל  ב„בריו  ‰‰סבר‰  ‚ם  וזו‰י 
‰„ין", כנ"ל.

ו‡ם ‰„ברים ‡מורים בנו‚ע לענינים בל˙י-רˆויים (עניני „ין כו'), ‰רי ע‡כו"כ ˘כן 
‰ו‡ בנו‚ע לעניני טוב ו˜„ו˘‰, ובעניננו – לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ ע"י ר˘ב"י, ˘לימו„ 

ז‰ פעל עבור כל ‡נ˘י „ורו].

ובפרט ‰חל מ„ורו ˘ל ‰‡ריז"ל – ˘מ‡ז "מו˙ר ומˆו‰ ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰" (‡‚‰"˜ 
סכ"ו).

וטעם ‰„בר – מפני ירי„˙ ‰„ורו˙, "‡כ˘ור „ר‡" ב˙מי': מכיון ˘חו˘ך ‰עולם ‚„ל 
ו‰˙‚בר ביו˙ר – ‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ במ„˙ ‰‚ילוי „"˙ור‰ ‡ור" ˘‰י˙‰ ע„ ‡ו˙ו ‰זמן, 
‡ל‡ ב‰כרח ל‰וסיף ב‚ילוי „"˙ור‰ ‡ור" – ע"י ‰‚ילוי „"ז‡˙ ‰חכמ‰", ‚ילוי "חכמ˙ 

‰‡מ˙", "מו˙ר ומˆו‰ ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰".

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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‡בל ‡עפ"כ, ‚ם ‚ילוי ז‰ ‰י' ר˜ במ˜ומו˙ מסויימים (חו‚ים מסויימים וכיו"ב) בלב„, 
‚ם  ‡מנם  פעל  ‰˙ור‰  „פנימיו˙  ‰‡ור  ‚ילוי  כלומר:  ל"חוˆ‰".  ע„  ע„יין  ‰‚יע  ול‡ 
ב"חוˆ‰", ‡בל פעול‰ זו ‰י˙‰ כ˙וˆ‡‰ מ‚ילוי ‰‡ור „פנימיו˙ ‰˙ור‰ במ˜ום מסויים 
(ל‡ במ˜ום ‰"חוˆ‰"), מכיון ˘ל‡ ‰י' ˆורך ל‚לו˙ ול‰בי‡ ‡˙ ‰‡ור „פנימיו˙ ‰˙ור‰ 

‚ופ‡ למ˜ום „"חוˆ‰".

˘פנימיו˙  כסלו –  ל‡חרי ‰‚‡ול‰ „י"ט  ובפרט  ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  חי„ו˘ו  וז‰ ‰י' 
בלב„  זו  ˘ל‡  חוˆ‰", ‰יינו,  מעינו˙יך  למ˜ום ‰"חוˆ‰", "יפוˆו  ˙בו‡  ‰˙ור‰ ‚ופ‡ 
˘"מי ‰מעיין" מ˙פ˘טים וזורמים ב"נ‰ר" ו‰ולכים על פני כל ‰‡רı, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, 

˘‰"מעיין" עˆמו ב‡ ב‡ופן ˘ל "‰פˆ‰" ע„ למ˜ום ‰"חוˆ‰", כ„ל˜מן.

("‰˙מים"  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  ו‰פˆ˙  ‚ילוי  ‡ו„ו˙  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ‰מ˘ל  י„וע  ז. 
חובר˙ ב' ע' מט):

מ˘ל ל"בן מלך ˘נחל‰ בחולי עˆום, ו‰רופ‡ים ‡מרו ˘‡ין ˙רופ‰ למכ˙ו ר˜ ב„רך 
ס‚ול‰ ל˘ח˜ ‡בנים טובו˙ ול˘˙ו˙ מ‰מים ‰‰ם . . ויחפ˘ו ב‡וˆר ‰מלך ‡חר ‰‡בן 
בן  ˘ל  מחל˙ו  נ˙‚בר‰  כך  ובין  ב‡וˆר ‰מלך.  נמˆ‡  ול‡  עם ‰ס‚ול‰ ‰נפל‡‰  טוב 
‰מלך. ויח˜ור ‡ח„ ‰חכמים וימˆ‡ ‡˘ר בכ˙ר ‰מלך י˘נ‰ ‡בן ‡ח˙ ˘‡ין „ו‚מ˙‰ 
בכ˙רי ‰מלכים, ו‰‡בן ‰‰י‡ י˘ ב‰ ס‚ול‰ לרפ‡ מחל˙ו ˘ל בן ‰מלך . . ‡בל בינ˙יים 
‰ורע מˆבו ˘ל בן ‰מלך כל כך ע„ ‡˘ר ‰רופ‡ים ‡מרו ˘‡ם י˘פכו מי ‰רפו‡‰ ל˙וך 
ועל˙, ויען ‰מלך  לך ל‡יבו„ בלי כל̇  פיו ספ˜ ‡ם י˜בלם, ו‰‡בן ‰י˜ר‰ מכ˙ר ‰מלך̇ 
פ‡ר˙ לעו˘י' וכבו„ נעל‰ לנו˘‡ו, ו‰‡בן  ‰ו‡ עטר˙̇  וי‡מר: י˜ר ‰ו‡ כ˙ר ‰מלכו˙̆ 
‰י˜ר‰ ‰י‡ נזר ‰עטר‰ ‰מכ˙יר‰, ‡בל כל ז‰ ‰ו‡ כ‡ין וכ‡פס ל‚בי מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו 
˘ל בן ‰מלך, ‡˘ר כ„‡י ˘י˘ח˜ו ‡˙ ‰‡בן ‰י˜ר‰ על ‰ספ˜, פן ו‡ולי ˙‚יע טפ‰ ‡ח˙ 

ל˙וך פיו ˘ל בן ‰מלך וירפ‡ מחליו".

כלומר: כל זמן ˘מחל˙ו ˘ל בן ‰מלך ל‡ ‰י˙‰ ‡נו˘‰, ל‡ ‰י' ‰כרח ל˘חו˜ ‡˙ 
‰‡בן ‰י˜ר‰ ˘בכ˙ר ‰מלך, ‡בל כ‡˘ר מחל˙ו ˘ל בן ‰מלך נע˘˙‰ ‡נו˘‰ ביו˙ר, 
וענינו בנמ˘ל: ‰˙‚ברו˙ י˙יר‰ ˘ל חו˘ך ‰עולם וחו˘ך ‰‚לו˙ ע„ למˆב ˘ל פי˜וח-

נפ˘ רוחני ‡ˆל בן ‰מלך – ‰י' ‰כרח ל˜ח˙ ‡˙ ‰"מעיינו˙" „פנימיו˙ ‰˙ור‰, ב„ו‚מ˙ 
ול‰בי‡ם  ‰מלכו˙,  וענין  ‰כ˙ר  יופי  כל  ˙לוי  ב‰  ‡˘ר  ‰מלך  ˘בכ˙ר  ‰טוב‰  ‰‡בן 
כל ‰עילוי „‡בן  ˘‰רי  יו˙ר,  ˘בו ‰פי˜וח-נפ˘ ‰רוחני ‚„ול  ל"חוˆ‰" – ‰מ˜ום  ע„ 
ולכן  בן ‰מלך",  ˘ל  ועˆמו˙ו  מ‰ו˙ו  ל‚בי  וכ‡פס  ˘בכ˙ר ‰מלך ‰ו‡ "כ‡ין  ‰י˜ר‰ 
"כ„‡י ˘י˘ח˜ו ‡˙ ‰‡בן ‰י˜ר‰ על ‰ספ˜, פן ו‡ולי ˙‚יע טפ‰ ‡ח˙ ל˙וך פיו ˘ל בן 

‰מלך".

˘ל  בזמנו  ˘‰י'  כפי  ‰חכמ‰"  ז‡˙  ל‚לו˙  ומˆו‰  „"מו˙ר  ‰ענין  ‰ספי˜  ל‡  ולכן, 
‰‡ריז"ל, ‚ילוי עבור חו‚ים מסויימים בלב„ (למרו˙ ‰יו˙ם חו‚ים רחבים כו'), ‡ל‡ ‰י' 
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‰כרח ל‚לו˙ ‡˙ ‰מעיינו˙ „פנימיו˙ ‰˙ור‰ בכל ‰חו‚ים ובכל ‰מ˜ומו˙, ע„ למ˜ום 
˘‰ו‡ במˆב ˘ל "חוˆ‰", ˘˘ם ‰סכנ‰ „פ˜ו"נ ‚„ול‰ יו˙ר.

נ"ע  מ‰ור˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘יח˙  כי„וע  כסלו,  „י"ט  ‰‚‡ול‰  ע"י  נפעל  ז‰  וענין 
(˙ור˙ ˘לום ע' 112) ˘עי˜ר ‰ענין „"יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰" ‰˙חיל ל‡חרי פטרבור‚ 
ל‚לו˙  ˘יוכל  כ„י  עˆמ‰  ממ˘ל˙ ‰מ„ינ‰  ע"י  לו"  ני˙נ‰  ˘"חופ˘‰  לעיל  כ‡מור   –
חזו  ל‡  „‡ינ‰ו  "‡ע"‚   :(‡  ,‚ (מ‚יל‰  ‰‚מר‡  ובל˘ון  ˘ב˙ור‰,  „רזין  רזין   ıול‰פי
מזליי‰ו חזו", וכ˙וˆ‡‰ מז‰ – "חר„‰ ‚„ול‰ נפל‰ עלי‰ם", ע„ ˘‰ם עˆמם ‰כריזו 
˘ˆריכים ל˘חרר ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ול‰ניח לו לעבו„ עבו„˙ו ב‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ בי˙ר 
ול‰פיı ‡˙ ‰‡ור  לפרסם  ˘ב‰כרח  עˆמו ‰כריז  ˘‰"חו˘ך"  עוז, ‰יינו,  ובי˙ר   ˙‡˘

„פנימיו˙ ‰˙ור‰, כך ˘‡ור ז‰ יח„ור ע„ לחו˘ך כפול ומכופל לע˜ב˙‡ „מ˘יח‡.

ובכל  ‰חו‚ים  לכל  כפ˘וטו,  חוˆ‰"  מעינו˙יך  „"יפוˆו  ‰ענין  על  נוסף  ו‰נ‰,  ח. 
‰מ˜ומו˙, י˘נ‰ מ˘מעו˙ נוספ˙ ב"חוˆ‰" – ביחס ל‡„ם עˆמו, ‰יינו, ˘לימו„ רזין 
„רזין ˘ב˙ור‰ ל‡ י˘‡ר בפנימיו˙ ‰נפ˘ בלב„, ‡ל‡ ˘לימו„ ז‰ יח„ור ‚ם ל"חוˆ‰" – 
‰ן ביחס ל‰בנ‰ ו‰˘‚‰ בחכמ‰ בינ‰ „ע˙ ˘בנפ˘, ו‰ן ביחס לענין ˘ל מע˘‰ בפועל 
[˘‰רי לימו„ ˘ל‡ ע"מ לע˘ו˙ ‰ו‡ ‰יפך ‰˙ור‰, ˘ענינ‰ – ‰ור‡‰], ‰יינו, ˘‰לימו„ 

חו„ר בכל כחו˙ נפ˘ו, חב"„ ˘בנפ˘, ע„ לענין ˘ל מע˘‰ בפועל.

˘‡ז  כסלו –  ל‡חרי ‰‚‡ול‰ „י"ט  ובפרט  ע"י ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  ˘נפעל  וז‰ו ‰חי„ו˘ 
‰˙חיל עי˜ר ‚ילוי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב‡ופן „"י˙פרנסון", ע"„ וב„ו‚מ˙ ענין ‰"פרנס‰" 
‡ל‡  ללבו˘",  "ב‚„  ו‡פילו  נכסים,  ריבוי  בי„ו  ˘י˘  ר˜  ל‡   – ˘˙כלי˙‰  כפ˘וט‰, 
ר˜ ‡כיל˙  ול‡  ˘ל ‰‡„ם,  בפנימיו˙ו  ל‡כול", ‡כיל‰ ‰חו„ר˙  – "לחם  ‰עי˜ר ‰ו‡ 
בפסו˜  כמו„‚˘  ˙ענו‚,  עניני  ‡כיל˙  ‚ם  ‡ל‡  ‰‡„ם,  ל˜יום  ‰מוכרח  בלב„,  "לחם" 
 "ıטוב‰ ‡˘ר נ˙ן לך", ל‡ ר˜ "‡ר‰ ıו‡כל˙ ו˘בע˙ וברכ˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך על ‰‡ר"
נ˘˙בח‰  ˘ב‰ם  מ˘בע˙ ‰מינים  ˘‰י‡  מ"חט‰"  לחם  ס˙ם, ‡ל‡ "‰‡רı ‰טוב‰" – 
‡רı י˘ר‡ל ל‚בי כל ˘‡ר ‰‡רˆו˙. ו„ו‚מ˙ו בנמ˘ל – ˘לימו„ רזין „רזין „˙ור‰ חו„ר 

בפנימיו˙ו ˘ל ‰‡„ם, ב‡ופן ˘ל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל ‡נו˘י.

ומכיון ˘לימו„ רזין „רזין ˘ב˙ור‰ חו„ר בפנימיו˙ו ˘ל ‰‡„ם, מובן, ˘כל מˆי‡ו˙ו 
ח„ור‰ בענין ז‰, ע„ ˘‰„בר ניכר בו ‚ם כ‡˘ר לומ„ נ‚ל‰ „˙ור‰ – "לחם" ˘ב˙ור‰, 
ב‰˜„מ˙  ‰˙ור‰  לימו„  ˙חיל‰",  ב˙ור‰  "ברכו  רע"ב):  פ‰,  (ב"מ  ‰‚מר‡  ובל˘ון 
˘ל ‰˜ב"‰, ‰יפך  ˙ור˙ו  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  ו‰י„יע‰  ˘˙וכנ‰ – ‰‰כר‰  "ברכ˙ ‰˙ור‰", 
‰ענין „"‡ו˙י עזבו ו˙ור˙י ˘מרו" רחמנ‡ ליˆלן, ˘‰עˆ‰ לז‰ ‰י‡ – לימו„ פנימיו˙ 

‰˙ור‰, "‰מ‡ור ˘ב‰ מחזירו למוטב" (ירו˘למי ח‚י‚‰ פ"‡ ‰"ז).

ויר‡˙ ‰',  ˘ל ‡‰ב˙ ‰'  בר‚˘  ח„ור ‰י‰ו„י  נ‚ל‰ „˙ור‰ –  לימו„  בע˙  ובפ˘טו˙: 
וענין ז‰ (‡‰וי"ר) נפעל ע"י לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ ב‡ופן ˘ל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, כפס"„ 
י˙בונן ‰‡„ם  ‰רמב"ם (‰ל' יסו‰"˙ רפ"ב) "‰י‡ך ‰י‡ ‰„רך ל‡‰ב˙ו ויר‡˙ו, ב˘ע‰̆ 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

כה



במע˘יו כו' ויר‡‰ מ‰ן חכמ˙ו כו' לי„ע ‰˘ם ‰‚„ול", ב‡ופן ˘ל י„יע‰ „ו˜‡ – ‰בנ‰ 
ו‰˘‚‰, ובל˘ון ‰כ˙וב: "„ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך".

מˆוי  ˘ם  ˘י˘  לי„ע  ‰חכמו˙  ועמו„  ‰יסו„ו˙  "יסו„  ספרו:  ב‰˙חל˙  פוס˜  וכן 
ר‡˘ון . . וכל ‰נמˆ‡ים כו' ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡ מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו", "לי„ע" „יי˜‡, ול‡ (ר˜) 
"ל‰‡מין", ‰יינו, ˘ענין ז‰ ˆריך לח„ור ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל ˘במוח ‰‚˘מי ‰˜˘ור 
‰י' ח„ור‰ בענין ז‰ ל‡ ר˜ מˆ„  ‡ף ‰י‡ (נפ˘ ‰ב‰מי˙)̇  עם ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙, כך̆ 
‡מונ‰, "מ‡מינים בני מ‡מינים" [˘‰חי„ו˘ בז‰ ‰ו‡ – בנו‚ע לנפ˘ ‰ב‰מי˙, כי בנו‚ע 
לנפ˘ ‰‡ל˜י˙ – מ‡י ˜מ"ל, ‰רי ‰י‡ "חל˜ ‡ל˜‰ ממעל ממ˘"?! ‡ל‡ ‰חי„ו˘ ‰ו‡ 
˘‚ם מˆ„ נפ˘ם ‰ב‰מי˙ נמˆ‡ים בנ"י במעמ„ ומˆב „"מ‡מינים בני מ‡מינים"]. ‡ל‡ 

ב‡ופן ˘ל י„יע‰ ˘כלי˙.

ובל˘ון  ל‰לכ‰,  פס"„   – לר‡˘  לכל   – ‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ל  ˘ספרו  כמ"פ  [וכמ„ובר 
‰רמב"ם ב‰˜„מ˙ו לספרו: "‰לכו˙ ‰לכו˙".

נכ„ו  מ"˘  י„וע  ספרו:  ב‰˙חל˙   – ול„ו‚מ‡  כו',  רמז  עניני  ‚ם  בספרו  י˘נם ‡מנם 
ועמו„ ‰חכמו˙"  ב˙יבו˙ "יסו„ ‰יסו„ו˙  ל‰˙חל˙ ‰ספר  ˘ל ‰רמב"ם ‡ו„ו˙ ‰טעם 
– מכיון ˘‰ר"˙ ˘ל‰ם ‰ו‡: ‰וי', ‰˘ם ‰כי נעל‰, מכל ז' ‰˘מו˙ [ובפרטיו˙ יו˙ר – 
ע˘ר ‰˘מו˙] ˘‡ינם נמח˜ים, ˘ם ‰עˆם, ˘ם ‰מפור˘ ו˘ם ‰מיוח„; ‡בל לכל לר‡˘ 

‰רי ז‰ ספר ˘ל "‰לכו˙".

ם מˆוי ר‡˘ון כו'", י„יע‰  י˘̆  י˘נו חיוב "לי„ע̆  ‰רמב"ם פוס˜ ל‰לכ‰̆  ונמˆ‡,̆ 
„ו˜‡, ב‡ופן ˘ל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל ‡נו˘י].

י‰יו מובנים ב˘כל ‡נו˘י ("י˙פרנסון")  ב˙ור‰ ב‡ופן̆  ו‰נ‰, בי‡ור עניני רזין „רזין̆ 
˘בכ˙ר ‰מלך  ˘חי˜˙ ‡בן ‰י˜ר‰  ובל˘ון ‰מ˘ל „לעיל:  ירי„‰,  ˘ל  ענין  ז‰  – ‰רי 

וערבו ב‰ עם מים.

ולכן, כ‡˘ר מב‡רים עניני רזין „רזין ע"י מ˘לים ו„ו‚מ‡ו˙, "מב˘רי ‡חז‰ ‡ל˜‰", 
כ„י ˘‰„ברים י‰יו מובנים ב˘כל ‡נו˘י – מב‰ירים ומ„‚י˘ים מי„ ˘‡ין ז‰ ‡ל‡ מ˘ל 

ו„ו‚מ‡ בלב„, ו‡ין ז‰ בערך כלל ל‚בי ‰נמ˘ל – ל‰ב„יל בכו"כ „ר‚ו˙ ועילויים כו'.

˘‰רי "„יבר‰  חי„ו˘,  ז‰ „בר  ע"פ "מ˘ל" – ‡ין  עניני ‰˙ור‰  עˆם ‰ענין „בי‡ור 
˙ור‰ כל˘ון בני ‡„ם", כמ"˘ ‰רמב"ם (‰ל' יסו‰"˙ פ"‡ ‰"ח) בפירו˘ מ"˘ ב˙ור‰ 
ב˙ור‰ ב‡ים  ‡פילו עניני רזין „רזין̆  "י„ ‰'", "עיני ‰'" וכיו"ב; ‡ל‡ ‰חי„ו˘ ‰ו‡ –̆ 

ב‡ופן ˘ל בי‡ור ו‰סבר‰ "כל˘ון בני ‡„ם", ב‡ופן ‰מובן ב˘כל ‡נו˘י.

‡חר˙  ‡פ˘רו˙  ו‡ין  ‰מלך,  בן  ˘ל  חייו   ˙‡ ל‰ˆיל  ˘ˆריכים  מפני   – ‰„בר  וטעם 
מלב„ ˘חי˜˙ ‰‡בן ‰י˜ר‰ ˘בכ˙ר ‰מלך, כמבו‡ר במ˘ל ‰נ"ל.

ט. עפ"ז מובן ‰˜˘ר ˘בין י"ט כסלו לימי חנוכ‰ – ˘ב˘ני‰ם מו„‚˘ ‰ענין „"יפוˆו 
מעינו˙יך חוˆ‰":

פארברענגען עם הרבי

כו



נ˙ב‡ר לעיל ˘˙וכן נס ‰˘מן „חנוכ‰ ‰ו‡ – ˘‰˘מן, רזין „רזין ˘ב˙ור‰, ‡ינו נ˘‡ר 
ר˜  ול‡  ל‰‡יר,  ˘י˙חיל  ל‰„לי˜ ‡˙ ‰˘מן  בפ"ע, ‡ל‡ ‰˙כלי˙ ‰י‡  מˆי‡ו˙  ב˙ור 

."ıעל פ˙ח בי˙ו מבחו","ıי‡יר בעˆמו, ‡ל‡ ˘י‡יר "מבחו˘

˘‰‚ילוי „פנימיו˙  חוˆ‰", ‰יינו,  מעינו˙יך  "יפוˆו   – כסלו  ‚ם ‰חי„ו˘ „י"ט  וז‰ו 
‡פילו  ˘מ‡יר  וע„  ‰‡„ם,  ˘ל  מˆי‡ו˙ו  כל   ˙‡ ל‰‡יר  יח„ור  ("˘מן")  ‰˙ור‰ 

ב"חוˆ‰".

ו‡ף ˘ז‰ו ענין ˘ל ירי„‰ כו' – ‰רי ‡„רב‰: ע"י ירי„‰ זו נפעל עילוי ‚„ול ביו˙ר, 
כי˙רון ‰‡ור מן ‰חו˘ך וכי˙רון ‰חכמ‰ מן ‰סכלו˙, ‰יינו, ˘ע"י ‰ירי„‰ „רזין „רזין 
˘ב˙ור‰ ב‡ופן ˘ל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל ‡נו˘י – "סכלו˙" בערך ל"חכמ‰" „˜„ו˘‰ 
וביחס  בערך  ל"סכלו˙"  ‡ם  כי  כפ˘וט‰,  ל"סכלו˙"  ‰כוונ‰  ˘‡ין  פ˘יט‡  [˘‰רי 
(ר‡‰  כו'  ועמו˜‰  חכמ‰ ‚„ול‰  זו  ˘בעˆם ‰רי  ענין ‰חכמ‰ „˜„ו˘‰, ‡ף  ל‡מי˙י˙ 
‰חכמ‰".  ו"י˙רון  ‰‡ור"  „"י˙רון  ‰ענין  נפעל   ,[(52 ע'  ˙˘"ט  ס‰"מ  ב.  מז,  זח"‚ 
יוˆ‡  ˘‰"˘מן"  עי"ז  „ו˜‡  נפעל  ‰‡ור  ˘ענין   – „חנוכ‰  ‰ענין  ב˙וכן  ‚ם  וכמו„‚˘ 

ממ˜ומו ו„ר‚˙ו ונמ˘ך למט‰ כו'.

˘‰ענין  מ‰  ‚ם  יומ˙˜  לחנוכ‰,  כסלו  „י"ט  ‰˘ייכו˙  ‡ו„ו˙  לעיל  ‰‡מור  ע"פ  י. 
„"מעלין ב˜ו„˘" ˘מˆינו בנרו˙ חנוכ‰ (בנו‚ע ל‰לכ‰ בפועל) מו„‚˘ ‚ם בי"ט כסלו 

(כנ"ל ס"ב) – מכיון ˘˙וכן ˘ני‰ם ˘ו‰, ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ חוˆ‰.

„"יפוˆו  ‰ענין  ˙וכן  עם  ‚ם  ˜˘ור  ב˜ו„˘"  „"מעלין  ˘‰ענין   – כז‰  ל‰וסיף  וי˘ 
מעינו˙יך חוˆ‰" ‚ופ‡. וב‰˜„ים:

„˜נו  י‰י' בבי‡˙ מ˘יח̂  ‰ענין „"יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰" ‰ו‡ מעין וב„ו‚מ˙ ‰מˆב̆ 
˘וכ‰ (פ"ט ‰"ב) ובסיום וחו˙ם ספרו (סוף ‰ל' מלכים): "ל‡  – כמ"˘ ‰רמב"ם ב‰ל'̇ 
נ˙‡וו ‰חכמים ו‰נבי‡ים ימו˙ ‰מ˘יח . . ‡ל‡ כ„י ˘י‰יו פנויין ב˙ור‰ וחכמ˙‰", לפי 
˘‡ז "י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כפי כח 

‰‡„ם, ˘נ‡מר כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים".

כלומר: ל‡ זו בלב„ ˘בני ‰‡„ם – "‡˙ם ˜רויין ‡„ם" – "י˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כפי כח 
מי ‰ים – "מי ‰„ע˙ ‰ט‰ור" (כמ"˘  ב„ו‚מ˙  מכסים",  לים  ב‡ופן „"כמים  ‰‡„ם", 
‰רמב"ם בסיום ‰ל' מ˜וו‡ו˙), ˘מכסים על ‰נבר‡ים ˘בים, ע„ ˘כל חיו˙ם ‰י‡ – מי 
 ıים, כמ˘ל ‰י„וע „ר"ע (בסיום מסכ˙ ברכו˙ (ס‡, ב)), ‡ל‡ עו„ ז‡˙: "כי מל‡‰ ‰‡ר‰
‡פילו עניני ‡רˆיו˙, ‡כיל‰ ו˘˙י' ו„ומי‰ן, "כל  „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים", ‰יינו,̆ 
מע˘יך" ו"כל „רכיך", וכל ‰ענינים ‰‚˘מיים ˘בעולם, י‰יו ח„ורים ב‚ילוי ‡ל˜ו˙, 
ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  ˘ל  ב‡ופן  ר˜  ל‡  ‰יינו,  ‚ו'",  ב˘ר  כל  ור‡ו   '‰ כבו„  "ונ‚ל‰  וכמ"˘ 

ב˘כל, ‡ל‡ ‡פילו ‰ב˘ר ‰‚˘מי יחו˘ ויר‚י˘ ‡˙ ‚ילוי כח ‰פועל בנפעל.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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וענין ז‰ מפור˘ ‚ם בנ‚ל‰ „˙ור‰: ‡מרו חז"ל (מ„ר˘ ˙ילים מזמור ע‚. יל"˘ ירמי' 
כלום,  ‡ומר˙  ‰˙‡נ‰  ‡ין  ב˘ב˙  ˙‡נים  לל˜וט  ‰ולך  ‡„ם  ‰ז‰  "בעולם  ˘טו)  רמז 
‡בל לע˙י„ לבו‡, ‡ם ‡„ם ‰ולך לל˜וט ˙‡נ‰ ב˘ב˙ ‰י‡ ˆווח˙ ו‡ומר˙ ˘ב˙ ‰יום 
. . ˘נ‡מר כי ‡בן מ˜יר ˙זע˜", ‰יינו, ˘‚ם ‰ענינים ‰‚˘מיים ˘בעולם י‰יו ח„ורים 

ב‚ילוי ‡ל˜ו˙.

ובנו‚ע לעניננו:

כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ח‚י‚˙ ‰‚‡ול‰ „י"ט כסלו, יכולים ל˘‡ול: כיˆ„ י˙כן ל˙בוע 
כפי  ב‡ו˙ו ‡ופן   – ˘נ‰  וחמי˘ים  ממ‡‰  למעל‰  לפני  ˘‡ירע  מ‡ורע  לח‚ו‚  מי‰ו„י 

˘‰י' בפעם ‰ר‡˘ונ‰, וי˙יר‰ מזו: ב‡ופן „"מעלין ב˜ו„˘"?!

ו‰מענ‰ לז‰ – בפ˘טו˙:

י"ט כסלו ענינו – ‚ילוי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, מעין וב„ו‚מ˙ ‰‚ילוי „לע˙י„ לבו‡, "מל‡‰ 
‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰וי' כמים לים מכסים", "ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי' ור‡ו כל ב˘ר ‚ו'". ומכיון 
˘‚ילוי ז‰ ‰ו‡ למעל‰ מ‰‰‚בל‰ „זמן ומ˜ום, ‰רי ‡ין כל פל‡ בכך ˘בענין ז‰ ‡ינם 
לח‚ו‚ ‡˙ ‰ח‚י‚‰  יכולים  ולכן,  ומ˜ום,  עם ‰‰‚בל‰ „זמן  חלים ‰˘ינויים ‰˜˘ורים 

„י"ט כסלו ריבוי ˘נים ל‡חרי ‰מ‡ורע – ב‡ו˙ו ‡ופן כפי ˘‰י' בפעם ‰ר‡˘ונ‰.

ו‡„רב‰: ‰‰‚בל‰ „זמן ומ˜ום (˘ינויי ‰זמן ו‰מ˜ום מ‰מ‡ורע ˘ל ‰‚‡ול‰ בפעם 
˘נפעל  ‰עילוי  וב„ו‚מ˙  [ע"„  ‰חו˘ך  מן  ‰‡ור  י˙רון  ˘י‰י'   – ˙כלי˙‰  ‰ר‡˘ונ‰), 
ברזין „רזין ˘ב˙ור‰ עי"ז ˘נ˙‚לו ב‡ופן ˘ל "י˙פרנסון" ל‚בי רזין „רזין מˆ„ עˆמם], 
נוסף  ל˘נ‰  ˘מ˘נ‰  ב˜ו„˘", ‰יינו,  ב‡ופן „"מעלין  כסלו  – ‰ח‚י‚‰ „י"ט  ובעניננו 

עילוי ‚„ול יו˙ר ל‚בי ‰‚‡ול‰ בפעם ‰ר‡˘ונ‰.

י‡. ‰‰ור‡‰ מכל ‰‡מור לעיל בנו‚ע למע˘‰ בפועל – כ„בר מ˘נ‰ "‰מע˘‰ ‰ו‡ 
‰עי˜ר":

ונע˘ים",  נזכרים  ‰‡ל‰  "‰ימים  ‰נ‰   – ו˘נ‰  ˘נ‰  בכל  ‰‚‡ול‰  יום  מ‚יע  כ‡˘ר 
˘‰יו  כל ‰ענינים  ו"נע˘ים"  חוזרים  כ„בעי, ‡זי  ˘כ‡˘ר "נזכרים"  כפירו˘ ‰‡ריז"ל 

בפעם ‰ר‡˘ונ‰. ע„ לע˘י' בפועל, בעולם ‰ע˘י' ‰‚˘מי ו‰חומרי.

ומכיון ˘‚‡ול˙ י"ט כסלו ענינ‰ "יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰" – מובן, ˘ביום ז‰ ˆריכים 
ל‰חליט ל‰וסיף בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰, "נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡",

וכ˙וˆ‡‰ מז‰ – ‰וספ‰ בלימו„ נ‚ל‰ „˙ור‰, ‚ופי ˙ור‰, כמוכן בפ˘טו˙ ˘‰נ˘מ‰ 
ו‰‚וף ‰ולכים ב„-בב„, ול‡ ˘ייך ל‰פרי„ ביני‰ם, 

ל‰פˆ˙  בנו‚ע  ‰ן  חוˆ‰",  מעינו˙יך  „"יפוˆו  ב‡ופן  ‡ל‡  לעˆמו,  בנו‚ע  ר˜  ול‡ 
"˘מן" ˘ב˙ור‰, ‰ן בנו‚ע ל‰פˆ˙ "יין" ˘ב˙ור‰, ו‰ן בנו‚ע ל‰פˆ˙ "מים" ו"לחם" 

˘ב˙ור‰,

פארברענגען עם הרבי
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ומכיון ˘"‚„ול ˙למו„ ˘מבי‡ לי„י מע˘‰" – מובן, ˘עי"ז נפעל ‰פˆ˙ ‰ענין „˜יום 
‰מˆוו˙ במע˘‰ בפועל.

וע"י כללו˙ ‰ענין „"יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰" – ממ‰רים ‡˙ ˜יום ‰יעו„ "‡˙י מר" „‡ 
מלכ‡ מ˘יח‡, ב‡ופן „"‡חי˘נ‰",

ל‡רˆנו  ‰ולכים  יח„יו  וכולם  ב˙וכם,  ‰‚‡ול‰  ובעל  עפר",  ˘וכני  ורננו  "ו‰˜יˆו 
˘נ‰",  וע„ ‡חרי˙  מר˘י˙ ‰˘נ‰  ב‰  ‰' ‡ל˜יך  עיני  ˙מי„  ‚ו'  ‰˜„ו˘‰, "‡רı ‡˘ר 
ב‡ופן ˘ל ˙מי„יו˙ ונˆחיו˙ (ב„ו‚מ˙ ‰נˆחיו˙ ˘ב˙ור‰, ל‡ ˙‰‡ מוחלפ˙) – נחל˙ 

עולם לעם עולם ע"י ˙ור˙ עולם,

‰˜„˘ים  ל˜„˘  ע„  ‰בי˙,  ל‰ר  ‰˜ו„˘,  עיר  לירו˘לים   – ‚ופ‡  י˘ר‡ל   ıוב‡ר
˘בבי‰מ"˜, "מ˜„˘ ‡„נ-י כוננו י„יך",

וכ‡מור – ב‡ופן „"‡חי˘נ‰", במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

• • •

˘יח‰ ב'

ל בעל ‰‚‡ול‰  וכן ‰‚‡ול‰ „י"ט כסלו, י˘ לחפ˘ לכל לר‡˘ ב„בריו̆  יב. ‡˙ בי‡ור̇ 
עˆמו, ובפרט ב„ברים ˘נ‡מרו על י„ו בסמיכו˙ ל‚‡ול˙ו.

בו בי‡ר בפרטיו˙ ‡˙ ענין ‰‚‡ול‰ ו‡ופנ‰.  בענין ז‰ ‡נו מוˆ‡ים ‡˙ מכ˙בו ‰י„וע,̆ 
ל‡חר מכן ‰˙פרסם ‰מכ˙ב (ונר‡‰  מכ˙ב ז‰ נכ˙ב ליחי„י ס‚ול‰, ‰רי ‰יו˙̆  ולמרו˙̆ 
˘‰פירסום ‰י' ˙יכף ל‡חר כ˙יב˙ו), מוכח ˘‰כוונ‰ במכ˙ב ז‰ ‰י‡ ללמ„ ‰ור‡‰ ל‡ 
ר˜ עבור יחי„י ס‚ול‰, „‰יינו ענין ˘ל ‚‡ול‰ כפי ˘‰ו‡ ˜˘ור עם יחי„י ס‚ול‰ – ‡ל‡ 
ז‰ו ענין ‰˜˘ור עם כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ועם כל י˘ר‡ל, ענין ‰˘ייך לכל ‡ל‰ ˘‰מכ˙ב 

‰‚יע ‡לי‰ם, ו‚ם ‡לו ˘‰מכ˙ב י‚יע ‡לי‰ם בע˙י„.

י‚. ב‡ו˙ו מכ˙ב ‡נו רו‡ים „בר ˙מו‰ ‰„ור˘ בי‡ור:

עמנו   '‰ ע˘‰  ‡˘ר  ‰יום  ז‰  "כי  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מב‡ר  ‚‡ול˙ו,  ‡ופן   ˙‡ ב˙‡רו 
 .  . נפ˘י  ב˘לום  פ„‰  בפסו˜  ˙‰לים  בספר  וכ˘˜רי˙י   .  . טוב  כי  בו  ˘נכפל  יום  ‰ו‡ 
עם  ביו˙ר, ‰˜˘ור  ונעל‰  עמו˜  וענין  ˙וכן  ב‰  י˘  כלומר, ‰‚‡ול‰  ב˘לום".  יˆ‡˙י 
"יום ‰˘לי˘י ˘‰וכפל בו כי טוב", עם ‰פסו˜ "פ„‰ ב˘לום נפ˘י", ועם עו„ פרטים 
˘ב‡ו˙ו מכ˙ב – „ברים ˘מעל˙ם מובנ˙ ‡פילו ל‡נ˘ים כערכנו, וכ"˘ ו˜"ו ליחי„י 

ס‚ול‰ ˘‡לי‰ם ‰ופנ‰ ‰מכ˙ב.

לע˘ו˙   '‰ ו‰‚„יל  ‰פלי‡  "כי  ומב‡ר  במכ˙בו  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מ‡ריך  ז‡˙  ולמרו˙ 
ב‡רı ו‰פלי‡ ו‰‚„יל ˘מו ‰‚„ול ו‰˜„ו˘ ‡˘ר נ˙‚„ל ונ˙˜„˘ בעיני כל ‰˘רים וכל 
‰עמים ‡˘ר בכל מ„ינו˙ ‰מלך ‡˘ר ‚ם בעיני‰ם יפל‡ ‰„בר ‰פל‡ ופל‡ וענו ו‡מרו 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ח˘יבו˙  נו˙ן  כלומר, ‰ו‡  בעינינו",  נפל‡˙  ז‡˙ ‰י‡  ‰' ‰י˙‰  מ‡˙  כי ‡ם  ז‡˙  על 
פרטים  בכמ‰  ומ‡ריך  ‰עמים",  וכל  ‰˘רים  "כל  על  ‰‚‡ול‰  ˘ל  ל‰˘פע˙‰  י˙יר‰ 
ב„בר, ו‰מעיין במכ˙ב (˘כבר נ„פס – ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‡„‰"ז ע' ˆז ו‡ילך) ‰רי ‡ו˙יו˙ 
וכ"˘  בכמו˙  ‚„ול‰  ‡ריכו˙  ˘ם  ימˆ‡  בז‰  ‰מעיין  וכ˘י˙בונן  ומ‡ירו˙,  מחכימו˙ 

ב‡יכו˙.

‰רלוי"ˆ  ס‚ול‰,  ליחי„י  לר‡˘  לכל  נכ˙ב  ז‰  מכ˙ב  ‰˘‡ל‰:  ‡יפו‡  נ˘‡ל˙ 
˘ל ‰בע˘"ט,  נכ„ו  ממזיבוז,  ולר"ב  ˙למי„י ‰רב ‰מ‚י„,  מ‚„ולי  מבר„יט˘וב, ‡ח„ 
ס‚ול‰  יחי„י  ‚„ול:  עיון  כן ˆריך  ו‡ם   – וכו'  ספריו  ע"י  ל‡ח"ז  ו‚ם  ב„ורו  ו‡„מו"ר 
˜˘ור  ‰י'  ז‰  וכיˆ„  ו‰‚‡ול‰,  ‰מ‡סר  ˘ל  ‰עמו˜  ˙וכנו   ˙‡ ו‰בינו  י„עו  ‰רי  ‡ל‰ 
‰מ„ינ‰  בכל  נ˙פרסמ‰  ו‰‚זיר‰  ‰מ‡סר  סיב˙  (˘‰רי  וכו'  ‰˙ור‰  פנימיו˙  ל‰פˆ˙ 
כול‰, ובו„‡י ˘‚„ולי י˘ר‡ל ב„ור ‰‰ו‡ י„עו על כך), ובמיל‡, ‡יזו ˙פיס˙ מ˜ום י˘ 
ל‰˘פע˙ ‰‚‡ול‰ על ‰˘רים ו‰עמים ל‚בי ענינ‰ ‰עמו˜ ˘ל ‰‚‡ול‰ עˆמ‰, ולמ‡י 

נפ˜"מ מ‰ ‡מר על כך ‚וי בפטרבור‚?!

˙לוי'  ˘ב‰ם ‰י˙‰  וכו',  ˘רי ‰מ„ינ‰  ˘רים,  ס˙ם ‡ל‡  ˘‡ין ‡ל‰ ‚וים  נכון ‡מנם 
‚‡ול˙ו (ע"פ ‰טבע), ‡בל נוסף לכך ˘‚ם ˘רים ‡ל‰ ‰ם ל‡מי˙ו ˘ל „בר "כ‚רזן בי„ 
‰חוˆב בו" (בי„י ‰˜ב"‰), ‰נ‰ ‰‡ריכו˙ במכ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ינ‰ ר˜ בנו‚ע לחל˜ 
ז‰ ˘‰ם נ˙נו לו חופ˘‰, ‡ל‡ בנו‚ע לפעול˙ ‰‚‡ול‰ עלי‰ם ל‡חר מכן, ו‚ם בנו‚ע 

ל„ברי‰ם, ˘"ענו ו‡מרו" כי מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ ‰י‡ נפל‡˙ בעינינו.

ז‰  בבנין  מ‡ריך  ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˘ב„בר ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡  ˘למרו˙ ‰פל‡  ומכיון  י„. 
בפנימיו˙  ‚„ולים  ˘‰יו  ‰מ‚י„  ‰רב  ˙למי„י  ל‚„ולי  ˘נכ˙ב  מכ˙ב  ‰נ"ל,  במכ˙ב 
פנימיו˙  ‰פˆ˙  (‡פ˘רו˙  כסלו  „י"ט  ‰‚‡ול‰  ענין  עי˜ר  (לכ‡ור‰)  ˘ז‰ו  ‰˙ור‰, 
ז‰ו  ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן בכלל,̆  ל ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ על ל˘ונו̆  ‰˙ור‰), וב‰˙ח˘ב ב„בריו̆ 
"ל˘ונו ‰ז‰ב", כלומר, ˘כל מיל‰ ומיל‰ מ˘˜ל‰ ז‰ב („ברים ˘כו˙ב ‰ˆ"ˆ על ל˘ונו 
נכ˙בו בנו‚ע  ‰ם חלים בˆור‰ מ˘מעו˙י˙ יו˙ר ל‚בי „ברים̆  ˘ל ‡„‰"ז בכלל, וכ"˘̆ 
למˆבו ˘ל י‰ו„י, מˆבו ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל, וב˜˘ר למ‡סר ו‚‡ול‰ ‰˜˘ורים עם מˆב 
‰‚‡ול‰  ‰ענינים,  ˘ני  ב˙וכן  פנימי  ˜˘ר  ˘י˘  לומר,  ב‰כרח   – י˘ר‡ל)  עם  כללו˙ 

.ıמ‡פ˘ר˙ ‡˙ ‰פˆ˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰, ו‰˘פע˙‰ על עמי ‰‡ר‰

מ„ו˜„˜˙  ‰י‡  ל˘ונו  ˘כן  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  ˘ל  ‰˜ˆרים  ב„בריו  נרמז  ˘‰„בר  ‡ל‡ 
ו˜ˆר‰, כ„ברי ‰רמב"ם בנו‚ע לל˘ון ‰מ˘נ‰ ˘‰י‡ "„בר ˜ˆר וכולל ענינים רבים".

ו˜˘ר ז‰ ˘בין ˘ני ‰ענינים ‰נ"ל ‡ינו ר˜ בפנימיו˙ ‰ענינים, ˘ב˙חום ‰‰בנ‰ ˘ל 
‡„מו"ר ‰ז˜ן עˆמו ‡ו יחי„י ס‚ול‰ ‡ל‰ ˘‡לי‰ם ‰ופנ‰ ‰מכ˙ב מלכ˙חיל‰, ‡ל‡, 
‰יו˙ ˘‰מכ˙ב ‰‚יע סוף-סוף לי„י כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ב‰כרח לומר ˘˜˘ר ז‰ י˘ בו 

מובן פ˘וט, ו‰ור‡‰ מע˘י˙ בנו‚ע לפועל ‚ם ל‡נ˘ים כערכנו.

פארברענגען עם הרבי

ל



‰מכ˙ב ‰‚יע לי„ם מ˙עורר˙ ‡ˆלם מי„ ‰˘‡ל‰  ו„בר ז‰ מוכרח בל‡ו ‰כי: כל ‡ל‰̆ 
‰נ"ל: ב˘ע‰ ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן עמ„ במˆב ˘ל רוממו˙ ‰נפ˘, במˆב ˘ל ‚‡ול‰ וכ‡˘ר 
חופ˘‰ ני˙נ‰ לו ל‰פיı ‡˙ ‰מעיינו˙ בכל רחבי ‰מ„ינ‰; כיˆ„ ‰˜„י˘ מזמנו ‰י˜ר 

וטרח לכ˙וב במכ˙בים ‡ל‰ ע"„ ענינים ‰˜˘ורים ל‚וים?!

וב‰כרח לומר, ˘‚ם ‰˙˘וב‰ ל˘‡ל‰ זו ‰י‡ ב‰˘‚ י„ו ˘ל כל ‡ח„ ˘‰מכ˙ב ‰‚יע 
˘‡„ם  ˘כל „בר  נ˘י‡ינו)  רבו˙ינו  ע"י  (˘‰וב‡‰  ˙ור˙ ‰בע˘"ט  ע"פ  ובפרט  ‡ליו, 
רו‡‰ ‡ו ˘ומע ‰ו‡ יכול וחייב ללמו„ מכך ‰ור‡‰ בעבו„˙ו ל˜ונו, ובפרט ענין ח˘וב 

כל כך, כמכ˙בו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן.

לכמ‰  מ˙חל˜ים  סלע",   ıˆיפו "כפטי˘  ‰ם  ˙ור‰  ˘„ברי  ‰י„וע  לכלל  וב‰˙‡ם 
ע"פ  ובפרט  ו‡ילך),   29 ע'  חכ"‡  ל˜ו"˘  ור‡‰  ובכ"מ.  ב,  פח,  ˘ב˙  (ר‡‰  ניˆוˆו˙ 
מ‡מר רז"ל ˘י˘ ע' פנים ל˙ור‰, ועו„ ז‡˙ – בכ˙בי ‰‡ריז"ל ‡י˙‡ ˘י˘ ס"ר פירו˘ים 
בכל ענין ˘ב˙ור‰, ב‰כרח לומר, ˘‡ח„ ‰פירו˘ים ˘בענין ז‰ י˘ לו ˜˘ר י˘יר לענין 

˘ל מע˘‰ בפועל ‚ם ל‡נ˘ים כערכנו.

טו. וי"ל ב„רך ‡פ˘ר ‰בי‡ור בז‰:

במכ˙ב ז‰ מלמ„ ‡ו˙נו רבינו ‰ז˜ן ˘ני ענינים כלליים, ‰‡ח„ בנו‚ע לעבו„˙ ‰‡„ם 
בעˆמו, ו‰‡ח„ בנו‚ע לפעול˙ו עם ‰זול˙.

‰‚‡ול‰ ˘בי"ט כסלו בכלל מלמ„˙ ‡ו˙נו ˘על ‰‡„ם ל‚‡ול ‡˙ עˆמו מ‰‚בלו˙יו, 
ול‰˙רומם מעבר לכל מ„י„‰ ו‰‚בל‰.

‡ל‡ ˘‡ם ‰י' ‡„‰"ז כו˙ב במכ˙בו ז‰ ר˜ ‡ו„ו˙ פעול˙‰ ˘ל ‰‚‡ול‰ בנו‚ע ל‰פˆ˙ 
פנימיו˙ ‰˙ור‰ וכו', ‰י˙‰ ˜יימ˙ ‡פ˘רו˙ ל‰ניח, ˘‰"‚‡ול‰" בעבו„˙ ‰‡„ם ˆריכ‰ 

ל‰יו˙ ר˜ בעניני ˙ור‰ ומˆוו˙.

„‰נ‰ ‡מרו רז"ל על ‰פסו˜ "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם", "ב˙וכו ל‡ נ‡מר ‡ל‡ 
ב˙וכם, ב˙וך כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל", ‰יינו, ˘˙כלי˙ עבו„˙ו ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל – ל‰יו˙ 
מ˜„˘ ומ˘כן לו י˙', וז‰ו כל חייו לעסו˜ ב˙ור‰ ומˆוו˙י', "‰י‡ חיינו ו‡ורך ימינו". 
 ˙‡ ıוב‰˙‡ם לכך עלול ‡„ם לח˘וב, ˘‰‰ור‡‰ מן ‚‡ול˙ י"ט כסלו ‰י‡ ˘עליו ל‰פי

מעיינו˙ ‰חסי„ו˙ ב˙וך ‰מ˜„˘ ‰פרטי ˘לו, ע„ ל"חוˆ‰" ˘ב˙וכו.

על כך מלמ„ ‡ו˙נו ‰מכ˙ב ‰‡מור ˘‡ין ז‰ מספי˜, כי כ˘ם ˘‰‚‡ול‰ בי"ט כסלו 
‚ם ‰"‚‡ול‰"  כן  ו‰עמים,  על ‰˘רים  ‚ם  פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡  בעניני  ר˜  ל‡  פעל‰ 
ו"כל „רכיך",  מע˘יך"  ב"כל  ‚ם  ˙ומ"ˆ, ‡ל‡  בעניני  ר˜  ל‡  ל‰יו˙  ‰פרטי˙ ˆריכ‰ 

„‰יינו ב˜יום ‰ˆיווי „"כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" ו"בכל „רכיך „ע‰ו".

במלים ‡חרו˙: ‰‰˙עס˜ו˙ בכל מע˘יו ל˘ם ˘מים ובכל „רכיך „ע‰ו ˆריכ‰ ל‰יו˙ 
בנ‚ל‰ „˙ור‰ (ב˘ו"ע), ‡ל‡ עליו לעסו˜ בכך  ב„בר ע"פ ‰„ין̆  ל‡ ר˜ ב‰˙‡ם לחיוב̆ 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ובל˘ון ‰‰לכ‰:  מיוח„˙ –  ובכוונ‰  מיוח„˙  חיו˙  מ˙וך  מ˙וך "נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡", 
"לפנים מ˘ור˙ ‰„ין", ב‡ופן ˘ל "מ„˙ חסי„ו˙".

בבחינ˙  ‰„ין"  מ˘ור˙  "לפנים  עניני  ‰יו  ‰‚מר‡  בזמן  ענין:  עו„  נוסף  ‰ז‰  ובזמן 
"מי„˙ חסי„ו˙", ו‰י' ˆורך ללימו„ מיוח„ מכך, ˘למ„ו‰ו ב‚מר‡ (ב"מ ל, ב) מ‰פסו˜ 
"‡˘ר יע˘ון – זו לפנים מ˘ור˙ ‰„ין", וע„ ˘‡מרו ב‚מ' (˘ם) "ל‡ חרב‰ ירו˘לים 
‡ל‡ על ˘„נו ב‰ „ין ˙ור‰ . . ול‡ עב„ו לפנים מ˘ור˙ ‰„ין", ‰יינו ˘בזמן ‰‰ו‡ ל‡ 
נכלל ענין "לפנים מ˘ור˙ ‰„ין" ב"„ין ˙ור‰"; ‡מנם בזמן ‰ז‰ כבר נכללו „ינים ‡לו 
ב˙וך ‰˘ו"ע (ר‡‰ ˘ו"ע חו"מ סרנ"ט ס"‰. ˘ם סי"ב. ור‡‰ ˘ו"ע ‡„‰"ז ס˜נ"ו ס"‚), 

מ˘ום ˘בזמננו ‰"לפנים מ˘ור˙ ‰„ין" ˘ב˘"ס ‰ו‡ ב‚„ר „ין.

ז‰  לעומ˙  ל‰וסיף  ˘י˘  מובן   – ‰עולם  בחו˘ך  ˘נוסף  ‰יו˙  כי  ‰ו‡,  ‰„בר  וטעם 
ב"‡ור" ˘בעולם.

ו‡ם כן, ‚ם ‰‰˙עס˜ו˙ ב"כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" ו"בכל „רכיך „ע‰ו" ב‡ופן 
˘ל "לפנים מ˘ור˙ ‰„ין" ע"פ ˘ו"ע ע„יין ‡יננ‰ מבט‡˙ מספי˜ ‡˙ ענין ‰‚‡ול‰, וי˘ 

לעסו˜ בכך ‚ם לפנים מ˘ור˙ „ין ז‰ ˘ב˘ו"ע!

סביב˙ו,  ב˙וך  ‰‡„ם  ל‰נ‰‚˙  בנו‚ע   – ‰נ"ל  ‡„‰"ז  ממכ˙ב  נוספ˙  ‰ור‡‰  טז. 
וב‰˜„ים:

‰‰˙עס˜ו˙ ב"מע˘יך" וב"„רכיך" (˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ˙וך כ„י מע˘‰ ועבו„‰ כפ˘וט‰ 
ב‡ופן  בזמן ‰‚לו˙  נע˘י˙  ע˘‰"),  מˆו˙  זו   – ˙עבו„  ימים  כ„ברי ‰מכיל˙‡ "˘˘˙ 
˘ל מ‚ע ומ˘‡ עם ‡ומו˙ ‰עולם; כך רˆ‰ ‰˜ב"‰, ˘בזמן ‰‚לו˙ יˆטרכו בני י˘ר‡ל 
‰מו˘לים  ˆ‡נכם"]  ורעו  זרים  "ועמ„ו  ˘ל  ‰מˆב  בו‡  [בטרם  "זרים"  ˘ל  לעזר˙ם 
בכיפ‰, ו„ו˜‡ כ‡˘ר ˘לום ‡ˆלם – נע˘‰ ˘לום ‚ם ‡ˆל בני י˘ר‡ל, ובל˘ון ‰פסו˜ 

"כי ב˘לומ‰ י‰י' לכם ˘לום". ומטעם ז‰ נ˜בע ‚ם ‰כלל ˘"„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡".

מבו‡ר  ‰רי י„וע מ‰̆  "„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡" ‡ינו בס˙יר‰ ל„יני ‰˙ור‰,̆  ו„בר ז‰̆ 
בפוס˜ים, ˘במ˜ום ˘"„ינ‡ „מלכו˙‡" עומ„ בס˙יר‰ ל„ין ב˘ו"ע ל‡ ˜יים ‡ז ‰כלל 
"„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡", כי „יני ‰˙ור‰ ל‡ "‰לכו" לכ˙חיל‰ ל‚לו˙, ˘‰רי ז‡˙ ‰˙ור‰ 
ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙, ‰˙ור‰ ‡ין ב‰ ˘ום ˘ינוי מזמן בי‰מ"˜ לזמן ‰‚לו˙; ‰כלל "„ינ‡ 
"מנ‰‚  ע"פ ‰˙ור‰  מלכ˙חיל‰  ˘ב‰ם ˜ובע  כ‡ל‰  בענינים  ר˜  חל  „מלכו˙‡ „ינ‡" 
‰˙‚רים" וכיו"ב, ומנ‰‚י ‰מ„ינו˙ וכו' [‰˜˘ורים, „רך ‡‚ב, עם מזל‰ ˘ל כל מ„ינ‰ 
ומ„ינ‰], ועו„ ז‡˙ – ‰מעיין ב„ברי ‰פוס˜ים יבין, ˘עˆם "„ינ‡ „מלכו˙‡" מ˜בל ‡˙ 

‰˙ו˜ף ˘ל „ין ˙ור‰!

[וע"„ ‰נ‡מר בכ"מ ל‚בי ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡, ˘‰יו˙ ˘‰˙ור‰ ‡מר‰ ˘במˆב ˘ל ‰ע„ר 
‰ברי‡ו˙ י˘ ל˜יים "ונ˘מר˙ם מ‡„ לנפ˘ו˙יכם" ע"י "ורפ‡ ירפ‡", ‰רי ‰ממל‡ ‡˙ 

‰ור‡ו˙ ‰רופ‡, מ˜יים בכך ‡˙ „ין ‰˙ור‰].
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ב‰˙‡ם לכך יכול ‡„ם לח˘וב, ˘עליו ל‰ס˙פ˜ במילוי "„ינ‡ „מלכו˙‡", ו"„ר˘ו 
ב˘לום ‰עיר ‚ו' כי ב˘לומ‰ י‰י' לכם ˘לום" – מבלי ל‰˘פיע מ˘‰ו מ˘לו ב˙ור ‡י˘ 

י‰ו„י ובכך ל˜„˘ ‡˙ ‰˘ם.

טח עם ‰‡בן ‰טוב‰ ו‰חמור  מעון בן̆  ‰רי ביחס לז‰ י„וע ‰סיפור ‰מפורסם עם ר'̆ 
וכו' („ברים רב‰ פ"‚, ‰), ˘‰˙נ‰‚ו˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ר"˘ בן ˘טח ‚רמ‰ ל˜י„ו˘ ˘ם 

˘מים ˘‡ין כמו‰ו!

עליו  ‡ל‡  „מלכו˙‡",  "„ינ‡  ב˜יום  ל‰ס˙פ˜  ‰י‰ו„י  על  ˘‡ין  למ„ים  ‡נו  ומז‰ 
˘‰„בר  כך  "ב‡מונ‰",  ‰„ין",  מ˘ור˙  "לפנים  ˘ל  ב‡ופן  ל‚ויים  ביחס  ‚ם  ל‰˙נ‰‚ 

י‚רום ל˜י„ו˘ ‰˘ם.

[ו‰רי ‰סיפור עם ר"˘ בן ˘טח ‰י' בזמן ‰סנ‰„רין, בזמן ˘בי‰מ"˜ ‰י' ˜יים, ור"˘ 
בן ˘טח עˆמו כבר חזר ב‡ו˙ו זמן ממˆרים ו‰י' מחברי ‰סנ‰„רין ו‡עפ"כ ‰ו‡ מˆ‡ 

לנכון ל‰„‚י˘ במיוח„ כיˆ„ י˘ ל‰˘˙„ל ל˜„˘ ˘ם ˘מים ‚ם בעיניו ˘ל י˘מע‡לי.

וסיפור ז‰ י˘ בו ‚ם ˙ו˜ף ˘ל ‰ור‡‰, ˘‰רי ‰ו‡ חל˜ מ‰"˙ור‰" (מל˘ון ‰ור‡‰), 
ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘י˘ בו מעל‰ י˙יר‰ ‡פילו ל‚בי ˘‡ר ‰חל˜ים ˘ב˙ור‰, ו˘ל‡ כ„ע˙ 
‰טועים ˘סיפורי ‰˙ור‰ ‡ינם ‰ור‡ו˙ ח"ו – ˘‰רי י„וע ˘‡ין למ„ין ‰לכ‰ ל‡ ממ˘נ‰ 
וכו' ול‡ מ‰לכ‰ ע„ ˘י‡מר לו ‰לכ‰ למע˘‰, ומעל‰ י˙יר‰ במע˘‰ בפועל „"מע˘‰ 
ברור‰  ‰ור‡‰  מ‰וו‰   – „ו˜‡  בפועל  במע˘‰  ‡ירע  ז‰  ˘„בר  ˘‰עוב„‰  כך  רב", 

ביו˙ר].

מ‡‰  ל‡חר  ‰‡„ם   ˙‡ ˘˘ו‡לים  ‰˘‡לו˙  ˘‡ח˙   (‡ ל‡,  (˘ב˙  ‰‚מר‡  ובל˘ון 
מספי˜‰ ‰‰˙נ‰‚ו˙ ‰נר‡י˙  ˘ל‡  ב‡מונ‰", ‰יינו  ונ˙˙  ˘נ‰ ‰י‡ – "נ˘‡˙  וע˘רים 

כ‰ולמ˙ וˆו„˜˙, ‡ל‡ ˆ"ל "ב‡מונ‰", עו„ יו˙ר מ"„ינ‡ „מלכו˙‡" וכו',

ז‡˙  ל˙˜ן  ל‡„ם ‡פ˘רו˙  לו  ˘‡ין  ב˘ע‰  ˘‡פילו  בכך,  מו„‚˘˙  ‰„בר  וח˘יבו˙ 
(ל‡חר מ‡‰ וע˘רים), בכל ז‡˙ ˘ו‡לים ‡ו˙ו ˘‡ל‰ זו.

ו‰יו˙ ˘˜יום ˆיווי ז‰ „"נ˘‡˙ ונ˙˙ ב‡מונ‰" ‰ו‡ מחמ˙ ‰יו˙ו ˆיווי ‰˙ור‰ ‡˘ר 
‰סביב‰  על  פועל˙  זו  ˘‰˙נ‰‚ו˙  מובן,   – ˘לום"  נ˙יבו˙י'  וכל  נועם  „רכי  "„רכי' 
ו˘רי ‰עמים  ו˘רי ‰מ„ינ‰  מלך ‰מ„ינ‰  בעיני  ו˘לום, ˜י„ו˘ ‰˘ם  נועם  ˘ל  ב‡ופן 

וכו'.

יז. במלים ‡חרו˙:

ע"פ ‰˙ור‰ ‡ין לו לי‰ו„י ל‰ס˙פ˜ בכך ˘‰ו‡ מ˜יים ‡˙ מˆוו˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ עליו 
לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰˙לוי בו ל‰˘פיע ‚ם על ‡ו‰"ע ˘מסביבו, ע"י ˜י„ו˘ ‰˘ם וכיו"ב.

ולמרו˙ ˘י˘ ‰ב„ל‰ בין י˘ר‡ל לעמים, ולמרו˙ ˘˜יימ˙ ‰טענ‰ (טענ˙ ‰מבלבלים) 
"„יו ˘יפ˜יע ‡˙ עˆמו" ולמ‰ לו ל‰˙עס˜ עם ‡ו‰"ע ו˘רי ‰מ„ינ‰ – ‰רי ע"פ ‰˙ור‰ 
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ב˘לום ‰עיר ‡˘ר  "ו„ר˘ו  ובל˘ון ‰פסו˜  ˘סביבו,  ל‡ו‰"ע  ‚ם  ל„‡ו‚  ˜יים ‰חיוב 
‰ו‚לי˙ם ˘מ‰ ו‰˙פללו בע„‰", ו‰רי "˘לום ‰עיר" יכול ל‰יו˙ ר˜ כ‡˘ר "‰עיר" ‡ו 

"‰מ„ינ‰" מ˙נ‰‚˙ ב‰˙‡ם ל‰ור‡˙ ‰˙ור‰.

וכמוב‡ ברמב"ן (ובספרי כמ‰ ‚„ולי י˘ר‡ל) ˘"˘לום ‰עולם" י˘ לו ˜יום ע"י ˘בע 
מˆוו˙ בני נח, ‰מבטיחו˙ ˘י‰י' ("ל‡ ל˙ו‰ו בר‡‰", ‡ל‡) "ל˘ב˙ יˆר‰". ובפ˘טו˙ 
‰ענין, ˘˘בע מˆוו˙ בני נח עם כל סעיפי‰ם [˘לו˘ים מˆוו˙ (ר‡‰ חולין ˆב, סע"‡)] 

– ‡ל‰ ‰ם יסו„ו˙ ‰˜יום ˘ל י˘וב בני ‡„ם בכל ‰עולם כולו, כנר‡‰ בחו˘.

מפי  רבינו  מ˘‰  ˘"ˆו‰  ‰"י)  פ"ח  מלכים  (‰ל'  בספרו  ‰רמב"ם  ˘פוס˜  מ‰  וז‰ו 
˘ˆיווי  וב‰„‚˘‰ –  נח",  בני  ˘נˆטוו  מˆוו˙  ל˜בל  ב‡י ‰עולם  כל  לכוף ‡˙  ‰‚בור‰ 
ז‰ ‰י' ב˘ע˙ מ"˙ לי˘ר‡ל, יח„ עם נ˙ינ˙ כל ˘‡ר ˙רי"ב מˆוו˙, ‰יינו, ˘על כל ‡ח„ 

ו‡ח„ מי˘ר‡ל מוטל חיוב מיוח„ ל‰˘פיע על ‡ו‰"ע ל˜יים ‡˙ ˘בע מˆוו˙ בני נח.

יח. ו‰נ‰ י˘ כ‡ל‰ ‰עו˘ים ח˘בון מסויים ˘י˘ בו ˘וח„ עˆמי, כך ˘מ˙ערב בז‰ 
˘ל „ברי  ממובנם ‰פ˘וט  למס˜נ‡ ‰יפך  וב‡ים   – ו‚ם ‰˘כל „נ‰"ב  ‰˘כל ‰‡נו˘י 
‰רמב"ם, ˘כוונ˙ו ˘ל ‰רמב"ם ‰י‡ ל‡חר בי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, ‡ו בזמן ˘בי‰מ"˜ ‰י' 

˜יים וכיו"ב.

‚„ולי  ‡ˆל  ז‰  ענין  ר‡ו  ˘ל‡  ‰עוב„‰  מן  ‰י‡  ל„ברי‰ם  מבי‡ים  ˘‰ם  ו‰‰וכח‰ 
י˘ר‡ל בזמנים ‰˜ו„מים.

˘‡ירע  מ‰  כל   ˙‡ לספר  חייבים  ול‡  ר‡י'".  ‡ינו  ר‡ינו  ˘"ל‡  לכך  בנוסף  ‡מנם, 
כמ‰  ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙,  לע˘ו˙ ˜˘יים  ורוˆ‰  לכל ‡ח„ ‰מחפ˘ ˜ו˘יו˙   – ל‡בו˙ינו 

˙˘ובו˙ ב„בר, וכ„ל˜מן.

˘‡ינם  „ברים  כ˙ב  ˘‰רמב"ם  לומר  עיוני˙,  מבחינ‰  ‰„בר  מופרך  כל  ˜ו„ם  יט. 
˜יימים בזמננו – כי כל פס˜י ‰רמב"ם ‰ם חל˜ מ‰˙ור‰ ‰ז‡˙ ˘ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙ ול‡ 
יי˙כן ב‰ כל ˘ינוי, וכ"˘ מˆו‰ ח˘וב‰ כזו ˘י˘ לומר ˘‰י‡ נמני˙ בין ˙רי"‚ מˆוו˙ 

(‡ל‡ ˘‰יו˙ ו‡ין לכך ˜˘ר ל„ברים ‰‡מורים – ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰).

ובפרט ע"פ ‰י„וע ב‚ו„ל מעל˙ כל „בריו ˘ל ‰רמב"ם:

‰ו‡ כו˙ב ב‰˜„מ˙ו,  ל ‰רמב"ם כולל ל‡ ר˜ "‰לכו˙ ‰לכו˙" כפי̆  ספרו̆  ‡) י„וע̆ 
‡ל‡ ‚ם ענינים ˘ל ס˙רי ˙ור‰ וסו„ו˙ ‰˙ור‰, כמו„‚˘ בז‰ ˘‰רמב"ם פו˙ח ‡˙ ספרו 
במלים "יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙" – ר‡˘י ˙יבו˙ ˘ם ‰וי'. ו‰רי כוונ˙ ‰רמב"ם 
ליסו„ו˙  ‡ל‡  ‡רמ"ע,  יסו„ו˙  ל„'  בספרו)  ‰מ˜ומו˙  (כברוב  ‡ינ‰  כ‡ן  ב"יסו„ו˙" 
‰ברי‡‰ ו‰יˆיר‰ כול‰, כולל ענינים רוחניים – וז‰ מ˙‡ים ע"פ סו„ו˙ ‰˙ור‰, ˘˘ם 

‰וי' ‰ו‡ ˘ם ‰עˆם ו˘ם ‰מפור˘ ו˘ם ‰מיוח„ וכו'.

[ולמרו˙ ˘י„וע‰ ‰˘‡ל‰ על כך מן ‰מפור˘ ב˜בל‰ (ספר ‰‚ל‚ולים) ˘עי˜ר ענינו 
כבר  פנימיו˙ ‰˙ור‰),  ˘ענינו ‰י'  כ‰רמב"ן  (˘ל‡  נ‚ל‰ „˙ור‰  ר˜  ˘ל ‰רמב"ם ‰י' 
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‰נסמן  (ר‡‰  בכ"מ  מוב‡  ו‚ם   ,(‰"‰ פ"‰  ˙˘וב‰  (‰ל'  עוז  ‰מ‚„ל  בז‰  מ"˘  י„וע 
בל˜ו"˘ ח"‚ ע' 968 ‰ער‰ 18) ˘בסוף ימיו למ„ ס˙רי ˙ור‰. ו‡ף ˘י˘ מ˜˘ים ‚ם על 

ז‰ – ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰].

בספרו "‡ורים   ıיונ˙ן ‡ייב˘י ר'  ˘ל  על „ברי ‰רמב"ם „בריו  חלים  ז‡˙  מלב„  ב) 
י˘ר‡ל,  ˙פוˆו˙  בכל  ˘נ˙פ˘טו  ‰ספרים  וכל  ו‰רמ"‡  ‰˘ו"ע  פס˜י  ל‚בי  ו˙ומים" 

˘"רוח ‰' נוסס‰ ב‰ם".

ב„ברי  רבים  פירו˘ים  ‰‡ומרים  י˘ר‡ל  ‚„ולי  ˘י˘  ˘מˆינו  מ‰  ˘ם  מב‡ר  ועפ"ז 
‰ספרים ˘נ˙פ˘טו בכל ˙פוˆו˙ י˘ר‡ל, „לכ‡ור‰, ‡ין ז‰ מˆי‡ו˙י לומר ˘‰כו˙בים 
מחמ˙  ‡ם  במˆי‡ו˙,  י˙כן  ל‡  כז‰  „בר   – וכו'  ‰פירו˘ים  לכל  ב„ברי‰ם  ‰˙כוונו 
˘‰כו˙ב ‰י' עסו˜ ב„ברים ‡חרים ‡ו מחמ˙ ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י'. ‡ל‡ ‰˙ירוı לכך ‰ו‡ 
– ˘"רוח ‰' נוסס‰ ב‰ם", ולכן כ˙בו „ברי‰ם בל˘ון ‰מ˙‡ימ‰ ל‡מי˙‰ ˘ל ˙ור‰, כך 
˘‰ם מ˜בלים ‡˙ ‰˙ו˜ף ו‰מעל‰ ˘ל כל „ברי ‰˙ור‰, בז‰ ˘‰ם כוללים ב˙וכם ‡˙ 

כל ‰פירו˘ים ˘‡פ˘ר ללמו„ ב‰ם.

וכי„וע ‚ם מ"˘ ‡„מו"ר (מ‰ור˘"ב) נ"ע: "˘מע˙י ב˘ם רבינו נ"ע ˘כל ‰מחברים 
ע'  ח"‚  ˙ער"ב  (‰מ˘ך  ‰˜ו„˘"  ברוח  חבורי‰ם  ע˘ו  בכלל  ו‰ם  ו‰˘"ך  ‰ט"ז  ע„ 

‡'˘פ‰).

חלים  י˘ר‡ל,  ˙פוˆו˙  בכל  ונ˙˜בלו  ˘נ˙פ˘טו  ‡לו  ˘ספרים   – בז‰  ל‰וסיף  וי˘ 
עלי‰ם „ברי ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ממרים ל‚בי ‰מנ‰‚ו˙ ו‰‚זירו˙ ˘פ˘טו בכל י˘ר‡ל 

˘חל‰ עלי‰ם ‰מ"ע „"על פי ‰˙ור‰ ‡˘ר יורוך" ו‰מל"˙ „"ל‡ ˙סור".

˘‰רי "בזמן  חוזר",  מ˘נ‰  ב„בר  לענין "טע‰   – למע˘‰  ל‰לכ‰  ‚ם  נו‚ע  ז‰  וענין 
‰ז‰ ‚ם . . פס˜י ‰‚‡ונים . . ‰טור ו‰˘ו"ע ו‰‚‰ו˙יו בכלל מ˘נ‰ יח˘בו" (‰ל' ˙"˙ 

ל‡„‰"ז רפ"ב).

וב‰˙‡ם לכל ז‰ – פ˘וט ומובן, ˘„ברי ‰רמב"ם ‰נ"ל ל‚בי ‰חיוב לכוף ‡˙ כל ב‡י 
ור‰, ו‡ין כל מ˜ום  ל כל „ברי̇  בע מˆוו˙ בני נח, י˘ ב‰ם ‡˙ ‰˙ו˜ף̆  ‰עולם ל˜יים̆ 

לומר ˘נ˘˙נו ‰ע˙ים, כי ז‡˙ ‰˙ור‰ ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙.

˘‡מרו  עלי‰ם ‰כלל ‰י„וע  חל   – ˙ור‰  ˘„ברי ‰רמב"ם ‰ם „ברי  מכיון  ו‰נ‰,  כ. 
מכם", ‰יינו  רי˜ ‰ו‡  ו‡ם   – מכם  רי˜ ‰ו‡  ל‡ „בר  פ"‡ ‰"‡) "כי  (פ‡‰  בירו˘למי 
˘‰ע„ר ‰‰בנ‰ נובע "מכם", ב‚לל ˘ל‡ מחפ˘ים מספי˜ וכו', כי "„ברי ˙ור‰ עניים 
בלימו„ם  ל‰ס˙פ˜  יכול  ‡ינו  ל‰בינם  ו‰רוˆ‰  ‡חר",  במ˜ום  וע˘ירים  ‡ח„  במ˜ום 
במ˜ום ˘בו ‰ם "עניים" ‡ל‡ עליו לחפ˘ ולמˆו‡ ‚ם ‡˙ ‰מ˜ום ˘בו ‰ם "ע˘ירים" 

ומוסברים.

ולכן, ‡ין כל מ˜ום ל˜ו˘יו˙ ‰נ"ל על „ברי ‰רמב"ם – ˘"ל‡ ר‡ינו" וכו'.
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פ˘וט‰,  סיב˙‰   – ברמב"ם  זו  ב˜יום ‰לכ‰  עס˜ו  ל‡  ˘ב‰ם  זמנים  ˘‰יו  ‰עוב„‰ 
מ˘ום ˘ל‡ ‰י˙‰ ‡ז ‰‡פ˘רו˙ ל˜יים ‰לכ‰ זו. וב„ו‚מ˙ מ‰ ˘י˘ זמנים ˘‡י ‡פ˘ר 
ל˜יים ב‰ם ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙ עם בי‰מ"˜ (כ˘חרב בי‰מ"˜) ‡ו ‰מˆוו˙ ‰˙לויו˙ 
ב˙נ‡י ˘ל "רוב יו˘בי' עלי' " וכיו"ב – ‰רי ‡ין ז‰ מוכיח ח"ו ˘‰מˆו‰ בטל‰, ‡ל‡ 

ר˜ ˘י˘ זמן מסויים ˘בו ‡י ‡פ˘ר ל˜יימ‰.

ובעניננו – בזמנים ˘ל‡ ‰י' ‡פ˘ר ˜יום ‰לכ‰ זו ˘ברמב"ם, מחמ˙ ˘ל‡ ‰י' ‰„בר 
בכחם ˘ל י˘ר‡ל – ‡ז ‰ם ‰יו פטורים ממˆו‰ זו, כי "‡ונס רחמנ‡ פטרי'"; ‡בל בזמן 

‰ז‰, כ‡˘ר ‰‡פ˘רו˙ ˜יימ˙ – ‡ין כל מ˜ום לומר ˘‰„ין ל‡ חל בזמננו!

ו„בר ז‰ מוסבר ‚ם בפ˘טו˙: י„וע ‰כלל "‡יני מב˜˘ ‡ל‡ לפי כחן", ‡˘ר כלל ז‰ 
לבני  כ‡˘ר  ולכן,  עליו.  ור‡יו˙  ל‰וכחו˙  כל ˆורך  ˘‡ין  פ˘וט‰  ˘כלי˙  סבר‡  ‰ו‡ 
י˘ר‡ל ל‡ ‰י˙‰ ‰‡פ˘רו˙ ו‰כח לעסו˜ בענין ז‰, ‰‡פ˘רו˙ נל˜ח‰ מ‰ם ע"י ‰˜ב"‰ 
(ב„רך ‰טבע) כ‡˘ר ‰ם ‰יו ‚רים ב"‚ט‡ו˙" וכיו"ב ול‡ ‰י' ל‰ם ˘ום מ‚ע ומ˘‡ עם 

‡ו‰"ע – ‡ז ‰ם ‰יו פטורים מ„ין ‡ונס רחמנ‡ פטרי';

‡בל, כ‡˘ר נ˘˙נו ‰ע˙ים, מˆ„ מעמ„ ומˆב ‰מ˜ום ו‰זמן – ובזמננו י˘ מ‚ע ומ˘‡ 
עם ‡ו‰"ע בˆור‰ ‚„ול‰ ורחב‰ ˘ל‡ בערך יו˙ר מב„ורו˙ ‰˜ו„מים, ‰רי י˘ ל‰ם ‚ם 

‡˙ ‰כח לעסו˜ ב˜יום ˆיווי ‰רמב"ם ‰נ"ל, מבלי ˘ום מונע ב„בר.

ולכן, למרו˙ ˘י‰ו„י יו„ע ˘י˘ לו עו„ ‰רב‰ לעבו„ עם עˆמו, "י„ע ‡ינ˘ בנפ˘י'" 
לרעך  ל˜יים ‰מˆו‰ „"ו‡‰ב˙  כ„י  י˘ר‡ל ‡חרים  בני  עם  וכך ‚ם  מˆבו ‰רוחני,   ˙‡
ני˙נו  י˘ לו כחו˙ מיוח„ים̆  ברמב"ם, מובן,̆  חל עליו חיוב ז‰̆  כמוך", מ"מ, ‰יו˙̆ 

לו כ„י ל˜יים ‚ם ענין ז‰.

ובכל ‡ופן נמˆינו למ„ים ˘„בריו ˘ל ‰רמב"ם חלים ‚ם בזמננו, כי ז‡˙ ‰˙ור‰ ל‡ 
‰חז˜‰",  ו"י„  ˙ור‰"  "מ˘נ‰  בספרו  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  „ברים  ובפרט  מוחלפ˙,  ˙‰י' 
ב‰˜„מ‰.  ˙˘בי  מ˘‰ ‚‡ון.  ר'  ערך  ב˘ם ‰‚„ולים  י˘ר‡ל (חי„"‡  מ"˘ ‚„ולי  וי„וע 

ובכ"מ) על ‰רמב"ם ˘"ממ˘‰ וע„ מ˘‰ ל‡ ˜ם כמ˘‰".

וי˘ למחו˙ על כך ˘בחו˘ך ‰כפול ו‰מכופל ˘ל זמננו י˘ כ‡לו ‰רוˆים לסלף ‡˙ 
„ברי ‰רמב"ם ר"ל, וע„ ˘‰ם מ˘˙„לים ל‰˘פיע ‚ם על י‰ו„י ‡חר ‰רוˆ‰ ל˜יים ‡˙ 

„ברי ‰רמב"ם – ˘‰רמב"ם ל‡ ‰˙כוון ‡ליו!

כ‡. וי˘ ל‰וסיף עו„:

ל‡ זו בלב„ ˘„ברי ‰רמב"ם ˘ייכים ‚ם בזמננו, ‡ל‡ י˘ לומר ב„רך ‡פ˘ר, ˘‰יו˙ 
לי„י ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙  ˘‰בי‡‰  כסלו  י"ט  (˘‰רי ‚‡ול˙  לפני ‰‚‡ול‰  עומ„ים  ˘‡נו 
חוˆ‰, מבי‡‰ במיל‡ ‚ם ל"˜‡˙י מר – „‡ מלכ‡ מ˘יח‡"), לכן ‰„בר ˘ייך במיוח„ 

„ו˜‡ בזמננו:
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רו‡ים במוח˘, כיˆ„ ב˘נים ‰‡חרונו˙ „ו˜‡ נע˘‰ ‰˜˘ר ˘בין בני י˘ר‡ל ל‡ומו˙ 
ו„מים (בזמן ‰‚לו˙), בימי ‰ביניים וכיו"ב;  ל‡ ‰י' כמו‰ו בזמנים̃  ‰עולם ב‡ופן כז‰̆ 
זו  עוב„‰  ‰מנˆלים  כ‡ל‰  ˘י˘  ולמרו˙  בערך.  ˘ל‡  יו˙ר  ‰„ו˜  ‰ו‡  ביני‰ם  ‰˜˘ר 
˘ב‰  ‰"‚וי'˘˜ייט"  ו‡חרי  ‰"‚וי"  י‰ו„ים ‰רˆים ‡חרי  ˘י˘  ע„  רˆוי,  בל˙י  בכיוון 
ני˙נ‰  „בר  ˘בכל  ממ‰  חל˜  ז‰  ‰רי   – בו  ל‰‡ריך  ‰מ˜ום  כ‡ן  ˘‡ין  מב‰יל  ב‡ופן 
‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙. כפי ˘נ‡מר "ר‡‰ נ˙˙י לפניך ‡˙ ‰חיים ו‡˙ ‰טוב" ו‡˙ ‰‰יפך, 
כך, ˘יח„ עם ‡פ˘רו˙ זו, ‰˜˘ר ‰‰„ו˜ בין י˘ר‡ל ל‡ו‰"ע מ‰וו‰ ‰ז„מנו˙ נפל‡‰ 
נח  בני  מˆוו˙  ל˜יים ‡˙  על ‡ו‰"ע  ל‰˘פיע  כ„י  ולנˆל ‡˙ ‰˜˘ר  ב"חיים"  לבחור 

וכו'.

בחיים  ‰בחיר‰  ˘נ˙ינ˙  מובן,  ‚ו'",  ‰יום  לפניכם  נו˙ן  "‡נכי  ˘נ‡מר  ממ‰  ˘‰רי 
ובטוב ‰י‡ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר, כל ‰נו˙ן בעין יפ‰ ‰ו‡ נו˙ן.

‡ל‡ ˘בזמננו ז‰, יח„ עם ‰‡פ˘רו˙ יוˆ‡˙-‰„ופן ל‰˘פיע על ‡ומו˙ ‰עולם, ˜יים 
‚ם ‰"נסיון", ˘ל‡ לנˆל ‡˙ ‰˜˘ר עם ‡ו‰"ע לענינים בל˙י רˆויים, וכנ"ל.

כב. ו‰נ‰ כל ‰˙ירוˆים ו‰בי‡ורים ‰נ"ל – בנו‚ע ל„בריו ˘ל ‰רמב"ם, ‰ם עבור ‡ל‰ 
‰טוענים ˘"ל‡ ר‡ינו" ‰נ‰‚‰ זו ב„ורו˙ ‰˜ו„מים.

ברם, כ‡מור, "ל‡ ר‡ינו ‡ינ‰ ר‡י'", וי˙ר על כן – ר‡ינו ור‡ינו בספרים וב˘ו"˙ ˘ל 
‚„ולי י˘ר‡ל ˘עס˜ו בענינים ‡ל‰, ועו„ ז‡˙ – "מע˘‰ רב" ב‚„ולי י˘ר‡ל ‰‡מי˙יים 
מ‰ם יר‡ו  ˘עס˜ו בעˆמם ב‰˘פע‰ על ‡ומו˙ ‰עולם, ולימ„ו ‰נ‰‚‰ זו ל˙למי„י‰ם,̆ 

וכן יע˘ו.

‡ל‡ ˘‚ם בענין ז‰ ˜יימ˙ ‰בחיר‰ בי„י‰ם ˘ל ‡ל‰ ‰רוˆים לבחור ב‰יפך, ומ‚לים 
פנים ב˙ור‰ ˘ל‡ כ‰לכ‰, ˘ל‡ לז‰ כיוון ‰רמב"ם וכו'.

‰רי  וכפירו˘ ‰פנימי בפסו˜ ז‰ ("ר‡‰ נ˙˙י לפניך ‚ו'"), „˜‡י על ‰˙ור‰ ומˆוו˙י',̆ 
זו  ונ˙ינ‰  נו˙ן",  יפ‰ ‰ו‡  בעין  מיוח„˙, "כל ‰נו˙ן  נ˙ינ‰  על  מור‰  ‰˙ו‡ר "נ˙˙י" 
‰י˙‰ בע˙ מ˙ן ˙ור‰ "‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" (כ„‡י' ב‚מר‡ ˘ב˙ (˜‰, ‡)), „לפי"ז 
– ‰בחיר‰ בין ‰חיים ו‰טוב ו‰פכם ‰י‡ ב˙ור‰ עˆמ‰: זכ‰ נע˘י˙ לו סם חיים, ל‡ 

זכ‰ כו'.

ול‰רים ‡˙ ‰‡„ם  לנ˘‡ו˙  וכוונ˙ו  ˘˙וכנו  כנ"ל,  נסיון,  ˘ל  ענין  ז‰ ‰ו‡  ‚ם  ‡בל 
בנסיון  ˘‰י'  וכפי  ‰‰רים",  על  "נס  "נס",  מל˘ון  ‰ו‡  ˘"נסיון"  וכי„וע  ממ„ר‚˙ו, 
˘ל  ל„ר‚‡  ‰‚יע  ‰ו‡  ‡בר‰ם"   ˙‡ ניס‰  „"ו‰‡ל˜ים  ‰נסיון  „ע"י  ‡בינו,  „‡בר‰ם 
"ומˆ‡˙ ‡˙ לבבו נ‡מן לפניך", וכל˘ון ‰כ˙וב "כי מנס‰ ‰' ‡ל˜יכם ‡˙כם – ל„ע˙ 

‰י˘כם ‡ו‰בים ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם", ‰יינו „‰כוונ‰ בנסיון ‰י‡ ‚ילוי ‡‰ב˙ ‰' כו'.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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˘‡ין  לטוענים  בנוסף  כפול:  ‰ו‡  ז‰  בענין  כ‰לכ‰"  ˘ל‡  ב˙ור‰  ‰פנים  ו"‚ילוי 
‰רמב"ם מ˙כוון לכך וכו', י˘ ‰‡ומרים (˘ל‡ במ˜ומו) "˜˘וט עˆמך ˙חיל‰ ו‡ח"כ 

˜˘וט ‡חרים".

ו‚ם טענ‰ זו בטעו˙ יסו„‰:

ל‰˙עס˜ו˙  בנו‚ע  כ‰לכ‰" ‚ם  ˘ל‡  ב˙ור‰  פנים  כך, "מ‚לים  כל – ‰טוענים  ˜ו„ם 
טענ‰  ‡חרים",  ˜˘וט  ו‡ח"כ  ˙חיל‰  עˆמך  "˜˘וט  בטענם  ל˙ור‰,  י‰ו„ים  ב˜ירוב 

מופרכ˙ מכל וכל ל‡ור ‰מעל‰ ‰עˆומ‰ ˘בז‰.

‰ם טוענים ˘‰מˆו‰ ˘ל "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‡ינ‰ ˘ייכ˙ כ‡ן כי ז‰ ˜‡י ר˜ במי 
‡ינ‰  ˘‰נ‰‚˙ו  י‰ו„י  ל˜רב  ˘ל‡  ‰עי˜ר   – וכו'  וכו'  ובמˆוו˙"  ב˙ור‰  "רעך  ˘‰ו‡ 

מוˆ‡˙ חן בעיני‰ם!

ו‡ם  ˘נ‡מר  כו'  ˙ור‰   ıר‡‰ עם  בן   ˙‡ ‰מלמ„  "כל   :(‡ פ‰,  (ב"מ  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
מוטל  עליו  לו ‡ב,  ˘י˘   "ıעם ‰‡ר ב"בן  כלומר: ‰מ„ובר ‰ו‡  מזולל"!  י˜ר  ˙וˆי‡ 
‰חיוב „"ו˘ננ˙ם לבניך", ו‡עפ"כ ‰מלמ„ו ˙ור‰ עליו נ‡מר "וכי ˙וˆי‡ י˜ר מזולל"! 
˘נ˘בו  ˙ינו˜ו˙  ממ˘, ‡ל‡ ‡ו„ו˙  "זולל"  ל‡ ‡ו„ו˙  ˘בזמננו ‰מ„ובר ‰ו‡  ובפרט 
˙ור‰  ע"„  כלל  יו„ע  ˘‰˙ינו˜ ‡ינו  מ˘ום  ˘ל ‡ונס ‚מור,  מˆב  ˘ז‰ו  לבין ‰עכו"ם. 
ומˆוו˙י' (וכמבו‡ר ב‚מר‡ (˘ב˙ סח, ‡ ו‡ילך) ‰„ין ˘ל ˙ינו˜ ˘נ˘ב‰ לבין ‰עכו"ם 

ו‡ינו יו„ע עי˜ר ˘ב˙ וכו').

וכמו כן י„וע מ"˘ ‰רמ"˜ (˙ומר „בור‰ פ"ב) ע"„ ‚ו„ל ‰ח„ו‰ ו‰˘מח‰ ˘למעל‰ 
ע"י ˜ירוב בני י˘ר‡ל ˘‡ינם מ˙נ‰‚ים כ„בעי!

וע„"ז בנו‚ע ל‰˙עס˜ו˙ עם ‡ומו˙ ‰עולם – טענ˙ם "˜˘וט עˆמך ˙חיל‰" ‡ין ל‰ 
י˘ לכמ‰ וכמ‰  ‰רי, כ‡˘ר ‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ פרנס‰ ‚˘מי˙, ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡̆  יסו„,̆ 
‰עמי„ו ‡ו˙ם (מלמעל‰) בעולם ‰מסחר,  מבני י˘ר‡ל עס˜ עם ‡ו‰"ע, ול‡ עו„ ‡ל‡̆ 
ב"עולמו˙"  ל‰ם ‰˘פע‰  ˘י˘  כז‰  ב‡ופן  בעולם ‰נ‰‚˙ ‰מ„ינ‰, ‰מחוז ‡ו ‰עיר, 

‡ל‰, ול‡ ר˜ בענינים ˘ל טוב‰ לעˆמם ‡ל‡ ‚ם עבור כל ‰נמˆ‡ים בי˘וב ז‰;

מוטל˙ עלי‰ם ‰חוב‰ לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰˙לוי ב‰ם ל‰˘פיע על ‡ומו˙  ו‡ם כן, בו„‡י̆ 
‰עולם ˘‰נ‰‚˙ם ˙‰י' ב‡ופן „"ל˘ב˙ יˆר‰", ע"י ˜יום ˘בע מˆוו˙ בני נח.

ובפרט ˘ז‰ נכלל ‚ם בכלל "˜˘וט עˆמך" – כי ב˘לומ‰ ˘ל ‰מ„ינ‰ י‰י' לכם, לבני 
י˘ר‡ל – ˘לום.

כ‚. ל‡חר ‰˜„מ‰ זו נוכל ל‰בין מ„וע ‰‡ריך ‡„מו"ר ‰ז˜ן במכ˙בו ‰‡מור בנו‚ע 
לפעול˙ ‰‚‡ול‰ על ‡ומו˙ ‰עולם, ו‡˙ ‰‰ור‡‰ ˘י˘ ללמו„ מכך:

‰יו˙ ˘˙פ˜י„ו ˘ל כל י‰ו„י ‰ו‡, ל‡ ל‰ס˙פ˜ ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ב˙וך סביב˙ו וכו', 
‡ל‡ עליו ‚ם ל‰˘˙„ל "לכוף כל ב‡י ‰עולם" ˘י˜יימו ˘בע מˆוו˙ בני נח – מלמ„ 
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‰עמים ו‰˘רים ‚ם ‰ם ‰ר‚י˘ו  פעול˙ ‚‡ול˙ו ‰י˙‰ ‚ם בכיוון ז‰,̆  ‡ו˙נו רבינו ‰ז˜ן̆ 
˘‰ו‡ מˆב ˘ל ‚‡ול‰, כך ˘‰ם ‰ו˘פעו מכך לטוב‰.

‰‚ילוי ‰נעל‰ ˘‰י' בע˙ ‰‚‡ול‰, פעל על ‰˘רים ˘‰חליטו ע"„ ‰‚‡ול‰, ˘‚ם ‰ם 
יכירו ˘‡ין ‰ם ‡ל‡ כ‚רזן בי„ ‰חוˆב, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘יבינו כי "מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ 

‰י‡ נפל‡˙ בעינינו"!

‰ר‡˘ונ‰  (‰‚לו˙  מˆרים  מלך  לפרע‰  בנו‚ע  ‰מ˜ר‡  במפר˘י  מבו‡ר  ז‡˙:  ועו„ 
ב˘ם  מכיר  ‡ינני  ‰י˙‰:  ‰וי'"   ˙‡ י„ע˙י  "ל‡  ˘טענ˙ו  ‰‚ליו˙)  לכל  ‰˘ור˘  ˘‰י‡ 
‰וי' ˘למעל‰ מ‰טבע, ‡ל‡ ב˘ם ‡ל˜ים (ב‚ימטרי‡ ‰טבע), וכמ"˘ "‰‡ל˜ים יענ‰ 
‡˙ ˘לום פרע‰"; טענ˙ו ˘ל פרע‰ ‰י˙‰, ˘˘ם ‰וי' ˘ייך לבני י˘ר‡ל, ו‡ילו בנו‚ע 
ח˙ כל ‰˘מים"  ל‡ומו˙ ‰עולם נ‡מר בכ˙וב "‡˘ר חל˜ ‰' ‡ל˜יך ‡ו˙ם לכל ‰עמים̇ 
ממל‡כים  רבים,  ל˘ון  ‡ל˜ים  מ˘ם  חיו˙ם  מ˜בלים  ˘‰ם  כלומר  יט),   ,„ (ו‡˙חנן 

˘ב˘מים וע„ למזלו˙ ˘ב˘מים.

ור˜ לע˙י„ לבו‡ נ‡מר "ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי ‰וי' „יבר", „‰יינו 
ורעו  זרים  ˘י‰י' "ועמ„ו  עלי‰ם  יפעול  וז‰   ,ıלעמי ‰‡ר ˘ם ‰וי' ‚ם  י‰י' ‚ילוי  ˘‡ז 

ˆ‡נכם".

ענו  ˘‰˘רים  ‰ז˜ן,  רבינו  ˘מ„‚י˘  כפי  כסלו,  י"ט  ‚‡ול˙  בע˙  נפעל  ז‰  ענין  ו‚ם 
ו‡מרו (ל‡ "מ‡˙ ‰‡ל˜ים" ‡ל‡) "מ‡˙ ‰וי' ‰י˙‰ ז‡˙ ‰י‡ נפל‡˙ בעינינו"!

„"וענו   (‡ ל‚,  (סוט‰  ב‚מ'  כ„‡י˙‡  וכו',  רם  ב˜ול  כך  על  ˘‰כריזו  עו„ ‡ל‡  ול‡ 
ו‡מרו" ‰יינו ב˜ול רם.

בל˘ון  פעמים  כמ‰  כמו„‚˘  ביו˙ר,  למט‰   ,ıב‡ר ופעול˙ ‰‚ילוי „˘ם ‰וי' ‰י˙‰ 
‡„מו"ר ‰ז˜ן במכ˙ב ‰נ"ל "‰פלי‡ ו‰‚„יל ‰' לע˘ו˙ ב‡רı" וכו'.

וטעם ‰„בר ‰ו‡ – מ˘ום ˘בי"ט כסלו ‰י˙‰ "טעימ‰" ˘ל ‰‚‡ול‰ „לע˙י„, כ‡˘ר 
י‰י' "ונ‚ל‰ כבו„ ‰' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי ‰' „יבר".

בכמו˙  (‡ריכו˙  במכ˙בו  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כך  על  ‰‡ריך  מ„וע  ‰בי‡ור  וז‰ו  כ„. 
וב‡יכו˙):

מ˘ום  זמן ‰‚לו˙,  במ˘ך  ועבו„˙ינו  במע˘ינו  ˙לויים  ˘כל ‰‚ילויים „לע˙י„  ‰יו˙ 
˘‡ין ‰˜ב"‰ רוˆ‰ ˘˜בל˙ ‰‚ילוי „לע˙י„ ˙‰י' בבחינ˙ "נ‰מ‡ „כיסופ‡", וכמ‡רז"ל 
"רוˆ‰ ‡„ם ב˜ב ˘לו מ˙˘ע‰ ˜בין ˘ל חבירו" – ולכן ˜בע ‰˜ב"‰, עˆם ‰טוב וטבע 

‰טוב ל‰יטיב – ˘‚ם בעבו„˙ ‰‡„ם י‰י' ענין ˘‰ו‡ ‰כנ‰ ל‚ילוי ‰נ"ל.

במ˜ום  ‚ם  בעולם,  מ˜ום  בכל  נח  בני  מˆוו˙  ˘בע  ‰פˆ˙  ע"י  ז‰  ‰רי   – ובפ˘טו˙ 
י˘נו  ז‰  ˘מ˜ום  לי‰ו„י  ˘נו„ע  כי ‰עוב„‰  וכו',  י‰ו„ים  ˘ם  נמˆ‡ים  ל‡  ע„יין  ˘בו 
כ„י  מ‡˙ ‰˜ב"‰  לו  ני˙נ‰  ז‰  במ˜ום  וכו'  מסחר  לו ˜˘רי  ˘י˘  ו‰עוב„‰  במˆי‡ו˙, 
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˘יוכל ל‰˘פיע במ˜ום ז‰ ˘י‰י' "ל˘ב˙ יˆר‰", ובז‰ לע˘ו˙ ‰כנ‰ מ˙‡ימ‰ ל‚ילוי 
˘ם ‰וי' ‚ם ל‡ו‰"ע לע"ל.

וכח מיוח„ ני˙ן לעבו„‰ זו בי"ט בכסלו, ביום ˘בו ‰י˙‰ כבר "טעימ‰" מ‚ילוי ז‰, 
ע"י ˘‰˘רים ‡מרו כי מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ כו' – ˘‚ם ז‰ ‰ו‡ חל˜ מ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ 

חוˆ‰, ו˙כלי˙ ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ חוˆ‰.

וב‰˙‡ם לכך, כ‡˘ר ‰מכ˙ב ‰נ"ל מ‚יע לי„יו ˘ל מי˘‰ו, ובפרט ביום זכ‡י „י"ט 
כסלו [וכ‡מור לעיל (ס"ב) ˘מ„י ˘נ‰ ב˘נ‰ נפעל בז‰ ˙ו˜ף וחי„ו˘ מיוח„] – ˆריך 

‰„בר לעורר ‡ו˙ו עו„ יו˙ר לעסו˜ ב‰˘פע‰ על ‡ו‰"ע ל˜יים ז' מˆוו˙ ב"נ.

ו‰עבו„‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ כפי ‰נלמ„ מן ‰פסו˜ "פ„‰ כ˘לום נפ˘י מ˜רב לי כי ברבים 
ריך לפעול "פ„‰  ‰יו עמ„י": ‚ם "ברבים", ‰יינו ‚ם ב‡ו‰"ע ‰נמˆ‡ים בר˘ו˙ ‰רבים̂ 
ו„רכי  נועם  מ˙וך „רכי  ל‰יו˙  ו‰„בר ˆריך  נח;  בני  מˆוו˙  ב˘בע  ˘יעס˜ו  ב˘לום", 
ס‰"ח)  פ"‡  (סוט‰  בירו˘למי  מ"˘  ע"„   – בכך  יעס˜ו  עˆמם  ˘‡ו‰"ע  וע„  ˘לום; 
ע‰"פ "כי ברבים ‰יו עמ„י", ˘‚ם ‡נ˘י ‡ב˘לום ‰˙פללו לנˆחונו ˘ל „ו„! ו‰ר˘ו˙ 

ו‰יכול˙ נ˙ונ‰ לכל ‡ח„ לעסו˜ בכך ול‰ˆליח.

כ‰. ב‰מ˘ך לכל ‰נ"ל – כ‡ן ‰מ˜ום לעורר ע"„ ענין ˘כבר „ובר בו פעמים רבו˙:

‰עממיים,  ספר  בב˙י  ‰לומ„ים  זו  במ„ינ‰  ‰יל„ים  כל  ˘ל  ‰חינוך   ˙‡ ל˘פר  כ„י 
וב˙וכם ‚ם יל„י י˘ר‡ל (˘מ‡יזו סיב‰ ˘ונ‰ ומ˘ונ‰ לומ„ים רובם במ„ינ‰ זו בב˙י 
פ˜וח  עם  ומוחלט, ‰˜˘ור  ספר „˙יים) – ˜יים ‰כרח ‚מור  בב˙י  ול‡  עממיים,  ספר 
‡לי‰ם  ˘י‚יע  כ„י  בו  ‰˙לוי  כל   ˙‡ יע˘‰  ‡ח„  ˘כל  ב‚˘מיו˙,  ו‚ם  ברוחניו˙  נפ˘ 

"„בר ‰'"!

ובעו„ ˘לפני מספר ˘נים ‰י' ז‰ ‰יפך ‰רˆון ˘ל ‰עומ„ים בר‡˘ ‰נ‰‚˙ ‰מ„ינ‰, 
נ˘˙נ‰ ‰מˆב, ו‚ם מנ‰י‚י ‰מ„ינ‰, מ‡ומו˙ ‰עולם, וע„ לעומ„ בר‡˘ (נ˘י‡ ‰מ„ינ‰) 

רוˆים ומעוניינים בסיוע ˘ינוי ‰חו˜, ‰מ˙יר ‰זכר˙ ˘ם ˘מים בבי˙ ‰ספר.

לבין  ˘נ˘בו  י‰ו„ים  ב‡ים  יˆ‡ו" (רח"ל):  ממך  ומחריביך  ע˜‡ – "מ‰רסיך  ‡ך „‡ 
‰עכו"ם ומסלפים ‡˙ ‰עוב„ו˙ ורוˆים למנוע ‡˙ ˙י˜ון ‰חו˜ מ˘ום ˘‰ו‡ בס˙יר‰ 

ל"˜ונסטיטוˆי'" (חו˜˙ ‰יסו„) ˘ל מ„ינ‰ זו.

˜ו„ם כל ˆריך ל˘‡ול ‡ו˙ו: מ„וע ‡יכפ˙ לך כל כך מ‰ ˘כ˙וב ב"˜ונסטיטוˆי'"? 
‰מעט  "‡˙ם  טוען   ‰˙‡ כלל  ˘ב„רך   ,‰˙‡ „ו˜‡  לו;  ‡יכפ˙  ל‡   – ‰מ„ינ‰  נ˘י‡ 
עם „ע˙ ‰רוב – ‡˙‰ ‰ולך  ל‰˙ח˘ב  ו˘ˆריך  ב‡ומו˙",  ˙˙‚רו  ו"‡ל  מכל ‰עמים", 
 ˙‡ ‰נו‚„  „בר  לע˘ו˙  רוˆ‰  ˘‰ו‡  ‰מ„ינ‰  לנ˘י‡  ‡ומר  ו‡˙‰  ‰מ„ינ‰,  נ˘י‡  נ‚„ 
ו‡˙  מר‡‰ ‡˙ ‰‚„לו˙  ובכך ‡˙‰  לנ˘י‡!  נבחר  יסו„‰ ‰ו‡  ˘על  ‰"˜ונסטיטוˆי'" 

‰‡ומı ˘לך, ב‡יזו מי„‰ ‡ינך מ˙פעל מ˘ום „בר כ‡˘ר ‰מ„ובר ב"ע˜רון"...
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‡˙‰ מו˘בע ועומ„ מ‰ר סיני! בטרם ˘נול„˙ ב‡רˆו˙ ‰ברי˙ כבר ‰יי˙ ב‰ר סיני, 
ו˘ם ˆיוו לך ˘˙˜יים ˙ור‰ ומˆוו˙, ו‰˙ור‰ ‰י‡ "חו˜˙-‰יסו„" ˘לך, "חו˜‰" כז‡˙ 
˘‡י ‡פ˘ר ל‰כניס ב‰ "˙י˜ונים" (כפי ˘‰וסיפו בחו˜˙ ‡רˆו˙ ‰ברי˙, ל‰ב„יל), כי 

ז‡˙ ‰˙ור‰ ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙ – וכיˆ„ י˘ לך חוˆפ‰ ל‰לחם נ‚„ ‰˙ור‰!

כו. ובנוסף לכך: כ„י ל‰˜ל על ‡ל‰ ˘‰ם "˙ינו˜ו˙ ˘נ˘בו", ל‡ מ„ובר כ‡ן על „בר 
‰סו˙ר ‡˙ חו˜˙ ‰יסו„ כלל! ל‡ מ„ובר כ‡ן על "˙פל‰" ˘‡ומרים ב‰ מ˘‰ו מסויים 
– ˘‡ז מי„ מ˙עורר˙ ‰˘‡ל‰ מ‰ ל‰‚י„, ו‡יך ז‰ מ˙‡ים עם ‰פר„˙ ‰„˙ מ‰מ„ינ‰ 

וכו' וכו'; ‰מ„ובר ‰ו‡ ע"„ "ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰" בלב„!

וכ‡˘ר ‰יל„ י„ע ˘בבו‡ו לבי˙ ‰ספר, ‰רי ב˙חיל˙ ‰יום עליו ל‰˜„י˘ ר‚ע („˜‰ 
˘ל 60 ˘ניו˙) למח˘ב‰, ‰רי לפני ˘ילך לבי˙ ‰ספר ‰ו‡ י˘‡ל ‡˙ ‰וריו ‡ו ‰סב‡ 

ו‰סב˙‡ – על מ‰ עליו לח˘וב במ˘ך 60 ˘ניו˙ ‡ל‰, ומ‰ ˘י‚י„ו לו יע˘‰.

˘כן ‰מור‰  ˘ב"˜ונסטיטוˆי'",  מ‰מ„ינ‰  ענין ‰פר„˙ ‰„˙  סו˙ר ‡˙  ז‰  ולכן ‡ין 
‡ו מנ‰ל בי˙ ‰ספר ‡ינם ˆריכים ל‰˙ערב ב˙וכן ‰"‰˙כוננו˙" ˘ב‰ י˙בונן ‰˙למי„ 

ב"ר‚ע" ז‰, ‡ל‡ ‰„בר י˜בע ע"פ ‰ור‡ו˙ ‰וריו ˘ל ‰יל„.

‡ינם  נ˘בו"̆  ˙י˜‰", ‰רי בכך מ˜ילים על "˙ינו˜ו˙̆  ל̆  ‡ין ז‰ ‡ל‡,"ר‚ע̆  וכיון̆ 
רוˆים ללמ„ ‡˙ יל„י‰ם ˙ור‰ מסיבו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙ ‡ו ל‰˙פלל ‡ל ‰˜ב"‰ מ˘ום 
˘‰ם "מפח„ים מ‰˜ב"‰" (ל‡ יר‡˙ ‰˘ם, ‡ל‡ יר‡‰ מ‰זכר˙ ˘ם ‰˘ם, ‰יפך ‰נ‡מר 
(עו„ בזמן ‰‡בו˙) "˘‰ר‚ל˙יו (‡˙ ˘ם ‰˘ם) בפי ‰בריו˙" (ר˘"י חיי ˘ר‰ כ„, ז)): 
יסו„ו˙ ‰ˆ„˜  על „בר  ז‰  בר‚ע  ˘יח˘וב  ˘לו,  ליל„  ל‰‚י„  יכול  רוˆ‰, ‰ו‡  ‡ם ‰ו‡ 
ו‰יו˘ר, ˘‰ם ‰ם ˘בע מˆוו˙ בני נח (‰כוללים ‡˙ ˘בע מˆוו˙ ל"˙ ועו„ ‰רב‰ מ"ע, 

וכ„‡י˙‡ ב‚מר‡ (סנ‰„רין נח, סע"ב) ˘‰מספר ˘בע ‰ו‡ ר˜ על מל"˙)!

כז. ו‰˙ועל˙ ˘ב„בר מובנ˙:

˘ניו˙ ‡ל‰  ˘ב˘˘ים  לו  י‚י„ו  בו„‡י  י„ם,  על  ו‰˙חנך  ל‰וריו  נול„  יל„  ˘כל  ‰יו˙ 
יח˘וב ע"„ ענין טוב.

נמˆ‡ים  ‡ם ‰‰ורים יזכו – ‰ם יזכירו לו ע"„ בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו; ו‡ם ל‡ו, מ˘ום̆ 
ר"ל בחו˘ך כפול ומכופל כז‰ ˘מפח„ים מ‰זכר˙ ˘ם ˘מים – ‰רי ‰יו˙ ˘"כל י˘ר‡ל 
בחז˜˙ כ˘רו˙ ‰ם", בו„‡י י„ברו עמו ˘יח˘וב על יסו„ו˙ ‰ˆ„˜ ו‰יו˘ר, ל‡ ˙‚נוב 

ל‡ ˙‚זול ל‡ ˙˘˜ר וכו'.

(ובל˘ון  רענן  כ‡˘ר ‰ו‡  יום,  כל  ב˙חיל˙  כ‡˘ר  לטוב‰,  על ‰יל„  י˘פיע  ו‰„בר 
בנפ˘ו  יח˜˜  ‰„בר  ו‰יו˘ר,   ˜„ˆ‰ יסו„ו˙  על  יח˘וב  ‰ו‡  ח„˘"),  "נייר  ‰מ˘נ‰: 
ל‡חר  ‰נלמ„ים  ˘‰„ברים  [וכנו„ע  מכן  ל‡חר  לומ„  ˘‰ו‡  ‰„ברים  על  ‚ם  וי˘פיע 

חˆו˙ ‰יום ‡ינם נח˜˜ים טוב כ"כ בנפ˘ו ˘ל ‰לומ„, כי ‰ו‡ כבר עייף וכו'].
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מטר˙ם ‰י‡ ל‡פ˘ר לו ל‰‚יע למעמ„  בטרם ‰ו‡ יו˘ב ללמו„ ח˘בון ו˘‡ר ‰מ„עים̆ 
˘ל ‰ˆלח‰ במסחר וכ„ומ‰, לע˘ו˙ "˜רייר‰" ול˜בל כבו„ וכו' – עליו לזכור ˘‡סור 
לו ל˜ח˙ ‡˙ ‰˘ייך ליל„ ‡חר, ו‡סור לו לרמו˙ יל„ ‡חר, מ˘ום ˘כל ‰לימו„ים ‰ם 

„ברים מ˘ניים, ו‰עי˜ר ‰ו‡ – ˘‰עולם י‰י' במˆב ˘ל "ל˘ב˙ יˆר‰".

ו‰עי˜ר ‰ו‡ – ˘עליו ל„ע˙, ˘‰סיב‰ לכך ˘‡סור ל‚נוב ול‚זול ולרמו˙ וכו' ‡ינ‰ 
מ˘ום ˘יעני˘ו ‡ו˙ו על כך – ‡ל‡ מ˘ום ˘‡ל‰ ‰ם יסו„ו˙ ‰ˆ„˜ ‰‡נו˘י.

ובפרט כ‡˘ר ‰ו‡ חו˘ב על כך בבי˙ ‰ספר, י˘ לז‰ ‰˘פע‰ ‚„ול‰, ˘כן, ‰מˆי‡ו˙ 
במ„ינ‰ זו ‰י‡ ˘עי˜ר חינוכו ˘ל ‰יל„ ב‡ מ‰‡ויר‰ בבי˙ ‰ספר, ול‡ מבי˙ ‰‰ורים 

וכו'.

ועו„ ז‡˙: כל ‰ענינים ‰‡ל‰ ˘˜ורים ל‰ם "יסו„ו˙ ‰ˆ„˜", ו"זכויו˙ ‡נו˘יו˙" וכו' 
נ˙נו ל‰ם) מ˜ורם ‰ו‡ ב„בר ‰', ב˘בע מˆוו˙  וכו' (עם כל ‰˘מו˙ ‰˘ונים ו‰מ˘ונים̆ 

בני נח, וכיון ˘כן – חל עלי‰ם ‰כלל ‰י„וע ˘"‰מ‡ור ˘ב‰ מחזירן למוטב"!

כח. ובנו‚ע לפועל:

מסויים  במ˜ום  כ‡˘ר  ז‰,  בענין  „רך  פריˆ˙  ‰י˙‰  כבר  ‰‡חרונ‰  ˘ב˙˜ופ‰  ‰יו˙ 
בבי˙ ‰ספר,  ˘˙י˜‰"  ˘ל  ל˜בוע "ר‚ע  ˘מו˙ר  בבי˙ ‰מ˘פט  נפס˜  ב‡רˆו˙-‰ברי˙ 
ע˙ כו˘ר מיוח„˙ לנˆל  יימ˙̆  ב‡ח„ ‰מחוזו˙ ("סטייטס") ‡ו בכמ‰ מ‰ם – ‰רי ע˙‰̃ 

‰ז„מנו˙ זו, ובל˘ון ‰‚מר‡ – "כ„בעי לי' למיעב„" (ול‡ ר˜ כ„י לˆ‡˙ י„י חוב˙ו).

מ˘י",  ˘ל  ב"לבו˘  מי‰ו„ים, ‰מלבי˘ים ‡ו˙‰  לטענ‰ ‰ב‡‰ „ו˜‡  מ˜ום  כל  ו‡ין 
 ˙„‰ ‰פר„˙  לחו˜  ביחס  כביכול,  "‰ונ‡‰",  ˘ל  וענין  ו‰יו˘ר,   ˜„ˆ‰ ‰יפך  ˘ז‰ו 

מ‰מ„ינ‰ – מ˘ום ˘‡ין זו ‡ל‡ "ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰" כנ"ל.

וי˘ עו„ טעמים ל„בר – ‡ל‡ ˘‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰ – ˘כן ‚ם ‡ל‰ ‰טוענים 
˘‰ם  מ˘ום  מˆי„ם,  נחי˙ו˙"  "ר‚˘  ˘ל  ענין  ז‰ ‡ל‡  ו‡ין  יו„עים ‡˙ ‰טעמים,  כך 
נמˆ‡ים במˆב ˘ל "‚לו˙" ‡ˆל ר‚˘ ‰"‚וי'˘˜ייט" ˘ל‰ם, בז‰ ˘‰ם פוח„ים ל‚לו˙ 
‡˘ר  י‰ו„ים,  ˘‰ם  מכך  כ˙וˆ‡‰  ב‡‰  ‰י‡  כ‡ילו  ל‰˙פר˘  ˘יכול‰  ˙נוע‰  ‡יזו 
"„˙י‰ם ˘ונו˙ מכל עם", ובפרט ˘‰ם מר‚י˘ים כיˆ„ ‰ם במˆב ˘ל "מפוזר ומפור„ 

בין ‰עמים".

ובפרט ע"פ ‰‡מור לעיל ב„בר ‰‰ור‡‰ ‰מיוח„˙ מ‚‡ול˙ רבינו ‰ז˜ן, ˘‰‰˘˙„לו˙ 
ריכ‰ ל‰יו˙ ל‡ ר˜ לטוב˙ יל„י י˘ר‡ל ‰לומ„ים בב˙י ‰ספר ‰עממיים, ‡ל‡  בענין ז‰̂ 

לטוב˙ כל יל„י ‰מ„ינ‰!

כט. וי‰י רˆון ˘‰‰˙עס˜ו˙ בכל ז‰ ˙מ‰ר עו„ יו˙ר ‡˙ ‰˘לום בעולם, כי ע"י ‰פˆ˙ 
‰ˆ„˜ ו‰יו˘ר. יבי‡ו ב‰כרח למˆב ˘ל ˘לום בעולם.
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ו‰רי בזמננו ˜יים מˆב מב‰יל ˘ל "מלכיו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו", ב‡ופן ˘ל‡ ‰י' כמו‰ו, 
˘ל  וב‡ופן  ‰‡חרונים,  לימים  ע„  ‰‡חרונים  וב˘בועו˙  ‰‡חרונים  בח„˘ים  ובפרט 
 ˙‡ ל‰˘לו˙  ‡ו  עˆמם   ˙‡ ל‰˘לו˙  ‰רוˆים  ‡ל‰  כ„ע˙  ו˘ל‡  ומ˙„ר„ר"!  "‰ולך 
‰זול˙ ˘"˘לום עליך", ˘‰מˆב בעולם ‰ו‡ מˆב ˘ל ˘לום ומנוח‰ ˘ל‡ ‰י' כמו‰ו! 

‰לו‡י ˘כך ‰י' ‰„בר!

רבו˙ינו  פ˙‚ם  י„וע  ב‰ו‰.  ‰מˆב   ˙‡ ל˙˜ן  כ„י  ‰כל  לע˘ו˙  ˘י˘  ‰י‡  ‰מˆי‡ו˙ 
נ˘י‡ינו "ח˘וב טוב וי‰י' טוב", ‡בל בינ˙יים ˆריך ל˙˜ן ‡˙ ‰מˆב ב‰וו‰! ו‰„בר 
‰יחי„ ˘יבי‡ ‡˙ "ונ˙˙י ˘לום ב‡רı" ‰ו‡ – "בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו" – 

ו‰עי˜ר: "וע˘י˙ם ‡ו˙ם":

‡ין ל‰ס˙פ˜ בכך ˘חו˘בים על ‰„ינים ב˙ור‰, ‡ו ˘יו˘בים בח„ר וכו˙בים ˘ו"˙ 
ופס˜י „ינים ב˙ור‰ – ‡ל‡ י˘ לע˘ו˙ במע˘‰ בפועל!

‡מרו "כמ‰ ‚„ולים מע˘י חיי‡";  וב„ו‚מ˙ סיפור ‰‚מר‡ ל‚בי ר' חיי‡ (ב"מ פ‰, ב)̆ 
˘‰ו‡ ‰לך בעˆמו וˆ„ ‡˙ ‰ˆבי ב˘„‰ וכו' וע˘‰ בעˆמו ‡˙ כל ‰פעולו˙ ע„ ללימו„ 

‰˙ור‰, ˙ו˘ב"כ ו˙ו˘בע"פ, לחמ˘‰ ינו˜י ˙ו˘ב"כ ול˘˘‰ ינו˜י ˙ו˘בע"פ.

בפועל  ‰מע˘‰  בו‡  בטרם  עו„  ‰רי  בכך,  לעסו˜  מחליטים  י˘ר‡ל  בני  וכ‡˘ר  ל. 
פועל˙ ‰‰חלט‰ ‰טוב‰ ˘י‰י' ˘לום ב‡רı – ˘כן "מח˘ב‰ טוב‰", מח˘ב‰ ‰˜˘ור‰ 

עם "טוב", ‡ין טוב ‡ל‡ ˙ור‰, בו„‡י ˘"‰˜ב"‰ מˆרפ‰ למע˘‰"!

טוב, ‰יינו  מע˘‰  בי„ו ‚ם  ˘י‰י'  לחו˘ב ‰מח˘ב‰ ‰טוב‰,  מזמין  כלומר: ‰˜ב"‰ 
˘˙‰י' בי„ו ‰ז„מנו˙ לע˘ו˙ ‡˙ ‰מע˘‰ (ס‰"מ ˙˘"ב ע' 87), וי˙יר‰ מזו – ‰˜ב"‰ 
ז‰,  עם  ז‰  ‰מחוברים  ונ˘מ‰  כ‚וף  ˘נע˘ים  ב‡ופן  ו‰מע˘‰  ‰מח˘ב‰   ˙‡ מˆרף 

כמבו‡ר ב˙ני‡ ˜„י˘‡ (ספט"ז).

ל‡. וי‰י רˆון, ˘בין ‡ם י˙˜בלו ‰„ברים ‰נ"ל ובין ‡ם ל‡ו – ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘יעס˜ו 
בכך במע˘‰ בפועל, ‰יינו ˘כל ‡ח„ יעסו˜ מן ‰טעם ‰נר‡‰ לו ב‰פˆ˙ ˘בע מˆוו˙ 
בני נח בין ‡ו‰"ע, וע‡כו"כ – ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ בין בני י˘ר‡ל, ובפרט ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ 

חוˆ‰.

עו„  ימ‰ר  ז‰  ולכן  פורˆ˙ ‚„ר,  לבב, ‡˘ר ‰˘מח‰  וטוב  ˘מח‰  מ˙וך  י‰י'  ז‰  וכל 
ˆ„˜נו,  מ˘יח   – לפנינו   ıויעל‰ ‰פור ‰‚לו˙,  ו‰‚בלו˙  ‰‚לו˙  ‚„רי  פריˆ˙  יו˙ר ‡˙ 
˘י‰י' מ‚זע פרı בן י‰ו„‰ בן יע˜ב ויˆח˜ ו‡בר‰ם, ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘, ו‡רו עם 

ענני ˘מי‡, "‡חי˘נ‰" ממ˘.

• • •

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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˘יח‰ ‚'

י˘ ללמו„ מי"ט כסלו בכלל ומענין ‰‚‡ול‰ במיוח„.  לב. ‰וזכר לעיל ע"„ ‰לימו„ים̆ 
ברם, ‰יו˙ ˘‰‚‡ול‰ בי"ט כסלו ל‡ ‰י˙‰ „בר בל˙י ˙לוי, ‡ל‡ ‰י‡ ‡רע‰ עם ‡„ם 
וכן  ‰מ‡סר  לפני  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  עבו„˙ו  עם  ˜˘ור‰  ו‰י˙‰  ‰ז˜ן,  רבינו  מסויים, 
ל‡חרי ‰‚‡ול‰ – מובן, ˘מן ‰ר‡וי ל‰˙בונן ביום ז‰ בייחו„ו ˘ל בעל ‰‚‡ול‰ בכלל 

(ול‡ ר˜ ב˜˘ר עם ‰‚‡ול‰).

וכפי ˘י„וע פירו˘ם ˘ל כמ‰ מ‰פר˘נים (ובפרט ספרי ‰מוסר) בל˘ון ‰כ˙וב "ז‰ 
"‡„ם",  ל˘ם  ‡„ם ‰ר‡וי  ˘ל  חייו  מ‡ורעו˙  ‡„ם",  ˘"˙ול„ו˙  ‡„ם",  ˙ול„ו˙  ספר 
ע"˘ ‡„מ‰ לעליון, ובפרט נ˘י‡ בי˘ר‡ל – מ‰ווים "ספר" ˘י˘ ללמו„ בו, ו‰רי ס˙ם 

ספר ‰ו‡ "ספר ˙ור‰", ספר ˘ל ‰ור‡‰.

ול„ו˙ חייו,  מסופר ‡ו„ו˙̇  ל רבינו ‰ז˜ן ‰מ˙בט‡ במ‰̆  ל‚. כ„י ל‰בין ‡˙ ייחו„ו̆ 
י˘ ל‰˜„ים בי‡ור ˜ˆר בנו˘‡ ‰חינוך.

י‰י'  ˘ל‡  ב‡ופן  בר‡ו  ˘‰˜ב"‰  מובן,  כ„י "ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו",  נבר‡  ˘‰‡„ם  ‰יו˙ 
‰יוˆר „בר ל˘ם  ‰רי ‡ין ז‰ מ˙‡ים בכלל̆  ספ˜ בעיניו במ‰ מ˙בט‡ ‰˘ימו˘ ל˜ונו;̆ 
מטר‰ מסויימ˙ י˙ן לו ל˙עו˙ ב„רך ול‡ יור‰ לו ‡˙ ‰„רך ‰ברור‰ כיˆ„ ל‰˘י‚ ‡˙ 
‰מטר‰, ובפרט כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰˜ב"‰, "טוב וי˘ר ‰'", ו"˘ופט כל ‰‡רı". וזו‰י 
ל‡„ם ‡˙  ל‰ורו˙  ˘ענינ‰  מל˘ון ‰ור‡‰,  ˙ור‰  לעולם,  ˘˜„מ‰  ˘ל ‰˙ור‰  מטר˙‰ 
‰„רך ‡יך ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו, ול‰ורו˙ ז‡˙ ל‡ ב„רך ˘ל רמזים וכיו"ב ‡ל‡ ב‡ופן ברור: 
פירו˘ים  וללמו„  ל‰˙ערב  יכול ‰יˆר ‰רע  רמז,  ˘ל  ב„רך  ני˙נ˙  ‡ם ‰‰ור‡‰ ‰י˙‰ 
˘ונים וכו'; ‡בל ‰יו˙ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ "˙ור‰ ‡ור" ונו˙נ˙ ‡˙ ‰‰ור‡ו˙ בˆור‰ ברור‰ 
וב‰יר‰, ‰רי ‡ם ר˜ "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך", ‡פ˘ר למˆו‡ ב˜לו˙ ‡˙ ‰˙˘ובו˙ 
לכל ‰˘‡לו˙ ב˙ור‰. כ‡˘ר ני‚˘ים לכל „בר ב˙מימו˙ – ‡פ˘ר למˆו‡ ‡˙ ‰‰ור‡ו˙ 
מ„ברי  ‰‰לכו˙  ˙מˆי˙   ˙‡  ıמ˜ב‰ ספר  ˘‰ו‡  ערוך,  ב˘ולחן  ו‰מ‡ירו˙  ‰ברורו˙ 

‰˙ור‰ – ‰מפוזרים בכמ‰ וכמ‰ מ˜ומו˙ – ו‡ופן מסו„ר.

"עיר פר‡ ‡„ם יול„", ‰רי עליו ל‰ז„˜˜  כן, ‰יו˙̆  לוי בענין ‰חינוך,̆  כל ז‰̇  ‡ל‡̆ 
לעזר˙ ‰זול˙ ˘ילמ„ ‡ו˙ו ‡˙ ‰˙ור‰, וכמ‰ ˘לבים ב„בר:

ונ˜ו„ו˙,  מלמ„ו ‡ו˙יו˙  מ˘‰, ‡ח"כ  לנו  ˆיו‰  ˙ור‰  ˙ור‰,  מלמ„ו  ב˙חיל‰ ‡ביו 
˜יים  לכך  ובנוסף  בפועל.  מע˘‰  בפועל,  ˘מלמ„ו ‰נ‰‚‰  וע„  ו˙ו˘בע"פ,  ˙ו˘כ"כ 
על ‰פסו˜ "ו˘ננ˙ם  חז"ל  כ„ר˘˙  י˘ר‡ל,  לעם  ˙ור‰  ללמ„  וחכם  חכם  כל  על  חיוב 

לבניך" – "‡לו ‰˙למי„ים" (וכמו ˘נפס˜ ב‰לכו˙ ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"‡ ‰"ח).

ב‰˙‡ם לכל ז‰ מובן – ˘ענין ‰חינוך ‰ו‡ יסו„ עי˜רי בברי‡˙ ‰‡„ם עלי ‡רı, ˘‰רי 
זו ‰„רך ˘על י„‰ ‰ו‡ מ‚יע לביˆוע ˙כלי˙ ברי‡˙ו, ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו.

ל„. ו‰נ‰ בענין ‰חינוך עˆמו מˆ‡נו חי„ו˘ מיוח„ ‡ˆל רבו˙ינו נ˘י‡ינו:

פארברענגען עם הרבי

מד



י˘ כ‡ל‰, ‰מ˜יימים ‡˙ ענין ‰חינוך ˘ל כל י˘ר‡ל, ר˜ במי„‰ ˘‰ם חייבים בכך, 
וי˘ ‰מוסרים ‡˙ נפ˘ם עבור חינוך בני י˘ר‡ל.

"‰י' ל‰ם (לסנ‰„רי ‚„ול‰)  וכמסופר ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו (רב‰ פי"‡) בנו‚ע לסנ‰„רין,̆ 
מ‡רכובו˙י‰ן  למעל‰  ב‚„י‰ם  ול‰‚בי'  במ˙ני‰ם  ברזל  ˘ל  חבלים  ול˜˘ור  לילך 
ויחזרו בכל עיירו˙ י˘ר‡ל כו' וילמ„ו ‡˙ י˘ר‡ל כו'", כלומר, ˘˙פ˜י„ ‰סנ‰„רין ‰ו‡ 
לטרוח מ‡„ לˆורך חינוכם ˘ל בני י˘ר‡ל, וע„ ˘‰ם ˆריכים ל˜˘ור חבלים ˘ל ברזל 
במ˙ני‰ם, „בר ‰מור‰ על כך ˘‰„רך ‰י‡ ‡רוכ‰ וחבלים ס˙ם ל‡ יספי˜ו – וכל ז‡˙, 

כ„י ללמ„ ‡˙ י˘ר‡ל ˙ור‰, ול‡ לחכו˙ ע„ ˘‰ם יבו‡ו ל˘‡ול!

ו‰מסירו˙ נפ˘ ‰י‡ ל‡ ר˜ ב‚˘מיו˙, ‡ל‡ בעי˜ר ברוחניו˙, ˘‰רי כ‡˘ר ‰סנ‰„רין 
נפ˘ו˙  ב„יני  לפסו˜  סמכו˙ם   ˙‡ מ‡ב„ים  ‰ם  ‰‚זי˙,  בל˘כ˙  מ˜ומם   ˙‡ עוזבים 

וכ„ומ‰ (עיין ל˜ו"˘ חט"ז ע' 318 ‰ער‰ 30)!

וכל ז‰ כ„‡י עבור חינוכם ˘ל בני י˘ר‡ל, ˜טנים בי„יעו˙ ‡ו ˜טנים ב˘נים.

חינוך  על  בפועל  נפ˘ם  מסרו  ˘‰ם  נ˘י‡ינו,  רבו˙ינו  ˘ל  וז‰ ‰י' ‚ם ‡ופן ‰נ‰‚˙ם 
בני י˘ר‡ל.

וכפי ˘ר‡ו ז‡˙ ‡ˆל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר נ˘י‡ „ורנו, ˘‰עמי„ ‡˙ עˆמו במˆב ˘ל 
סכנ‰ כפ˘וט‰ כ„י לייס„ ח„רים ומוס„ו˙ חינוך ומ˜וו‡ו˙ וכיו"ב, וע„"ז ‰י' ‡ˆל ‡ל‰ 

˘‰ו‡ ‰י' ממל‡ מ˜ומם.

ל‰. ו‰נ‰ בענין ‰חינוך כפי ˘‰י' ‡ˆל רבו˙ינו נ˘י‡ינו ‚ופ‡ מˆינו ב' ‡ופנים:

˘˙י „רכים י˘נן בחינוך: ‰„רך ‰‡ח˙ (ו‰פ˘וט‰ יו˙ר) ‰י‡ ע"י „יבור, ע"י לימו„ 
‰˙ור‰ עם ‰מחונך, ‡ו ע"י ˘מלמ„ים ‡ו˙ו ב„יבור ‡ו„ו˙ ‰נ‰‚ו˙ טובו˙ וכו', וב‡ופן 
ופועלים  ˘י"‚)  לר"˙  ‰י˘ר  (ספר  ‰לב"  ‡ל  נכנסים  ‰לב  מן  ‰יוˆ‡ים  "„ברים  ˘ל 
פעול˙ם; ו‰„רך ‰‡חר˙ ‰י‡ – חינוך ע"י מע˘‰, ע"י ˘‰מחנך נו‰‚ במע˘‰ ב„רך זו, 

ובכך מ‰וו‰ „ו‚מ‡ חי' ˘ממנו יר‡ו וכן יע˘ו.

˘עי˜ר  מביני‰ם  כ‡ל‰  ‰יו  נ˘י‡ינו:  רבו˙ינו  ‡ˆל  ור‡ינו  מˆ‡נו  ‡ל‰  ‡ופנים  וב' 
‰חינוך ˘ל‰ם ‰י' ע"י „יבור ו‡מיר˙ ˙ור‰ וכיו"ב, ו‰יו כ‡ל‰ ˘עי˜ר עבו„˙ ‰חינוך 

˘ל‰ם ‰י˙‰ ע"י מע˘‰ בפועל.

וע"„ מ‰ „‡י˙‡ ב‚מר‡ חולין (נז, ב) ל‚בי ר' ˘מעון ˘‰י' "עס˜ן ב„ברים": ˘ל‡ 
כ˙נ‡ים ‡חרים, ˘עי˜ר עס˜ם ‰י' בלימו„ ‰‰לכו˙ ˘ב˙ור‰, עס˜ ר' ˘מעון בבירור 
‰מˆי‡ו˙ למע˘‰ בפועל, כ‚ון ‰טירח‡ ללכ˙ בעˆמו ולר‡ו˙ ‡יך נר‡‰ ‰˜ור˜בן ‡ו 

בני ‰מעיים ‡ו ‰רי‡‰ עם ‰סירכ‡ וכו' ‡ו סימני עוף וחי'.

˘מ"‚  יח˙ ליל ב' „סוכו˙̇  וע„"ז מˆינו חילו˜ בין ‰בע˘"ט לבין ‰רב ‰מ‚י„ (ר‡‰̆ 
סי"‡):

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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עי˜ר ענינו ˘ל ‰בע˘"ט ‰י' ל‰ס˙ובב בין בני י˘ר‡ל ובעיירו˙ י˘ר‡ל; ו‡ילו עי˜ר 
עבו„˙ו ˘ל ‰רב ‰מ‚י„ (ב˘ע˙ נ˘י‡ו˙ו) ‰י˙‰ ב‡ופן ˘‰ו‡ י˘ב במ˜ומו ו‡מר ˙ור‰ 
כמו˙ו  ˘ל ‡„ם  ˘˘לוחו  למרו˙  ˘לוחיו, ‡˘ר  ˙למי„יו ‡ו  ע"י  מסר ‡˙ ‰˙ור‰  ‡ו 
˙‰י', ול‡ מ˘נ‰  ממ˘, בכל ז‡˙ ‡ין ז‰ ‰‡„ם עˆמו. כך ‰י˙‰ ‰מˆי‡ו˙, מ‡יזו סיב‰̆ 

‡ם יו„עים ‡˙ ‰סיב‰ ‡ם ל‡ו.

[‡ע"פ ˘בכלל מי‰ו ז‰ ו‡יז‰ו ‰יכול ל‰‚י„ פירו˘ים ולחל˜ בין רבו˙ינו נ˘י‡ינו, 
"רבו˙ינו  ‰יו  ˘˘ני‰ם  מכיון  ‰רי  עבורנו,  ללימו„  בנו‚ע  ˘מ„ובר  ‰יו˙  ז‡˙,  בכל 

נ˘י‡ינו", ˘לנו, מובן ˘י˘ ללמו„ מ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘בכל ‡ח„ מ‰ם].

לו. ובז‰ ‰˙בט‡ חי„ו˘ו ‰מיוח„ ˘ל בעל ‰‚‡ול‰, רבינו ‰ז˜ן:

בנוסף לכך ˘‰ו‡ למ„ ולימ„ נ‚ל‰ וחסי„ו˙, כפי ˘רו‡ים ז‡˙ מחיבור ‰˘ו"ע ˘לו 
ב‰˜„מ˙  כמסופר  ב‰יו˙ו ‡ˆל ‰רב ‰מ‚י„,  נ˘י‡ו˙ו,  לפני  עו„  בו  לעסו˜  (˘‰˙חיל 
בניו ל˘ו"ע), וכן בספרו ˙ני‡ ˜„י˘‡ ‰מיוס„ ע‰"פ "כי ˜רוב ‡ליך ‰„בר מ‡„ בפיך 

ובלבבך לע˘ו˙ו" – מˆינו ‡ˆלו „בר חי„ו˘, ˘‰ו‡ עס˜ בעˆמו במע˘‰ בפועל:

˙ור‰,  ˘יעורי  בבירור  כ˘עס˜  וכן  ב˙ור‰,  ‰˜ור‡  בעˆמו  ‰י'  ‰ז˜ן  ˘רבינו  י„וע 
מסופר (ב˙˘ובו˙ ‡חיו) ˘‰ו‡ עס˜ בעˆמו במ„י„˙ ˘יעורים ומטבעו˙ וכיו"ב; וכן 

ב˘חיט‰ – ‰רי ‰ו‡ ‰ר‡‰ ל˘וחטים כיˆ„ לנ‰ו‚ ול˘מור וכו'.

‰כללי˙)  ‰חסי„ו˙  (נ˘י‡י  ˘לפניו  נ˘י‡ינו  רבו˙ינו  ל‚בי  בו  ˘מˆינו  חי„ו˘  וז‰ו 
ו˘ל‡חריו (נ˘י‡י חסי„ו˙ חב"„).

[וכ‡מור, למרו˙ ˘‡ין ז‰ בכחנו כלל וכלל ל˜בוע חילו˜ים וללמו„ פירו˘ים כו' – 
בכל ז‡˙, כ‡˘ר ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰וˆי‡ מכך ‰ור‡‰ למע˘‰ ביר‡˙ ‰' ועבו„˙ ‰' – י„וע 

‰‰י˙ר ˘ני˙ן ע"ז מרבו˙ינו נ˘י‡ינו ל‚בי לימו„ ‰˙ני‡].

‰י'  פעם  ‰י„וע:  בסיפור  מיוח„  ב‡ופן  מ˙בט‡   – ‰ז˜ן  רבינו  ˘ל  ז‰  וחי„ו˘ו  לז. 
ב‡מˆע  ‰פסי˜  ‰ז˜ן  ˘רבינו  ‰נוסח‡ו˙),  ל‡'   – ב˘ב˙  (‡ו  ‰כיפורים  ביום  מע˘‰ 
‰בי˙  בני  ˘כל  ליול„˙  לעזור  ‰עיר  ל˜ˆ‰  ו‰לך  טלי˙ו  פ˘ט  ‰כנס˙,  בבי˙  ‰˙פל‰ 

עזבו‰ ו‰לכו לבי˙ ‰כנס˙, ו‰ו‡ עזר ל‰ בכל ‰ענינים ˘פ˜וח נפ˘ מ˙יר וכו'.

כ˘˘מע˙י סיפור ז‰ מפי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר, ‰ו‡ ‰וסיף ˘‰י˙‰ ˙˜ופ‰ ˘‰חסי„ים 
‡ני ל‡ ‡וכל ל‰˙‡פ˜, וסוף-סוף (מו˜„ם  ל‡ ‰יו מספרים סיפור ז‰. ‡בל ‰ו‡ ‰רי י„ע̆ 

יו˙ר ‡ו מ‡וחר יו˙ר) ‡ע˘‰ מסיפור ז‰ "טר‡ס˜" ‚„ול...

ו‡מנם כבר סיפר˙י סיפור ז‰ ב‰ז„מנויו˙ ‡חרו˙ („"‰ ב‡˙י ל‚ני ˙˘י"‡ פ"ו. ועו„), 
‡בל ‡ם ז‰ ל‡ ‰י' ב‡ופן ˘ל "טר‡ס˜" ע„ ‰יום, ‡ע˘‰ מז‰ "טר‡ס˜" כע˙!

לח. לכ‡ור‰ סיפור ז‰ מעורר כמ‰ ˙מי‰ו˙:

פארברענגען עם הרבי
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‰רי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰˙פלל ב‡ו˙‰ ˘ע‰ בבי˙ כנס˙ מל‡ ‡נ˘ים, ומ„וע „ו˜‡ ‰ו‡ ‰י' 
ˆריך ללכ˙ לעזור ליול„˙.

ז‡˙  ע˘‰  ‰ו‡  מ„וע  ר˜  מסביר  ז‰  ‡בל  ב‚„ול",  "מˆו‰  ‰כלל  ˘י„וע  ‡מנם  נכון 
בפועל, ‡בל ‡יך ז‰ ˘„ו˜‡ ‰ו‡ ‰ר‚י˘ ז‡˙ בין כל ˘‡ר ‰‡נ˘ים ˘‰יו בבי˙ ‰כנס˙. 
ל‰‡ריך  כלל  ˆורך  ˘‡ין  ‰˙פיל‰,  בעבו„˙  ‡ז  ˘עס˜  בח˘בון  כ˘לו˜חים  ובפרט 

במעל˙ עבו„˙ ‰˙פיל‰ ˘ל רבינו ‰ז˜ן – ובפרט ביום ‰כיפורים!

ו‰‚ע עˆמך:

רבינו ‰ז˜ן עומ„ ב‡מˆע עבו„˙ ‰˙פיל‰, במעמ„ ומˆב „"„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„" 
ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙ (˘‰רי ‡ין ˆריך ל‰סביר לו מ‰ ז‰ "„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„" – ‰ו‡ 
מסביר ז‡˙ ל‡חרים...), ובפרט לפי מ‰ ˘מבי‡ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ ב˘ר˘ מˆו˙ ‰˙פיל‰ 
(פ"מ) ˘כך ‰י' נ˘מע ‰ל˘ון מרבינו ‰ז˜ן ב„בי˜ו˙ו (בע˙ עבו„˙ ‰˙פיל‰), "מי לי 
ב˘מים ועמך ל‡ חפˆ˙י ב‡רı" – "‡ינני רוˆ‰ ˘ום „בר, ל‡ ‚ן ע„ן ול‡ עולם ‰ב‡, 
‡יני רוˆ‰ ‡ל‡ ‡ו˙ך בלב„", וכן ע"פ ‰י„וע ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰י' מ˙‚ל‚ל על ‰רˆפ‰ 

ב˘ע˙ ‰˙פל‰ וכו', ובעבו„˙ ‰˙פל‰ ‚ופ‡ – ב˙פל˙ יום ‰˜„ו˘!

וב‡מˆע עיסו˜ו ב„בר נעל‰ כל כך – ‰י' לו פנ‡י ל‰ר‚י˘ ל‰˙בונן ול‰˙יי‚ע ‡ו„ו˙ 
‰עוב„‰ ˘"ב˜ˆ‰ ‰עיר" נמˆ‡˙ יול„˙ ‰ז˜ו˜‰ לעזר‰!

פל˙  „ו˘ ביו˙ר, וב˙פל‰ בˆיבור – ‡˘ר ‡פילו̇  „ו˘, ובזמן̃  ובפרט ב‰יו˙ו במ˜ום̃ 
‰יחי„ בע˘י"˙ נח˘ב˙ כ˙פל˙ ‰ˆיבור, וכ"˘ ˘י˘ מעל‰ ‚„ול‰ ל˙פל˙ ‰ˆיבור!

‰עזר‰  בפועל,  ˘‰מע˘‰   – ‰ז˜ן  רבינו  ˘ל  ‰מיוח„  חי„ו˘ו   ˙‡ מבט‡  ˘ז‰  ‡ל‡ 
בפועל ליול„˙ ב˜ˆ‰ ‰עייר‰, ‰ו‡ ‰„בר ‰ח˘וב ביו˙ר בעבו„˙ו!

לט. וז‰ו ‰לימו„ מ"˙ול„ו˙ ‡„ם", "ספר ˙ול„ו˙ ‡„ם": למרו˙ ˘לכ‡ור‰ "מי י„מ‰ 
לו ומי י˘ו‰ לו", ו"מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ו ‡˘ר ערב לבו ל‚˘˙" ל‰˘וו˙ ‡˙ עˆמו לרבינו 
‰ז˜ן, וכפי ˘כו˙ב רבינו ‰ז˜ן בעˆמו ל‚בי מ˘‰ רבינו, ˘ז‰ חל על מ˘‰ רבינו ˘בכל 
‰רי נ˘י‡ו˙ו ‰י˙‰ פעול‰  ל „ורנו,̆  ‰ו‡ ‚ם מ˘‰ רבינו̆  „ור ו„ור, כולל רבינו ‰ז˜ן̆ 
נמ˘כ˙ על כל ‰„ורו˙ – בכל ז‡˙, מכיון ˘סיפור ז‰ בפרט וכל ˘‡ר ‰סיפורים „לעיל 
י˘ בז‰ ‰ור‡‰ ב„בר עבורנו, ול‡ ס˙ם ‰ור‡‰ ‡ל‡ ‰ור‡‰  ‰‚יעו ‡לינו, ב‰כרח לומר̆ 

ברור‰ וב‰יר‰, ב‡ופן ˘ל "˙ור‰ ‡ור".

ו‰‰ור‡‰ ‰י‡:

יכול ‡„ם לח˘וב ˘‰ו‡ ˘˜וע בענינים עמו˜ים ונעלים, ו‡פ˘ר ˘‰ו‡ מ‚יע למס˜נ‡ 
˘˜וע  ב‡מ˙  ˘‰ו‡  מ˘ום  ‡ל‡  עˆמו,  „‡‰ב˙  מ˘וח„  ‰נובע˙  טעו˙  מחמ˙  ל‡  זו 
בפועל;  מע˘‰  ˘ל  פ˘וטים  ב„ברים  לעסו˜  ביכול˙ו  ˘כן ‡ין  וכיון  נעלים,  בענינים 
על כך י˘ ללמו„ מסיפור חייו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן: למרו˙ כל ‰"˘וח„" „‡‰ב˙ עˆמו, 
‰‡„ם  י˙כן מˆי‡ו˙̆  רוב ‡ˆל עˆמו", ל‡̇  ו‰ר‚˘˙ ו‰כר˙ ערך עˆמו ו‰ר‚˘ „"‡„ם̃ 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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יטע‰ בעˆמו ˘‰ו‡ עומ„ ב„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר מ‡„מו"ר ‰ז˜ן בע˙ ‰˙פיל‰ ביו‰כ"פ 
בבי˙ ‰כנס˙!

ולכן עליו ללמו„ ב˜"ו: ‡ם ‡„‰"ז עזב ‡˙ ‰˙פיל‰ וכו' כ„י לעזור ליול„˙ ב˜ˆ‰ 
‰עייר‰ – כ"˘ ו˜"ו ˘עליו ללמו„ מכך, ולעסו˜ ‚ם בעזר‰ ל‡נ˘ים פ˘וטים!

וכ‡˘ר ‰ו‡ טוען ˘‡ין ‰ו‡ מ‚יע במעל˙ו ל‡„‰"ז, י˘ לענו˙ לו, ˘‡„רב‰, ז‰ עו„ 
מחז˜ ‡˙ ‰טענ‰: מכיון ˘עיסו˜ך ב„ברים נעלים ‡ינו ב„ר‚˙ ‡„‰"ז, י˘ ללמו„ ˜"ו 

מ‡„‰"ז!

‡ו„ו˙  ו‡ילך)  (סי"ז  לעיל  ˘„ובר  בענין   – מיוח„˙  ל‰ור‡‰  מ‚יעים  ‡נו  וכ‡ן  מ. 
‰‰˘פע‰ על ‡ומו˙ ‰עולם:

˘כל  וע„  וכו',  וכו'  ‚„ול  ועס˜ן  ‚„ול  למ„ן  ‡מנם   ‰˙‡ ˘מע!  לי‰ו„י:  ‡ומרים 
ממך  ממך",  למעל‰  מ‰  בך (וכ˙ור˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן – "„ע  ˙לויים  ˘למעל‰  ‰ענינים 
ובך ‰„בר ˙לוי), ‡בל ‡עפ"כ עליך לזכור ˘י˘ ‚ויים בעולם, ˘‡ינם יו„עים ע„יין ע"„ 
‚ו„ל ‰ענין ˘ב˘בע מˆוו˙ בני נח, ולכן עליך לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰˙לוי בך ˘‰‚וי ב˙ור 
‚וי י˜יים ‡˙ ˘בע מˆוו˙ בני נח! [‡ין ˆורך ˘יוו˙ר על נכריו˙ו, ˘כן ‡ין ‰ו‡ מחוייב 
ל‰˙‚ייר, ו‡„רב‰ – י˘ ל‰ני‡ ‡ו˙ו מכך – ‡בל ב˙ור נכרי עליו ל˜יים ‡˙ ˘בע מˆוו˙ 

בני נח!].

מ‡. ז‡˙ ועו„:

ב„ברי  ר˜  עסו˜  ˘‰ו‡  מ˘ום  עם ‚ויים,  ל„בר  יכול  ל‡  ˘‰ו‡  טוען,  כ‡˘ר ‰י‰ו„י 
‰י‰„ו˙  ‰פˆ˙  וחסי„ו˙,  נ‚ל‰  לימו„  ˙‰לים,  ‡מיר˙  "‡˘רי",  כ‡מיר˙  ˜„ו˘‰, 
ו‰מעיינו˙ חוˆ‰, ו‡ין לו ˘ום עס˜ עם ‚ויים, מ˘ום ˘‰ו‡ ל‡ רוˆ‰ ל„ע˙ ˘ום „בר 
‡ו„ו˙ ‚ויים, וע„ ˘מוסר ‡˙ נפ˘ו ול‡ ב‡ ‡י˙ם ב˘ום מ‚ע ומ˘‡ – ‰רי בנוסף לכך 
לוי  ‡ינו̇  ˘˜יימ˙ ‰‰ור‡‰ ‰נ"ל מסיפור רבינו ‰ז˜ן, עו„ „ברים ב‚ו: „ו˜‡ ‡„ם כז‰̆ 

כלל ב‚וי, ומימיו ל‡ „יבר עם ‚וי – י˘ לו ‰˘פע‰ ‚„ול‰ ˘ל‡ בערך על ‰‚וי!

ב˘ביל ל‰רויח "„ולר", רˆים ‰ם ומפˆירים ומ˙חננים  ל‡ מ„ברים כ‡ן ‡ו„ו˙ ‡ל‰,̆ 
בפני ‰‚וי ˘יע˘‰ ל‰ם טוב‰!

‰רי ‡˙‰ יו„ע ˘פרנס˙ך מ‚יע‰ ‡ליך ע"י ‰˜ב"‰ – ‡ז למ‰ לך ל‰˙חנן בפני ‰‚וי?! 
˙פ‚ין ‡˙ "‚‡ון יע˜ב"! ‡ינך חייב ל‰סביר לו ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰"זן ומפרנס" ˘לך ו‡˙‰ 

˙לוי "בטובו ובחס„ו", ˘‰רי ‡˙‰ ˙לוי בטובו ובחס„ו ˘ל ‰˜ב"‰!

 – ב‡מונ‰"  ונ˙˙  ל‰יו˙ "נ˘‡˙  וˆריך  בלבו˘י ‰טבע,  י˘ ˆורך  טוען:  כך ‰ו‡  על 
‰‡מונ‰ ˘ל .. ‰‚ויים! וכיו"ב ב˘‡ר ‰טענו˙.

פארברענגען עם הרבי
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וכל ז‰ – בעניני פרנס‰; ‡בל כ˘מ‚יע ‰זמן ˘‰ו‡ ˆריך ל‰‚י„ ל‚וי "ל‡ ˙‚זול" ו"ל‡ 
˙˘˜ר" וכו' – כ‡ן ‰ו‡ כבר טוען ל‰יפך, ˘„ברי ‰רמב"ם ‡ינם מכוונים ‡ליו, ל‡ ליום 

ז‰ ול‡ ל˘נ‰ זו, ול‡ למ˜ום ז‰ ול‡ למ„ינ‰ זו, ‡ל‡ למ˘יח ˆ„˜נו וכו'...

וכ‡מור – ל‡ ב˘ופטני עס˜ינן!

מ„ובר בי‰ו„י כז‰ ˘‡ין לו ˘ום עס˜ עם ‚וים – ו‰ו‡ טוען ל‰יפך: למ‰ עליו ללכ˙ 
ול„בר עם ‚וים ‡ו„ו˙ ז' מˆוו˙ ב"נ?

על כך ‰˙˘וב‰ ‰י‡, כנ"ל – ˘„ו˜‡ י‰ו„י כז‰ י˘ לו ‰˘פע‰ ‚„ול‰ יו˙ר על ‰‚וי.

„ו˜‡ ב‚לל ˘י‰ו„י ז‰ ‡ינו ז˜ו˜ לעזר˙ו ˘ל ‰‚וי, כי ‡יננו מ˜בל ‡˙ פרנס˙ו ממנו 
ב˘ע‰  מ‰˜ב"‰), ‰רי  י˘יר  ב‡ופן  י‰ו„ים ‡ו  ע"י  ב‡ופן ‡חר,  פרנס˙ו  מ˜בל  (‰ו‡ 
˘ב‡ ‡ליו י‰ו„י ו‡ומר לו, ˘למרו˙ ˘ל‡ ‰י' לו ˘ום עס˜ ‡˙ו ע„ ‰יום ‰ז‰, ‰רי ‰יו˙ 
˘נו„ע לו ˘‡פ˘ר ˘‰ו‡ י˘י‚ ‡˙ ‚בולו ˘ל מי˘‰ו ‡ו י‚נוב ‡ו י‚זול – ‰רי ‰ו‡ ב‡ 
י˘פיע  רˆויים – „ו˜‡ ‡ז  בל˙י  ע˘יי˙ „ברים  ממנו  ולמנוע  ל˜יים ‡˙ ˆיווי ‰˜ב"‰ 

‰„בר על ‰‚וי ב‡ופן ˘‡ף ‡„ם ‡חר ל‡ יכול ל‰˘פיע.

פ˙יח˙  ‚ם  ˘‰י‡  ‰ז˜ן,  רבינו  ˘ל  ‰‡מור  מ‰סיפור  ˘‰‰ור‡‰  מובן  לכך  וב‰˙‡ם 
‰ˆנור ופריˆ˙ „רך ח„˘‰ – ‰י‡:

‰יו˙ ˘‰נך ‚ר ב‡ו˙ו רחוב ˘בו ‚ר ‚ם ‡ינו י‰ו„י, ו‰יו˙ ˘‰‚וי י˘ לו ‡מון כך, ו‰ו‡ 
מ˘וכנע ˘כל „בריך נ‡מרים ברˆינו˙ וב‡מ˙ – ˙מˆ‡ עבורו כמ‰ „˜ו˙ ו˙„בר ‡˙ו 

(בעˆמך ‡ו ע"י מ˙ור‚מן) ו˙˘פיע עליו לעסו˜ ב˘בע מˆוו˙ בני נח!

וזו‰י מˆוו˙ ע˘‰ ˘‰זמן ‚רמ‡, ˘‰רי, כ‡מור, ‰‚וי ל‡ י˜˘יב ל‡„ם ‡חר!

מב. ו‡ין ז‰ ‡ל‡ "נסיון" ˘‰˜ב"‰ מעמי„ ‡ו˙ו בו, כי נסיון ˜˘‰ יו˙ר ל‡ יו„עים 
‡ם יעמו„ בו...

‰נסיון ‰ו‡, ˘למרו˙ ˘עי˜ר עיסו˜ו ‰ו‡ ב˙ור‰ וכו' – עליו לזכור ˘י˘ לעסו˜ ‚ם 
במע˘ים טובים.

וכי„וע בי‡ור רבינו ‰ז˜ן ב‡‚‰"˜ (ס"‰) ˘‡ף ˘בז‰ר ‡י˙‡ ˘י˘ ב' ‡ופני עבו„‰, 
מ‡רי ˙ור‰ ומ‡רי עוב„ין טבין, ובל˘ון ‰נ‚ל‰ – י˘˘כר וזבולון, בכל ז‡˙ חייבים ‚ם 
מ‡רי ˙ור‰, י˘˘כר, לעסו˜ במע˘ים טובים, ˘‰רי כל ‰‡ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‰ ‡פילו 
˙ור‰ ‡ין לו, וכן "מ‡רי עוב„ין טבין" חייבים ל˜בוע ע˙ים ל˙ור‰ בכל יום – ‰‰ב„ל 

‰ו‡ ר˜ מ‰ו עי˜ר עבו„˙ם.

עניני ‰˙ור‰  כבכל  לבב,  ובטוב  ב˘מח‰  לעיל  בכל ‰‡מור  ˘יעס˜ו  רˆון,  וי‰י  מ‚. 
ל מˆו‰,  מח‰̆  מ‡ריך רבינו ‰ז˜ן בספר ‰˙ני‡ (פכ"ו) במעל˙ ענין̆  ומˆוו˙י', וכפי̆ 

ומבי‡ ‚ם ‡˙ פירו˘ ‰‡ריז"ל בז‰ וכו'.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ו‰רי ‰˘מח‰ י˘ ב‰ ס‚ול‰ מיוח„˙ – ˘‰י‡ פורˆ˙ ‚„ר, ולכן יבי‡ ‰„בר לפריˆ˙ 
‚„רי ‰‚לו˙! וי˘ ל˜˘ר ז‰ ‚ם עם פר˘˙ ‰˘בוע ˘חל ב‰ י"ט כסלו:

רו‚זו  עליו   ıפ˜˘ ב˘לו‰" ‡ל‡  לי˘ב  יע˜ב  ˘"בי˜˘  ר˘"י  כו˙ב  ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ 
˘ל יוסף וכו'.

ב‡בו˙",  "פ וי˘ב ס"י): יע˜ב ‰רי ‰ו‡ "בחיר̆  יח˙̆  ולכ‡ור‰, י˘ ל˘‡ול (ר‡‰ ‚ם̆ 
וכיˆ„ ז‰ יי˙כן ˘ב˜˘˙ו "לי˘ב ב˘לו‰" ל‡ נ˙מל‡‰?

‰בי‡ור בז‰ בפ˘טו˙ ‰ו‡ – ˘ב˜˘‰ זו נ˙מל‡‰ כ‡˘ר יע˜ב חי ב‡רı מˆרים, "ויחי 
יע˜ב ב‡רı מˆרים ˘בע ע˘ר‰ ˘נ‰", ˘‡ל‰ ‰יו ˘נים ˘ל ‰˙יי˘בו˙ ומנוח‰; ‡בל 
‰פירו˘ בפנימיו˙ ‰ענינים ‰ו‡ – „˜‡י על ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, כמ"˘ ר˘"י ע‰"פ "ע„ 
‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני ˘עיר‰" (וי˘לח ל‚, י„): "‡ימ˙י ילך בימי ‰מ˘יח, ˘נ‡מר ועלו 

מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו".

כלומר, מכיון ˘יע˜ב כולל ‡˙ כל נ˘מו˙ י˘ר‡ל "מעולם וע„ עולם", כפי ˘מב‡ר 
ב˜יום  יע˜ב" – ‰רי  לו ‡-ל ‡ל˜י  מ"˘ "וי˜ר‡  בפירו˘  ס"ז)   ˜"‰‚‡) ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
‰יעו„ "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו", י˜ויים ‰ענין „"‡בו‡ ‡ל ‡„וני 

˘עיר‰".

ממ˘,  בימינו  במ‰ר‰  ˆ„˜נו,  מ˘יח  ע"י  ו‰˘לימ‰  ‰‡מי˙י˙  ב‚‡ול‰  י‰י'  ז‰  וכל 
˘מח‰  ומ˙וך  ל‰' ‰מלוכ‰",  ו‰י˙‰  ע˘ו  ל˘פוט ‡˙ ‰ר  ˆיון  ב‰ר  מו˘יעים  "ועלו 

וטוב לבב.

• • •

˘יח‰ „'

מ„. נ‰ו‚ בכל ˘נ‰ לערוך בי"ט כסלו חלו˜˙ ‰˘"ס, על מנ˙ לסיימו ע„ י"ט כסלו 
פ˙˜‡ו˙  חלו˜˙  ע"י   – ע˙‰  ‚ם  כן  יע˘ו  ובו„‡י  לטוב‰.  י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ‰ב‡ 
(כנ‰ו‚) כ„י ˘כ‡ו"‡ יוכל ל‰ו„יע ‡יזו מסכ˙ לו˜ח ‰ו‡ על מנ˙ ל‚ומר‰ ע„ י"ט כסלו 

‰בעל"ט.

ובו„‡י י˘˙„ל כ‡ו"‡ לסיים ‡˙ ‰מסכ˙ ˘˜יבל על עˆמו, ˘‰רי נוסף לז‰ ˘י‰ו„י 
˘˜יום  מכיון  נוספ˙,  עליו ‡חריו˙  מוטל˙  ז‰  בענין  ב„יבורו, ‰רי  עומ„  ל‰יו˙  ˆריך 

‰בטח˙ו נו‚ע לכל ‰מ˘˙˙פים בחלו˜˙ ‰˘"ס. וב‰˜„ים:

ו˜ ‰ע˙ים י˘נם כו"כ מבנ"י  מפני̂  מכיון̆  „ובר כמ"פ בנו‚ע למנ‰‚ „חלו˜˙ ‰˘"ס,̆ 
מ˘˙˙פים  ˘כולם  עי"ז  ב˘נ‰, ‰נ‰  ˘נ‰  מי„י  כולו  לסיים ‡˙ ‰˘"ס  יכולים  ˘‡ינם 

בחלו˜˙ כל מסכ˙ו˙ ‰˘"ס, ‰רי ז‰ נח˘ב כ‡ילו כ‡ו"‡ מ‰ם סיים ‡˙ ‰˘"ס כולו.

פארברענגען עם הרבי
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„ו‚מ‡ ל„בר – ב‰לכו˙ ˘ב˙: ‰חיוב „מל‡כ˙ ˘ב˙ ‰ו‡ – כ‡˘ר ‰מל‡כ‰ נע˘י˙ 
ע"י ‡ח„, מ˘‡"כ ˘נים ˘ע˘‡ו‰ יח„יו. ‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ מל‡כ‰ ˘‡י ‡פ˘ר 
לע˘ו˙‰ ע"י ‡', ‡ל‡ ר˜ ע"י ˘נים, ˘ני‰ם חייבים, כ‡ילו כל ‡' ע˘‰ ‡˙ ‰מל‡כ‰ 

בעˆמו.

˘˜יבל  מסיים ‡˙ ‰מסכ˙  ˘‡ינו  חלו˜˙ ‰˘"ס  מ˘˙˙פי  מבין  י˘נו ‡'  ועפ"ז, ‡ם 
על עˆמו – ‚ורם ‰ו‡, רחמנ‡ ליˆלן, ˘יחסר בלימו„ ‰˘"ס כולו ‡ˆל כל ‰מ˘˙˙פים 

בחלו˜˙ ‰˘"ס; ‡˙ כל ‰˘"ס למ„ו ‰ם, מלב„ ‡ו˙ם „פים ˘‰ו‡ ל‡ סיים!

‰‰˙חייבו˙  ˜יבל על עˆמו – מן ‰ר‡וי̆  כ‡ו"‡ יסיים ‡˙ ‰מסכ˙̆  וכ„י לעו„„ ולזרז̆ 
לכ˙וב  ˘לכ‡ור‰ ‡ין ˆורך  כי – ‡ף  בי„ ‡חר,  ו˙נ˙ן  נכ˙ב,  ˙בו‡  לימו„ ‰מסכ˙  על 
מביע  ˘כ‡˘ר  ‰‡„ם  בטבע  רו‡ים  ‰רי  ‚לי‡",  ˘מי‡  ˘"כלפי  מכיון  כו',  ול‰ו„יע 
מיוח„  וזירוז  כח  ˙וספ˙  פועל ‰„בר  למי˘‰ו ‡חר,  ז‡˙  ומוסר  בכ˙ב  נ„ב˙-לבו   ˙‡
לעמו„ ב„יבורו ול˜יים ‡˙ ‰בטח˙ו, ‚ם ‡ם י‰יו ˜˘יים ב„בר, בי„עו ˘‰בטח˙ו ב‡‰ 
בכ˙ב, וכ˙ב ז‰ נמˆ‡ בי„ו ˘ל ‡חר, ˘יכול ל˘‡ול ולברר ‡ˆלו ‰‡ם ‡מנם ˜יים ‡˙ 

‰בטח˙ו!

וביח„ עם חלו˜˙ ‰˘"ס על ‰˘נ‰ ‰בעל"ט, עורכים ‚ם סיום על חלו˜˙ ‰˘"ס „י"ט 
כסלו ˘לפנ"ז, וב˜˘ר לז‰ – נ‰ו‚ ‚ם לערוך "סיום". ומפני ˜וˆר ‰זמן – ב˜יˆור עכ"פ, 

כ„ל˜מן.

מ‰. וב‰˜„מ‰:

כבר נערכו ריבוי סיומים על מסכ˙ו˙ ‰˘"ס ועל ‰˘"ס כולו, ‰ן כ‡ן, ו‰ן בכל  ‡ע"פ̆ 
ומסיימים  לומ„ים  י˘ר‡ל  ˙פוˆו˙  בכל  י˘ר‡ל" –  י˘ר‡ל [˘‰רי "ל‡ ‡למן  ˙פוˆו˙ 
˘עוס˜ים  ספרים  כמ‰  ˘י˘נם  וע„  ו"‰„רן",  "סיום"  ועורכים  פעם,  מי„י  ‡˙ ‰˘"ס 
ב"‰„רן" על מסכ˙ו˙ ‰˘"ס] – ‰נ‰ רובם ככולם ˘ל ‰סיומים עוס˜ים בבי‡ור פרטי 
‰‡חרון  ‰מ‡מר  בי‡ור  מסכ˙,  סיום  ‡ו  "ס„ר"  סיום  ‰˘"ס,  סיום  ˘בסיום,  ‰„ברים 
˘בסיום ‰ענין, וכיו"ב, ול‡ מ˙עכבים על ‰כללים ‰יסו„יים ‰˘ייכים לסיום, ‡ף ˘על 

י„ם מ˙ב‡רים כמ‰ ענינים פרטיים בכמ‰ סיומים, כ„ל˜מן.

‰ם מ˘˙˜פים בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס – בסיום  ולכן, נ˙עכב ע˙‰ על כללי ‰סיום, כפי̆ 
‰˘"ס, בסיום ס„ר ˘לם, ובסיום מסכ˙.

ל‡,  (ברכו˙  ב‚מר‡  כ„‡י˙‡  טוב",  ב„בר  בסיום ‰ו‡ – "לסיים  מו. ‰כלל ‰ר‡˘ון 
‡) "˘כן מˆינו בנבי‡ים ‰ר‡˘ונים ˘סיימו „ברי‰ם ב„ברי ˘בח ו˙נחומים", וכי„וע 
‰סימן י˙˜"˜ – י˘עי', ˙רי ע˘ר, ˜ינו˙ (‡יכ‰), ˜‰ל˙, ˘ב‡רבע‰ ספרים ‡לו חוזרים 

וכופלים פסו˜ כ„י לסיים ב„בר טוב.

וי˘נו כלל נוסף בסיום – כמנ‰‚ י˘ר‡ל (˙ור‰ ‰ו‡) ל˜˘ר ‡˙ ‰סיום עם ‰‰˙חל‰. 
ובנוס‰ „"ר˘ו˙ לח˙ן בר‡˘י˙" ˘‡ומרים ב˘מח"˙: "מ˙כיפין ‰˙חל‰ ל‰˘למ‰". 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

נא



ל‡חרי ‰סיום  וענין ז‰ מו„‚˘ ‚ם ב˙וכן „"‰„רן" – לחזור וללמו„ פעם נוספ˙, ‰יינו,̆ 
מ˙חילים ˘וב מ‰˙חל˙ ‰ענין, ולכן, מ˜˘רים ‡˙ ‰סיום עם ‰‰˙חל‰.

ו‡ין ז‰ "מנ‰‚" בלב„, ‡ל‡ כן מפור˘ ב„ברי ‰˙וספו˙ במסכ˙ ברכו˙ (י, ‡): ‰‚מר‡ 
‡ומר˙ ˘"כל פר˘‰ ˘‰י˙‰ חביב‰ על „ו„ פ˙ח ב‰ ב‡˘רי וסיים ב‰ ב‡˘רי, פ˙ח 
ם: "ו‡"˙  ב‡˘רי „כ˙יב ‡˘רי ‰‡י˘, וסיים ב‡˘רי „כ˙יב ‡˘רי כל חוסי בו". וב˙וס'̆ 
מ˙חל˙ ב‡˘רי ומסיימ˙ ב‡˘רי  ום פר˘‰ ‡חר˙̆  מ‡י כל ‰פר˘יו˙, ו‰‡ ל‡ ‡˘כחן̆ 
‡ל‡ ‰י‡? וי"ל „ל‡ו „ו˜‡ פ˙ח ב‡˘רי וסיים ב‡˘רי, ‡ל‡ ח˙ימ‰ מעין פ˙יח‰, כמו 

˙‰ל‰ כו', וכן ‰רב‰ פר˘יו˙ ˘מ˙חילו˙ ב‰ללוי-‰ ומסיימו˙ ב‰ללוי-‰".

וע˙‰ נבו‡ לב‡ר כללים ‡לו ככמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס: לכל לר‡˘ בסיום ‰˘"ס כולו – 
‰ן במ˘ניו˙ (מסכ˙ עו˜ˆין), ו‰ן ב‚מר‡ (מסכ˙ נ„‰), וכן בסיום מסכ˙ ‡ח˙ – עכ"פ 
מסכ˙ ר‡˘ונ‰ ˘ב˘"ס (ברכו˙), ‰ן במ˘נ‰ ו‰ן ב‚מר‡, וכן בסיום ס„ר ˘לם – עכ"פ 
(בירו˘למי),  ב‚מר‡  ו‰ן  במ˘נ‰  ביכורים), ‰ן  מסכ˙   – ˘סיומו  (זרעים,  ר‡˘ון  ס„ר 

כ„ל˜מן.

מז. סיום ‰˘"ס:

סיום ‰˘"ס במ˘ניו˙ – מסכ˙ עו˜ˆין – ‰ו‡: "‡מר ר' י‰ו˘ע בן לוי ע˙י„ ‰˜ב"‰ 
ל‰נחיל לכל ˆ„י˜ וˆ„י˜ ˘"י עולמו˙, ˘נ‡מר ל‰נחיל ‡ו‰בי י˘ ו‡וˆרו˙י‰ם ‡מל‡, 
‡מר רבי ˘מעון בן חלפ˙‡ ל‡ מˆ‡ ‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ ‰˘לום, 

˘נ‡מר ‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום".

ר"˘ בן חלפ˙‡ ‰י' ז˜ן בימי רבי . . ו‡ילו ריב"ל ל‡ ח˘בו‰ו  וכ˙ב ‰˙ויו"ט: "‡ע"פ̆ 
ב‚מר‡ ‡ל‡ כ‡מור‡ . . ‡עפ"כ ר‡‰ רבינו ‰˜„ו˘ ל‰˜„ים מ‡מרו ˘ל ריב"ל למ‡מרו 

˘ל ר˘ב"ח, כ„י ˘˙‰‡ ‰ח˙ימ‰ ב˘לום".

ובז‰ רו‡ים ‰„‚˘‰ מיוח„˙ בכלל „"לסיים בטוב" – ˘"בטוב" ‚ופ‡ י˘ ל‰˘˙„ל 
לסיים בענין ‰כי נעל‰, כי: מ‡מרו ˘ל ריב"ל "ע˙י„ ‰˜ב"‰ ל‰נחיל לכל ˆ„י˜ וˆ„י˜ 
טוב  ב„בר  לסיים  רבינו ‰˜„ו˘  ו‡עפ"כ ‰˘˙„ל  טוב",  ‚ם "„בר  עולמו˙" ‰ו‡  ˘"י 
נעל‰ יו˙ר – בענין ‰˘לום, ˘‰ו‡ "כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל". וע„ כ„י כך – ˘לˆורך 
ז‰ (לסיים בענין טוב נעל‰ יו˙ר) ˘ינ‰ רבינו ‰˜„ו˘ ‡˙ ‰ס„ר, ו‰˜„ים ‡˙ מ‡מרו ˘ל 
ריב"ל למ‡מרו ˘ל ר˘ב"ח, מבלי ל‰˙ח˘ב בכך ˘זו‰י פ‚יע‰ (כביכול) בכבו„ו ˘ל 

ר˘ב"ח, ˘מז‰ רו‡ים ע„ כמ‰ ח˘וב ענין ז‰.

בכל  כל ‰˘ונ‰ ‰לכו˙  נ„‰ – ‰ו‡: "˙נ‡ „בי ‡לי‰ו  מסכ˙  ב‚מר‡ –  וסיום ‰˘"ס 
יום מובטח לו ˘‰ו‡ בן עולם ‰ב‡, ˘נ‡מר ‰ליכו˙ עולם לו, ‡ל ˙˜רי ‰ליכו˙ ‡ל‡ 

‰לכו˙".

ומבו‡ר ב˙וספו˙ ‰˘ייכו˙ „מ‡מר ז‰ לכ‡ן: "‡יי„י „‡יירי לעיל ב‰לכ˙‡ („יני זב 
ונ„‰) מיי˙י ל‰ לסיים ב„בר טוב".

פארברענגען עם הרבי
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מח. ‰בי‡ור בכלל „"מ˙כיפין ‰˙חל‰ ל‰˘למ‰" – ‰˜˘ר „סיום ‰˘"ס עם ‰˙חל˙ 
‰˘"ס:

‰סיום „"‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום" (במ˘נ‰) ˜˘ור עם ‰ענין „מ˙ן 
טז,  ור‰", וכ„‡י˙‡ ב‚מר‡ (זבחים̃  ˙ור‰ – כמ‡רז"ל (˘‰˘"ר פ"ב, י) "‡ין עוז ‡ל‡̇ 
סע"‡) "כ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ לי˘ר‡ל ‰י' ˜ולו ‰ולך מסוף ‰עולם וע„ סופו, נ˙˜בˆו כולם 
‡ˆל בלעם ‰ר˘ע ו‡מרו לו מ‰ ˜ול ‰‰מון ‡˘ר ˘מענו . . ‡מר ל‰ם חמ„‰ טוב‰ י˘ 
לו (ל‰˜ב"‰) בבי˙ ‚נזיו כו' ובי˜˘ לי˙נ‰ לבניו, ˘נ‡מר ‰' עוז לעמו י˙ן, מי„ פ˙חו 
כולם ו‡מרו ‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום". ונמˆ‡, ˘סיום כל ‰˙ור‰ ˘בעל-פ‰ בפסו˜ "‰' 

עוז לעמו י˙ן ‚ו'" ‰ו‡ – כללו˙ ‰ענין „מ˙ן ˙ור‰.

ז‡˙ ועו„: ˙ור‰ ענינ‰ לפעול ˘לום בעולם, כמ"˘ ‰רמב"ם בסוף ‰ל' חנוכ‰ (מ"˘ 
בספרי) "כל ‰˙ור‰ ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום בעולם", ˘ז‰ו ע"„ ‰ענין „"‰' יברך ‡˙ עמו 

ב˘לום", ‰מ˘כ˙ ענין ‰˘לום בעולם.

ו‰נ‰, כ„י "לע˘ו˙ ˘לום בעולם" [ל‡ ר˜ ‡ˆל בנ"י – ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ובעניני לימו„ 
‰˙ור‰, כמ‡רז"ל (˜י„ו˘ין ל, ב) ע‰"פ "‡˙ ו‰ב בסופ‰", ‡ל‡ ˘לום ‡פילו בעולם] 
„רו˘‰ פעול˙ו ˘ל י‰ו„י בעניני ‰עולם – ˘זו‰י ‰עבו„‰ „˜יום ‰מˆוו˙, ול„ו‚מ‡: 
כול‰  כל ‰˙ור‰  ˘‰רי "‰ו˜˘‰  עניני ‰מˆוו˙,  ב˘‡ר  וכיו"ב  מ˜לף ‚˘מי,  ˙פילין – 
מע˘יך  ב‡ופן „"כל  בעניני ‰ר˘ו˙  כולל – ‰‰˙עס˜ו˙  ל˙פילין",  ˘ב˙ור‰)  (מˆוו˙ 

י‰יו ל˘ם ˘מים" ו"בכל „רכיך „ע‰ו".

עולם  כו' ‰ליכו˙  ˘ב˙ור‰, "כל ‰˘ונ‰ ‰לכו˙  חל˜ ‰"‰לכו˙"  עם  ז‰ ˜˘ור  וענין 
לו" (סיום ‰˘"ס ב‚מר‡) – ˘‰רי כ„י ל„ע˙ כיˆ„ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ במע˘‰ בפועל 
[˘זו‰י ˙כלי˙ ‰˙ור‰ כול‰ – "‚„ול ˙למו„ ˘מבי‡ לי„י מע˘‰"], ב‰כרח ללמו„ ‡˙ 
חל˜ ‰"‰לכו˙" ˘ב˙ור‰, ‰יינו, ל‡ ר˜ לימו„ ב‡ופן ˘ל ˘˜ו"ט ופלפול, "עו˜ר ‰רים 
˘מע˙‡ ‡ליב‡  לפועל, "ל‡סו˜י  בנו‚ע  מס˜נ˙ ‰„ברים  לימו„  בזו", ‡ל‡  זו  וטוחנן 
(„ו˜‡)  ‰לכו˙  ‰˘ונ‰  "כל  בענין  (סכ"ט)  ב‡‚‰"˜  ‰מכו‡ר  ע"פ  ובפרט  „‰לכ˙‡". 

מובטח לו ˘‰ו‡ בן עו‰"ב" – מכיון ˘ב‰ם מ˙‚ל‰ רˆון ‰עליון כו'.

ועפ"ז מובן ‰˜˘ר עם ‰˙חל˙ ‰˘"ס, "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע כו'": 

ז‰ – ˜בל˙  ול‡חרי  ר‡˘ונ‰ „˜"˘,  פר˘‰  ˘מים,  מלכו˙  עול  ענינ‰ – ˜בל˙   ˘"˜
לימו„   – סיום ‰˘"ס  עם  וז‰ו ‰˜˘ר   .(‡ י‚,  (ברכו˙   ˘"˜„ ˘ני'  פר˘‰  מˆוו˙,  עול 
‰לכו˙ ‰˙ור‰ ("כל ‰˘ונ‰ ‰לכו˙") וענין ‰˘לום ("‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום") – מכיון 
לימו„ ‰לכו˙  ע"י ‰˜„מ˙  מˆוו˙" „˜"˘) ‰ו‡  עול  ˘‰ענין „˜יום ‰מˆוו˙ ("˜בל˙ 

‰˙ור‰, ועי"ז – פועלים ˘לום בעולם (ר‡‰ ‚ם ˘יח˙ י"ט כסלו ˙˘מ"‚ סס"ז, סע"ז).

מט. סיום מסכ˙ ברכו˙:

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

נג



סיום מסכ˙ ברכו˙ במ˘נ‰ ‰ו‡: "‰˙˜ינו ˘י‰‡ ‡„ם ˘ו‡ל ‡˙ ˘לום חבירו ב˘ם, 
˘נ‡מר כו', ו‡ומר ע˙ לע˘ו˙ ל‰' ‰פרו ˙ור˙ך, רבי נ˙ן ‡ומר ‰פרו ˙ור˙ך מ˘ום ע˙ 

לע˘ו˙ ל‰'".

נ˙ן,  רבי  „ברי  בבי‡ור  חסי„ים)  מ˘נ˙  לבעמ"ס  ע˘יר  (‰ון  במפר˘ים  ומבו‡ר 
˘˙וכן „בריו ˘ו‰ לכ‡ור‰ ל„ברי ˙"˜ – ˘רבי נ˙ן מ˘נ‰ ‡˙ ס„ר ‰˙יבו˙, כ„י ˘ל‡ 
לסיים ב˙יבו˙ "‰פרו ˙ור˙ך", ‡ל‡ לסיים ב˙יבו˙ "ע˙ לע˘ו˙ ל‰'", ב‰˙‡ם לכלל 

˘מסיימים בטוב.

ועוס˜  לבי˙ ‰מ„ר˘  ונכנס  מבי˙ ‰כנס˙  ב‚מר‡ ‰ו‡: "‰יוˆ‡  ברכו˙  מסכ˙  וסיום 
ב˙ור‰ זוכ‰ ומ˜בל פני ˘כינ‰, ˘נ‡מר ילכו מחיל ‡ל חיל יר‡‰ ‡ל ‡ל˜ים בˆיון", 
˘נ‡מר  בעו‰"ב,  ול‡  בעו‰"ז  ל‡  מנוח‰  ל‰ם  ‡ין  חכמים  "˙למי„י  לז‰:  וב‰מ˘ך 
ילכו מחיל ‡ל חיל יר‡‰ ‡ל ‡ל˜ים בˆיון". ובסיום "‡מר רבי ‡לעזר ‡מר רבי חנינ‡ 
˙למי„י חכמים מרבים ˘לום בעולם, ˘נ‡מר וכל בניך לימו„י ‰' ורב ˘לום בניך, ‡ל 
בחילך  ˘לום  י‰י  מכ˘ול,  למו  ו‡ין  ˙ור˙ך  ל‡ו‰בי  רב  ˘לום  בוניך,  בניך ‡ל‡  ˙˜רי 
˘לו‰ ב‡רמנו˙יך, למען ‡חי ורעי ‡„בר‰ נ‡ ˘לום בך, ‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ 

עמו ב˘לום".

ו‰נ‰, ‰טעם ל‰ב‡˙ ריבוי ‰פסו˜ים בסיום ‰מסכ˙ [ל‡חרי ‰פסו˜ "וכל בניך לימו„י 
‰' ‚ו'", ˘ממנו למ„ים ˘"˙למי„י חכמים מרבים ˘לום בעולם"] ‰ו‡ – כ„י ל‰וסיף 
עו„ יו˙ר בסיום ב„בר טוב, „ר‚ו˙ נוספו˙ בענין ‰˘לום, ע„ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ˘בז‰ 
– "‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום" [ע"„ ‰‡מור לעיל (סמ"ז) ‡ו„ו˙ סיום 

‰˘"ס במ˘ניו˙].

נ. ו‰נ‰, בענין ז‰ מˆינו חילו˜ בין ‰בבלי לירו˘למי – ˘בירו˘למי ‰וב‡ ר˜ ‰פסו˜ 
"וכל בניך לימו„י ‰'", ול‡ ‰וב‡ו ˘‡ר ‰פסו˜ים ˘‰וב‡ו בבבלי.

ו‰בי‡ור בז‰:

בבחינ˙  ˘‰בבלי ‰ו‡   – לבבלי ‰ו‡  ˘בין ‰ירו˘למי  ˘‰חילו˜ ‰כללי  כמ"פ  „ובר 
"ב˙ר‡י" ל‚בי ‰ירו˘למי, ˘‰רי ח˙ימ˙ ‰בבלי ‰י˙‰ מ‡‰ ˘נ‰ (לערך) ל‡חרי ח˙ימ˙ 
‰ירו˘למי, ומכיון ˘במ˘ך מ‡‰ ˘נ‰ ‡לו ‰מ˘יכו – ב˙למו„ בבלי – לעסו˜ ב˘˜ו"ט 
ובירור עניני ‰מ˘נ‰, לכן, ‰ענינים ˘ב˙למו„ בבלי ‰ם ב‡רוכ‰ ובפרטיו˙ יו˙ר מ‡˘ר 

ב˙למו„ ירו˘למי.

ובעניננו: ב˙למו„ ירו˘למי ‰וב‡‰ ‰ר‡י' ‰עי˜רי˙ ˘"˙למי„י חכמים מרבים ˘לום 
לום בניך". ו‡ילו ב˙למו„ בבלי מוסיפים  בעולם" – "מ‰ טעם וכל בניך לימו„י ‰' ורב̆ 
‰„ר‚ו˙  פרטי  מבו‡רים  ˘ב‰ם  פסו˜ים  ריבוי   – ‰˘לום  בענין  נוספו˙  „ר‚ו˙  לפרט 

בענין ‰˘לום (ר‡‰ ‚ם ˘יח˙ י"ט כסלו ˙˘מ"ב סל"ז).

וי˘ ל‰וסיף בז‰:

פארברענגען עם הרבי

נד



בנו‚ע לכלל „מסיימים בטוב, כמוזכר לעיל (סמ"ו) „ברי ‰‚מר‡ "˘כן מˆינו בנבי‡ים 
‰ר‡˘ונים ˘סיימו „ברי‰ם ב„ברי ˘בח ו˙נחומים" – ‰נ‰ בירו˘למי (ברכו˙ רפ"‰) 
ו‰כ˙יב  עס˜ינן,  בעכו"ם ‰ו‡  ב˘ר,  לכל  „ר‡ון  ו‰יו  י˘עי')  (בסוף  "ו‰כ˙יב  ‡י˙‡: 
"˘חוזר  כלומר,  מ‡ס˙נו",  מ‡וס  כי  ˙ח˙  ‰˘יבנו  מ‡ס˙נו,  מ‡וס  כי  ‡יכ‰)  (בסוף 
˘כן   ‰"„) ב˙וס'  ‰ירו˘למי  „ברי  ו‰וב‡ו  מ˘‰).  (פני  נחמו˙"  ב„ברי  לסיים  וכפלו 
פריך  ל‡  ו˜‰ל˙  ע˘ר  ˙רי  „סוף  מ‰‰ו‡ ˜ר‡י  "מי‰ו  ומסיים:  ˘ם),  ברכו˙   – מˆינו 
 ıמי„י, לפי ˘חו˘בו בטוב, ב„ברי ˙נחומין, ול‡ מיירי בפורענו˙ „י˘ר‡ל" (ע"„ ˙ירו

‰ירו˘למי בנו‚ע לפסו˜ „י˘עי').

ונמˆ‡, ˘ל˘יט˙ ‰ירו˘למי ‡ין ˆורך ב‰˘˙„לו˙ לסיים ב„בר טוב נעל‰ יו˙ר, ‡ל‡ 
מספי˜ לסיים ב„בר טוב ס˙ם, ב‡יז‰ „ר‚‡ ו‡ופן ˘י‰י', ˘לכן, ‡פ˘ר לסיים ‡פילו 
בענין ˘ל פורענו˙ – מכיון ˘פורענו˙ „עכו"ם נח˘ב˙ ל„בר טוב עבור בנ"י, ‡ף ˘טוב 

ז‰ ‡ינו ‡ל‡ לי˘ר‡ל – "‡ך טוב לי˘ר‡ל", ול‡ לכל ‰עולם כולו, ‚ם ל‡ו‰"ע.

ועפ"ז ‡פ˘ר לומר ‚ם בעניננו – ˘בירו˘למי מס˙פ˜ בפסו˜ "וכל בניך ‚ו'", מכיון 
˘ל˘יט˙ו ‡ין ˆורך ל‰˘˙„ל לסיים ב„בר ˘‰ו‡ ˙כלי˙ ‰˘לימו˙ בטוב ‚ופ‡.

נ‡. ‰בי‡ור בכלל „"מ˙כיפין ‰˙חל‰ ל‰˘למ‰" בסיום מסכ˙ ברכו˙ – ‰˜˘ר „סיום 
‰מסכ˙ עם ‰˙חל˙‰:

‰מ‡מר ‰‡חרון ˘ב‚מר‡ ‰ו‡ – "‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כנס˙ ונכנס לבי˙ ‰מ„ר˘ כו' ילכו 
מחיל ‡ל חיל", ˘‰רי ˘‡ר ‰ענינים ב‡ים ב˙ור ‰מ˘ך וסיום למ‡מר ז‰.

ו‰˜˘ר ל‰˙חל˙ ‰מסכ˙, "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע בערבי˙" ‰ו‡ – מכיון ˘"˜רי‡˙ 
˘מע" ˜˘ור‰ עם בי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘:

‰˜˘ר „˜"˘ עם "בי˙ ‰כנס˙" ‰ו‡ – מ˘ום ˘˜"˘ ˜˘ור עם ענין ‰˙פל‰ ˘בבי˙ 
‰כנס˙. ובפרט ע"פ „ברי ‰˙וס' ב‰˙חל˙ מסכ˙ ברכו˙: "˜רי‡˙ ˘מע ˘ל בי˙ ‰כנס˙ 

עי˜ר".

במסכ˙  ר˘ב"י  ע"פ „ברי   – (לימו„ ‰˙ור‰) ‰ו‡  עם "בי˙ ‰מ„ר˘"  ו‰˜˘ר „˜"˘ 
יים ל‡ ימו˘"  חרי˙ וערבי˙,̃  מע̆  ריי˙̆  ר‡ ‡„ם ‡ל‡̃  מנחו˙ (ˆט, ב): "‡פילו ל‡̃ 
– מˆו˙ ˙למו„ ˙ור‰ ("בי˙ ‰מ„ר˘") ב˘לימו˙‰, כמ"˘ "ל‡ ימו˘ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ 

מפיך יומם וליל‰".

בלימו„  ‰˘לימו˙  ˙כלי˙   – ˘ענינו  „ו˜‡,  ר˘ב"י  ע"י  נ‡מר  ז‰  ˘ענין   – ול‰עיר 
מ˜יימים  וערבי˙  ˘חרי˙   ˘"˜ ˘ע"י  ‰ו‡  פוס˜  ו‡עפ"כ,  ‡ומנ˙ו",  "˙ור˙ו  ‰˙ור‰, 

מˆו˙ "ל‡ ימו˘".

˘מע  ע"„ "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙  וערבי˙" –  ˘חרי˙  ˘מע  מו„‚˘ "˜רי‡˙  ובז‰ ‚ופ‡ 
בערבי˙" ו"מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע ב˘חרי˙".

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

נה



נב. סיום ס„ר זרעים – מסכ˙ ביכורים:

‰מופיע  רביעי  ˘פר˜  במפר˘ים  כמוב‡  ˘לי˘י,  פר˜  [בסוף  ביכורים  מסכ˙  סיום 
‰וסיפו‰ (בכמ‰ „פוסים) למ˘נ‰]  וספ˙‡̆  בכמ‰ „פוסי מ˘ניו˙ – ‡ינו מ˘נ‰, כי ‡ם̇ 

‰ו‡: "ו‰ם מחל˜ין ביני‰ם כ˜„˘י ‰מ˜„˘" – בנו‚ע לחלו˜˙ ‰ביכורים בין ‰כ‰נים.

מ„ובר ‡ו„ו˙ "˜„˘ים": "מ‡ימ˙י  ˘ם  ˘‚ם  זרעים ‰ו‡ –  ס„ר  עם ‰˙חל˙  ו‰˜˘ר 
˜ורין ‡˙ ˘מע בערבי˙ מ˘ע‰ ˘‰כ‰נים נכנסין ל‡כול ב˙רומ˙ן".

וסיום ‰מסכ˙ ב‚מר‡ – בירו˘למי – ‰ו‡: "˙ני ‰מוכר ס"˙ ˘ל ‡ביו ‡ינו רו‡‰ סימן 
ברכ‰ לעולם, וכל ‰מ˜יים ס"˙ ב˙וך בי˙ו עליו ‰כ˙וב ‡ומר ‰ון ועו˘ר בבי˙ו וˆ„˜˙ו 

עומ„˙ לע„".

פירו˘ ‰„ברים:

‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ "‰מוכר ס"˙ ˘ל ‡ביו" – ל‡חרי ˘כ˙ב ס"˙ מ˘לו, כפי ˘˘נינו 
˘‡ע"פ ˘‰ניח לו ‡ביו ס"˙, מˆו‰ על ‰‡„ם ˘יכ˙וב לו ס"˙ מ˘לו, ולכן רוˆ‰ למכור 
י˘ לו ס"˙ מ˘לו, מ"מ, ‡ם  ‡ע"פ̆  ‰ניח לו ‡ביו. ועל ז‰ ‡ומר˙ ‰מ˘נ‰̆  ‡˙ ‰ס"˙̆ 
מעני˘ים  ל ‡ביו "‡ינו רו‡‰ סימן ברכ‰ לעולם". כלומר: ‡ין ‰כוונ‰̆  מוכר ‡˙ ס"˙̆ 
‡ו˙ו עי"ז ˘נוטלים ממנו „בר מסויים – ˘‰רי ‰מכיר‰ ‰י‡ ב‰י˙ר, מכיון ˘י˘ לו ס"˙ 

מ˘לו, ‡ל‡ ˘"‡ינו רו‡‰ סימן ברכ‰ לעולם" ממכיר‰ זו.

˘‰ניח  בבי˙ו ‡˙ ‰ס"˙  ˘מ˘‡יר  בי˙ו", ‰יינו,  ב˙וך  ס"˙  ול‡י„ך – "כל ‰מ˜יים 
וˆר˜˙ו  בבי˙ו  ועו˘ר  ‰ון  ‡ומר  ‰כ˙וב  "עליו  מ˘לו,  ס"˙  לו  ˘י˘  ‡ע"פ  ‡ביו,  לו 
עומ„˙ לע„", ‰יינו, ˘רו‡‰ סימן ברכ‰ – "‰ון ועו˘ר בבי˙ו", וטעם ‰„בר – מכיון 
 ,(‡ נ,  (כ˙ובו˙  ל‡חרים  ומ˘‡ילן  ספרים  ‰כו˙ב  על  „˜‡י  לע„",  עומ„˙  ˘"ˆ„˜˙ו 
וענין ז‰ יכול ל‰ע˘ו˙ ר˜ כ‡˘ר י˘ לו ס"˙ נוספ˙ (˘‰ניח לו ‡ביו), ˘‰רי ‡ינו יכול 

ל‰˘‡יל ל‡חרים ‡˙ ‰ס"˙ ˘לו, מכיון ˘‰ו‡ בעˆמו ˆריך ללמו„ ב‰.

בי‡ור ‰˜˘ר עם ‰˙חל˙ ס„ר זרעים – רי˘ מסכ˙ ברכו˙:

"מ˘ע‰   – בערבי˙   ˘"˜„ ‰זמן  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ברכו˙  „מסכ˙  ‰ר‡˘ונ‰  במ˘נ‰ 
‡ליעזר.  ר'  „ברי  ‰ר‡˘ונ‰,  ‰‡˘מור‰  סוף  ע„  ב˙רומ˙ן  ל‡כול  נכנסין  ˘‰כ‰נים 
‡מרו  יעל‰ עמו„ ‰˘חר . . כל מ‰̆  וחכמים ‡ומרים ע„ חˆו˙. רבן ‚מלי‡ל ‡ומר ע„̆ 
חכמים ע„ חˆו˙ מˆו˙ן ע„ ˘יעל‰ עמו„ ‰˘חר, ולמ‰ ‡מרו חכמים ע„ חˆו˙ – כ„י 

ל‰רחי˜ ‡˙ ‰‡„ם מן ‰עביר‰".

ענינים:  ב'  י˘נם  ˘ב˙ור‰  מו„‚˘  ‰ר‡˘ונ‰  ובמ˘נ‰  ‰ר‡˘ונ‰  במסכ˙  כלומר: 
מן  ל‰רחי˜ ‡˙ ‰‡„ם  חכמים "כ„י  ˘ע˘ו  (ב) ‰"סיי‚"  מן ‰˙ור‰,  עי˜ר ‰חיוב   (‡)

‰עביר‰".

פארברענגען עם הרבי
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וי˘ לומר ˘ב' ענינים ‡לו ב‡ים לי„י ביטוי – ב‡ופן ˘ל מעין ו„ו‚מ‡ – בב' ספרי 
‰˙ור‰ ‰נ"ל:

‰ס"˙ ˘כ˙ב‰ לעˆמו ‰י‡ – מעי˜ר ‰„ין, ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ „"כ˙בו לכם ‡˙ ‰˘יר‰ 
‰ז‡˙", ו‡ילו ‰ס"˙ ˘‰ניח לו ‡ביו ‰י‡ – ע"„ וב„ו‚מ˙ ענין ˘ל "סיי‚", כ„י ˘י‰י' 

‰ענין „"‰ון ועו˘ר בבי˙ו וˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„".

נ‚. ב‰מ˘ך ל‰מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰כלל „מסיימים בטוב, ‰רי כ‡ן ‰מ˜ום ל‰עיר ‡ו„ו˙ 
„בר ˙מו‰ – ˘סיום ˙למו„ ירו˘למי ‡ינו מ˙‡ים עם ‰כלל „מסיימים בטוב.

‰‚יע  ול‡  כו'  נ‡ב„  ‰ירו˘למי  ˘ל  ‰‡חרון  ˘‰חל˜  מפני  ‡מנם  ‰ו‡  ‰„בר  טעם 
לי„ינו, ‡בל ‡עפ"כ, ‰רי כל „בר ‰ו‡ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, ולפועל – ‰רי ˙למו„ ירו˘למי 
למו„ ירו˘למי, עליו נ‡מר  מ„ובר ‡ו„ו˙̇  ˘לפנינו ‡ינו מסיים ב„בר טוב. וז‡˙ – ‡ף̆ 

"וז‰ב ‰‡רı ‰‰י‡ טוב", "מלמ„ ˘‡ין ˙ור‰ כ˙ור˙ ‡רı י˘ר‡ל" (ב"ר פט"ז, „).

וי˘ לומר בז‰:

נ˜ט",  ˘סימנו "זמן  ב' „עו˙: (‡) ‰ס„ר  י˘   – מ˘נ‰  ס„רי   ‰˘˘ ˘ל  לס„רן  בנו‚ע 
מ˙חיל בס„ר זרעים ומסיים בס„ר ט‰רו˙, כ„ע˙ ‰˙˜ו"ז (ב‰˜„מ‰ (‰, ‡)), (ב) ‰ס„ר 
טן", מ˙חיל בס„ר נ˘ים ומסיים בס„ר נזי˜ין, כמבו‡ר במ„ר˘ (במ„ב"ר  ˘סימנו "נזם̃ 

פי"‚, טו-טז כסופו. מ„ר˘ ˙‰לים יט).

ועפ"ז – ‡ם נ‡מר ˘בירו˘למי ‰ס„ר ‰ו‡ "נזם ˜טן", ‰רי ‰סיום – בס„ר נזי˜ין – ‰ו‡ 
‡מנם ב„בר טוב.

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ו‡כ"מ*1.

נ„. וי˘ ל‰וסיף בז‰ עו„ „בר נחמ„ – בנו‚ע לספר "מ˘נ‰ ˙ור‰" ל‰רמב"ם:

לל‡  ל˘ון ˜ˆר‰,   – ל˘ון ‰מ˘נ‰  וב„ו‚מ˙  ע"„  בספרו ‰ו‡  ˘ל˘ון ‰רמב"ם  י„וע 
˘˜ו"ט, טעמי ‰‰לכו˙ ור‡יו˙ מפסו˜ים כו' (מלב„ במ˜ומו˙ ספורים). ולכן, ‰כללים 
ל‰יו˙  ˘‰סיום ˆריך  ו‰ן ‰כלל  בטוב,  ˘מסיימים  – ‰ן ‰כלל  בסיום ‰˘"ס  ˘מˆינו 

מעין ‰‰˙חל‰ – ˜יימים ‚ם בי"„ ‰ספרים „"י„ ‰חז˜‰".

‰כלל „מסיימים בטוב:

‡ע"פ ˘ספרו ˘ל ‰רמב"ם ‰ו‡ "‰לכו˙ ‰לכו˙", ‰רי ‰סיום „כל ספר מי"„ ספריו 
כ„י  כו',  ו‰סו„  ע"„ ‰רמז  מוסר,  ˘ל ‡„ם, „ברי  לבו  ב„ברי ‡‚„‰, ‰מו˘כ˙   – ‰ו‡ 

לסיים ב„בר טוב*2.

1. *)  ל˘לימו˙ ‰ענין – ר‡‰ ˘יח˙ ˘"פ וי˘ב סכ"‡ ו‡ילך; ˘"פ ב˘לח סל"‡ ו‡ילך.

2. *) ל˘לימו˙ ‰ענין – ר‡‰ ˘יח˙ ˘"פ מ˜ı ˘ב˙ חנוכ‰ סט"ז ו‡ילך.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

נז



‰כלל „מ˙כיפין ‰˙חל‰ ל‰˘למ‰, סיום מעין ‰פ˙יח‰ – ‰ן בנו‚ע ל‰˙חל‰ וסיום 
„כל ספר וספר, ו‰ן בנו‚ע לכל ספר "י„ ‰חז˜‰":

בנו‚ע ל‰˙חל˙ וסיום כל ספר, ‰נ‰ מפני ˜וˆר ‰זמן נס˙פ˜ ב„ו‚מ‡ ‡ח˙ – מספר 
ר‡˘ון, ספר ‰מ„ע:

ספר "י„ ‰חז˜‰") ‰ו‡: "יסו„ ‰יסו„ו˙  כל  ספר ‰מ„ע (˘זו‰י ‚ם ‰˙חל˙  ‰˙חל˙ 
‰נמˆ‡ים  וכל  נמˆ‡,  כל  ממˆי‡  ו‰ו‡  ר‡˘ון,  מˆוי  ˘ם  ˘י˘  לי„ע  ‰חכמו˙  ועמו„ 
‰„ברים  וב‰מ˘ך  ‰מˆ‡ו".  מ‡מי˙˙  ‡ל‡  נמˆ‡ו  ל‡  ˘ביני‰ם  ומ‰   ıו‡ר מ˘מים 
(רפ"ב): "‰י‡ך ‰י‡ ‰„רך ל‡‰ב˙ו ויר‡˙ו, ב˘ע‰ ˘י˙בונן ‰‡„ם במע˘יו כו' ויר‡‰ 
מ‰ן חכמ˙ו . . מי„ ‰ו‡ ‡ו‰ב . . ומ˙‡ו‰ ˙‡ו‰ ‚„ול‰ לי„ע ‰˘ם ‰‚„ול כו'", כלומר, 

י„יע˙ ‡ל˜ו˙, ‰˙בוננו˙ ב‚„לו˙ ‰' בחכמ‰ בינ‰ ו„ע˙, ‡‰ב˙ו ויר‡˙ו וכו'.

וז‰ו ‚ם ‰˙וכן „סיום ספר ‰מ„ע, בסוף ‰לכו˙ ˙˘וב‰: "‡ין ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ נ˜˘ר˙ 
בלבו ˘ל ‡„ם ע„ ˘י˘‚‰ ב‰ ˙מי„ כר‡וי . . ‡ינו ‡ו‰ב ‰˜ב"‰ ‡ל‡ ב„ע˙ ˘י„ע‰ו . . 
לפיכך ˆריך ‰‡„ם . . ל‰בין ול‰˘כיל בחכמו˙ ו˙בונו˙ ‰מו„יעים לו ‡˙ ˜ונו, כפי כח 
˘י˘ ב‡„ם ל‰בין ול‰˘י‚", ומסיים: "כמו ˘בי‡רנו ב‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰" – ‰˙חל˙ 

ספר ‰מ„ע.

וז‰ו ‚ם ‰˙וכן „סיום וחו˙ם ספר "י„ ‰חז˜‰", בסוף ‰לכו˙ מלכים – ‰˜˘ר „‰˙חל˙ 
וסיום ספר "י„ ‰חז˜‰":

סיום וחו˙ם ספר "י„ ‰חז˜‰" ‰ו‡: "וב‡ו˙ו ‰זמן („ימו˙ ‰מ˘יח) . . ל‡ י‰י' עס˜ 
כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰' בלב„, ולפיכך י‰יו י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים ויו„עים „ברים 
‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כפי כח ‰‡„ם, ˘נ‡מר כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
‰בור‡  י„יע˙   – ספרו  ב‰˙חל˙  ‰רמב"ם  מ„בר  ‡ו„ו˙יו  ‰˙וכן  ˘ז‰ו  מכסים",  לים 

כו'.

ר˜  ‰י‡  ב‡ל˜ו˙  ו‰‰˘‚‰  ˘‰י„יע‰  ‰רמב"ם  מ„‚י˘  ספרו  ב‰˙חל˙  ועו„:  ז‡˙ 
במˆי‡ו˙ ‰‡ל˜ו˙ – "לי„ע ˘י˘ ˘ם מˆוי ר‡˘ון", ‡בל "‡מי˙˙ ‰„בר – ‡ין „ע˙ו 
˘ל ‡„ם מבין ול‡ יכול‰ ל‰˘י‚ו ולח˜רו כו'" (פ"‡ ‰"ט). וענין ז‰ מו„‚˘ ‚ם בסיום 
לים  בענין „"כמים  ‚ם  וכמרומז  בלב„,  כח ‰‡„ם"  כפי  בור‡ם  ספרו – "וי˘י‚ו „ע˙ 

מכסים" – ˘‡מי˙˙ ‰„בר נ˘‡ר ב‡ופן מכוס‰ כו'.

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ו‡כ"מ.

נ‰. וע"פ ‰כלל „"‡ס˙כל ב‡וריי˙‡ ובר‡ עלמ‡" – ‰נ‰ י‰"ר ˘ב˜רוב ממ˘ נזכ‰ 
ל˜יום ‰יעו„ „"מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים" בפועל ממ˘.

וענין ז‰ נפעל ע"י ‰‰וספ‰ בלימו„ ‰˙ור‰, ובמיוח„ – ‰וספ‰ בחל˜ ‰˙ור‰ ‰˜˘ור 
עם י„יע˙ ו‰˘‚˙ „ע˙ ‰בור‡ ("„ע‰ ‡˙ ‰'"), ע„ ל"‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו".

פארברענגען עם הרבי

נח



ל‡חרי  מ˘יח‡,  מלכ‡   ‡„ מר"  "‡˙י  ‰יעו„  ל˜יום  זוכים  ממ˘  בימינו  ובמ‰ר‰ 
י‰יו פנויין ב˙ור‰ וחכמ˙‰  ‰‰˜„מ‰ „"נ˙‡וו ‰חכמים ו‰נבי‡ים ימו˙ ‰מ˘יח . . כ„י̆ 
כו'" (כמ"˘ ‰רמב"ם בסיום וחו˙ם ספרו), ע„ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ˘בז‰ – "וי˘י‚ו „ע˙ 

בור‡ם", ע„י ˜יום ‰יעו„ "ומל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים".

[‡ח"כ ‡מר: בו„‡י יחל˜ו ע˙‰ ‡˙ ‰"פ˙˜‡ו˙" עבור חלו˜˙ ‰˘"ס].

• • •

נו. ˆיו‰ לנ‚ן ו‡מר מ‡מר „"‰ ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך.

• • •

˘יח‰ ‰'

נז. ‰וזכר לעיל חי„ו˘ו ˘ל רבינו ‰ז˜ן, ˘‰י' "עס˜ן ב„ברים" (בל˘ון ‰˘"ס), ועס˜ 
‚ם  וכן  ˙ור‰;  ב˘יעורי  ב˘חיט‰,  ‰˙ור‰,  ב˜רי‡˙   – בפועל  מע˘‰  בעניני  בעˆמו 

ב˙ור‰ עˆמ‰ – כ˙ב בעˆמו ˘ולחן ערוך וכו'.

˙פל‰,  נוסח  ˘‰ו‡ ˜בע  בכך  רבינו ‰ז˜ן ‰ו‡  ˘ל  מחי„ו˘יו  לכך, ‡ח„  נוסף  ו‰נ‰ 
מיוס„ על ˘˘ים נוסח‡ו˙ ˘‰יו לפניו, „בר ‰נח˘ב כ‡ח˙ מע˘ר זכויו˙יו.

למˆבנו  במיוח„  בענין ‰˙פל‰, ‰˘ייך  כללי  בענין  ל‰עיר  מן ‰ר‡וי  לכך  וב‰מ˘ך 
‰נוכחי, כ‡˘ר "מלכיו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו" וי˘ ח˘˘ ˘יערבו בז‰ ‚ם ‡˙ בני י˘ר‡ל.

„ובר ב‡ריכו˙ ‡ו„ו˙ ‰˙˜נ‰ ˘כולם י‡מרו ב˙חיל˙ ‰יום "‰ריני מ˜בל עלי מˆו˙ 
ע˘‰ ˘ל ו‡‰ב˙ לרעך כמוך", ו‡חרי כל ˙פיל‰ "‡ך ˆ„י˜ים יו„ו ל˘מך י˘בו י˘רים 

‡˙ פניך" – ‰ו‚‰ ע"י כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡, וי"ל בפ"ע.

"פ„‰  ‰פסו˜  עם  ˜˘ור‰  כסלו  „י"ט  ˘‰‚‡ול‰  ‰יו˙  ‰רי  ‰נ"ל,  לכל  ב‰מ˘ך  נח. 
ב˘לום נפ˘י מ˜רב לי כי ברבים ‰יו עמ„י" ˘„ר˘ו‰ו חז"ל בפ"˜ „ברכו˙ „˜‡י על 
"‰עוס˜ ב˙ור‰ וב‚מילו˙ חס„ים ומ˙פלל עם ‰ˆיבור" – מן ‰ר‡וי ˘‚ם ב‰˙ווע„ו˙ 
זו י‰יו כל ‚' ‰ענינים „˙ור‰ ˙פל‰ ו‚מ"ח (ˆ„˜‰). ולכן, ‡חרי ˘עס˜ו כבר ב˙ור‰, 
כ‡˘ר חזרו על מ‡מרו (˙ור˙ו) ˘ל נ˘י‡ „ורנו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ו‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר 
ל בעל ‰‚‡ול‰, רבינו  ור˙ו̆  נ"ע (במ‡מר „"‰ ז‰ ‰יום), וכן חזרו (בסוף ‰מ‡מר) על̇ 

‰ז˜ן (˘י˘ לע˘ו˙ מ‚˘מיו˙ רוחניו˙) -

נסיים כע˙ בענין ‰˙פיל‰ – ע"י ˘יר˙ "˘יבנ‰ בי‰מ"˜ במ‰ר‰ בימינו", וכן בענין 
‰ˆ„˜‰ – ע"י חלו˜˙ ˘טרו˙ לכל ‰מ˘˙˙פים (ל‡חר ‡מיר˙ ברכ‰ ‰‡חרונ‰) על מנ˙ 

ל˙˙ לˆ„˜‰.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

נט



ולפני ז‰, בטח י˘ירו, כר‚יל, ‡˙ ני‚ונו ˘ל בעל ‰‚‡ול‰, ולפניו ני‚ון ‰כנ‰, ול‡חריו 
– ני‚ון בנו ‡„מו"ר ‰‡מˆעי.

ממ˘,  בימינו  במ‰ר‰  ˙ˆ‡ו",  ב˘מח‰  י˜ויים ‰יעו„ "כי  ממ˘  ˘ב˜רוב  רˆון,  וי‰י 
ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע"י מ˘יח ˆ„˜נו.

ני‚נו ני‚ון ‰כנ‰, ני‚ון ‡„‰"ז, ניע ז˘וריˆי.

• • •

˘יח‰ ו'

נט. מן ‰ר‡וי ‚ם ליי˘ב פלי‡‰ – מ„וע ‰˙חיל ‰מ‡מר ‰יום ב‰˙חל‰ בל˙י ר‚יל‰, 
"ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך", ˘ל‡ כרוב מ‡מרי י"ט כסלו ‰מ˙חילים "פ„‰ ב˘לום", על 
יסו„ מכ˙בו ‰נ"ל ˘ל בעל ‰‚‡ול‰, ˘בו מ˜˘ר ‡˙ ‰‚‡ול‰ עם ‰פסו˜ "פ„‰ ב˘לום 

‚ו'".

ו‰נ‰ ‰יסו„ לז‰ ‰ו‡ (כנזכר במ‡מר עˆמו) מ‡מר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (ב˘נ˙ ˙˘"י. 
וכן ב˘נו˙ ˙רפ"ב, ˙רˆ"‡, ˙˘"ו) ב‰˙חל‰ זו ˘נ‡מר בי"ט כסלו.

זו  ב‰˙חל‰  ‰יום  ‰מ‡מר  ‰ו˙חל  מ„וע  ‡פ˘ר)  (ב„רך  ‰סבר‰  ל‰וסיף  י˘  ‡בל 
„ו˜‡:

‰˜ביעו˙ „י"ט כסלו בימי ‰˘בוע יכול‰ ל‰יו˙ בכמ‰ ‡ופנים, וי˘ לומר ˘בז‰ ˙לוי' 
‰˙חל˙ ‰מ‡מר:

"פ„‰  בפסו˜  י˙חיל  ˘‰מ‡מר  מ˙‡ים   – ב˘בוע  ˘לי˘י  ביום  חל  כסלו  י"ט  כ‡˘ר 
ב˘לום נפ˘י", ˘כן פסו˜ ז‰ ˘ייך ל˘יעור ‰˙‰לים „יום ˘לי˘י ב˘בוע (כפי ˘נחל˜ 

‰ספר לימו˙ ‰˘בוע), ומטעם ז‰ ‡מרו רבינו ‰ז˜ן בפעם ‰ר‡˘ונ‰, בע˙ ‰‚‡ול‰;

˙חיל˙  ˙‰י' "ז‰ ‰יום  ˘‰‰˙חל‰  מ˙‡ים  ביום ‰˘˘י –  חל  כסלו  י"ט  כ‡˘ר  ‡בל 
ז‰  [וענין  ברי‡˙ ‰‡„ם  יום  ר‡˘ ‰˘נ‰,  יום  ב˘בוע ‰ו‡  יום ‰˘˘י  ˘כן,  מע˘יך", 
חוזר וניעור מ„י יום ˘˘י ב˘בוע, ˘‰רי מטעם ז‰ ‡ומרים בכל יום ˘˘י ‰מזמור "‰' 
מלך ‚‡ו˙ לב˘", מ˘ום ˘ביום ז‰ ‰כ˙ירו כל ‰נבר‡ים ע"י ‡„‰"ר ‡˙ ‰˜ב"‰ למלך 

.[ıעל כל ‰‡ר

פ˙יח˙  ‰י˙‰   – ב˘בוע  ‰˘˘י  ביום  זו  ב˘נ‰  כסלו  „י"ט  ל˜ביעו˙  ב‰˙‡ם  ולכן, 
‰מ‡מר בענין ‰˘ייך ליום ‰˘˘י, "ז‰ ‰יום ˙חל˙ מע˘יך".

ומובן, ˘עי"ז נמ˘כים ‚ם כל ˘‡ר ‰ענינים ˘בי"ט כסלו, כולל ‰ענין „"פ„‰ ב˘לום 
נפ˘י" – וכפי ˘רו‡ים במ‡מר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰נ"ל, ˘ל‡חרי ‰˙חל‰ זו (ז‰ ‰יום 
כו') מבי‡ ‚ם ‡˙ ‰פסו˜ פ„‰ ב˘לום נפ˘י ‚ו', ומב‡ר ‡˙ ענין ‰˘לום, ומבי‡ ‚ם ‡˙ 

סיום ‰˘"ס, ‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ עמו ב˘לום.

פארברענגען עם הרבי

ס



בענין ‰˙ור‰;  כז‰...)  ו‰ס˙ר  (‡ם ‰י' ‰עלם  ו‰‰ס˙ר ‰ז‰  ס. ‡חרי ‰סר˙ ‰‰עלם 
בטח ינ‚נו כע˙ ‡˙ ‰ני‚ון "˘יבנ‰ בי‰מ"˜", ובכך יעס˜ו בענין ˘ל ˙פיל‰ (בנוסף על 
˘‡ר ‰˙פילו˙); ו‡חר כך (‡חרי ‰ברכ‰ ‰‡חרונ‰) ‡חל˜ ע"י ‰טנ˜יסטים „ולר לכל 

‡ח„ ו‡ח„, על מנ˙ ל˙˙ ‡ו˙ו לˆ„˜‰.

ו‰רי נוסף לז‰ ˘‰פסו˜ פ„‰ ב˘לום בכלל רומז לענין ‰ˆ„˜‰, כמוב‡ לעיל מ‰‚מר‡ 
כולל ‰‡‚ר˙   – ˘לו  בכמ‰ ‡‚רו˙  מפור˘  ל‚‡ול˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  בנו‚ע  ברכו˙, ‰רי 
„˜˙ ‡רı ‰˜ו„˘  ‰‚‡ול‰ ‰י˙‰ בזכו˙ ‰ˆ„˜‰ בכלל, וזכו˙̂  ˘נ„פס‰ בספר ‰˙ני‡ –̆ 

בפרט, ענין כולל חב"„ ו˘‡ר ‰ˆ„˜ו˙ ‰˜˘ורו˙ עם ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰.

ס‡. ו‰נ‰ נוסף על ‰‰˙חז˜ו˙ ‰י˙יר‰ ב‚' ‰˜וים „לעיל – י˘ ל‰˙חז˜ ‚ם בכל עניני 
‰˙ור‰ ומˆוו˙י',

י˘ר‡ל,  ˘ל ‡ח„ו˙  ל‡ופן  ע„  י˘ר‡ל,  מבˆע ‡‰ב˙   – מן ‰מבˆעים ‰י„ועים  ‰חל 
מבˆע חינוך, חינוך עˆמו וחינוך זול˙ו:

בי˙   ,‰˜„ˆ מזוז‰,  ˙פילין,  ˙ור‰,   – ‰פרטיים  ‰מבˆעים  ˘‡ר  ‡ח"כ  ב‡ים  ומז‰ 
מל‡ ספרים – יבנ‰ וחכמי', כ˘רו˙ ‰‡כיל‰ ו˘˙י', נרו˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ ויו"ט [‰˜˘ורים 
ו„˘], וט‰ר˙ ‰מ˘פח‰, וכן ‰מבˆע „"ימלט עמך ‰נמˆ‡  כ˙̃  במיוח„ ליום ז‰, ערב̆ 
‰‚זיר‰  ביטול  ומבˆע  ‰כלליים,  ‰˙ור‰  בספרי  י˘ר‡ל  בני  ‰ר˘מ˙   – בספר"  כ˙וב 

„מי‰ו י‰ו„י.

סב. וב‰מ˘ך לכך כ‡ן ‰מ˜ום לעורר ˘וב ‡ו„ו˙ ‰‚זיר‰ „מי‰ו י‰ו„י*3: 

בין  כן עי"ז מחזי˜ים ‡˙ ‰‚בול ו‰‰ב„ל‰̆  ל ‚זיר‰ זו ‰ו‡ חיוני ומוכרח,̆  ביטול‰̆ 
˜ו„˘ לחול ובין י˘ר‡ל לעמים, ˘‰רי כל ‰‰ב„לו˙ ח„ ‰ם.

‚זיר‰ ‡יומ‰ זו ‰י‡ ‚זיר‰ ˘ל‡ ‰י˙‰ כמו‰ בכל ‰„ורו˙ ˘ל ˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל, מ‡ז 
‰‚זיר‰ ˘ל "כ˙בו לכם על ˜רן ‰˘ור ˘‡ין לכם חל˜ ב‡ל˜י י˘ר‡ל"! ‡ל‡ ˘בעו„ 
רחמנ‡  י‰ו„ים  ע"י  נ‚זר‰  י‰ו„י  ‚וים, ‰רי ‰‚זיר‰ „מי‰ו  ע"י  נ‚זר‰  ˘‰‚זיר‰ ‰‰י‡ 

ליˆלן!

ו‰מˆב מ˙„ר„ר ו‰ולך, ע„ ˘בזמן ‰‡חרון ‡ירע „בר ˘ל‡ י‡ומן, ˘י‰ו„ים ‰כריזו 
וטענו ˘לטוב˙ ‰י‰„ו˙ ‡ין ˆורך ל˙˜ן ‚זיר‰ זו!

י˘ר‡ל,  ˘בכל  ב˜רבך", ‰יˆר ‰רע, ‰"‚ויו˙"  זר ‡˘ר  מˆ„ ‰"‡-ל  ז‡˙  עו˘ים  ‰ם 
˘‰רי ‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ כל ‡ח„ עם ˘ני חללים בלב, חלל ימני וחלל ˘מ‡לי, ו„ו˜‡ ‡ז 
‰חלל ‰ימני י˘לוט על ‰˘מ‡לי  כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י˙‰ כ„י̆  ‰לב ‰ו‡ לב ברי‡ – ‡ל‡̆ 
וי‰פכו לטוב, ע„ ˘י‰י' בכל לבבך ב˘ני יˆריך – ו‡ילו י‰ו„י ז‰ מ˘ליט ר"ל ‡˙ ‰חלל 

‰˘מ‡לי, עם ‰ס"מ וכל פמלי‡ „ילי' על חללו ‰ימני!

3. *)  ל˘לימו˙ ‰ענין – ר‡‰ ˘יח˙ ˘"פ וי˘ב כ"ף כסלו ס"ט.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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וע„ ˘‡ינו מ˙ביי˘ לפרסם „בריו ברבים, רחמנ‡ ליˆלן!

‡וי ל‡ו˙‰ בו˘‰ ו‡וי ל‡ו˙ו ˜לון ו‡וי ל‡ו˙‰ חרפ‰ ו‡וי ל‡ו˙ו חילול ‰˘ם ˘ל‡ 
‰י˙‰ כמו‰ו!

לכל ‰פחו˙ ‰י' ביכול˙ו ל˘˙ו˜ ול‡ לספר מ‰ ˘‡מר; ‡בל ‰ו‡ מפרסם „ברי ˘טו˙ 
‡ל‰ (˘‰רי כל ענין ˘‰ו‡ ‰יפך חכמ˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ „בר ˘טו˙, בנוסף לכך ˘‡ין ‡„ם 
וב‚לוי  ברבים  לפרסם ˜לונו  ומ˘˙„ל  ˘טו˙),  רוח  בו  נכנס  כן  עביר‰ ‡ל‡ ‡ם  עובר 
וב„פוס ובכל ‰˙פוˆו˙ כולם, ˘י„עו ˘פב"פ יוˆ‡ במחלו˜˙ נ‚„ „בר ‰'! ו‰ו‡ מבזבז 
כספים ונו˙ן ˘וח„ ומכריח ‡חרים לפרסם ‡˙ „בריו, ב‰ס˙מכו על כך, ˘כ˘ם ˘בעבר 
ל‡ פˆ‰ ‡י˘ ‡˙ פיו על כל מעלליו, כך י‰י' ‚ם בע˙י„! – רחמנ‡ ליˆלן , ל‡ ˙˜ום 

פעמיים ˆר‰!

˙ען  ב) "‡ל  ל‡,  י„וע‰ ‰‰ור‡‰ (˘ב˙  ˘כן  ב„ברים ‡ל‰,  ל‰‡ריך  בכלל ‡ין  ו‰נ‰ 
‚ו'", כי "כ"˘ „פ˜ר טפי" (סנ‰„רין לח, ב); ‡בל כ‡ן ‰כוונ‰ ‰י‡ – ˘יער‰ עליו רוח 
מע˘‰  ˘‰י'  ‡ופן  ב‡ו˙ו  ב˙˘וב‰  ˘י˘וב  כך  ˘לום,  וב„רכי  נועם  וב„רכי  ממרום, 
‰פ˘ע  על  וי˙וו„‰  ˘י˘וב  ‰יינו,   – ב)  פו,  (יומ‡  כו'  וב‡ו˙‰  מ˜ום  ב‡ו˙ו  ‰חט‡, 
‰‡יום ויפרסם ז‡˙ ב‡ו˙ו פירסום וב‡ו˙‰ ‰˘˙„לו˙ ˘פירסם ‡˙ „ברי ‰בלע, וי‰י' 
 ıמ‡ר "‡מ˙   – כי  ‰‡מ˙,  על  ויו„‰  עˆמו,  מ„ע˙  ו„ו˜‡  ˘לום  „רכי  ˘ל  ב‡ופן  ז‰ 
ובפרט מ‡רı ‰˜ו„˘ – ‰"‡רı" ‰עי˜רי˙, ‰יינו, ˘‡רı ‰˜ו„˘ ˙ˆמיח ‡˙  ˙ˆמח", 
˘˙˙פ˘ט  י˘ר‡ל   ıע˙י„‰ ‡ר˘ וע„  ל‡מי˙ו,  ˙ור‰, ‡מ˙  ˘ל  ענין ‰‡מ˙, ‡מי˙˙‰ 
וכמ"˘  כולו  ובכל ‰עולם  כולם  בכל ‰‡רˆו˙  ענין ‰‡מ˙  ˘י˙פרסם  בכל ‰‡רˆו˙ – 

ו‡מ˙ ‰' לעולם.

"ו‰‡מ˙  ‰כ˙וב  ובל˘ון  ‰˘לום,  ‚ם  יבו‡  ‰‡מ˙  ל‚ילוי  ˘ב‰מ˘ך  רˆון,  וי‰י  ס‚. 
בב„  ב„  ב‡ים  ו‰˘˜רים  ˘כל ‰˘טויו˙  בˆ„ „לעו"ז,  ˘רו‡ים  וכפי  ו‰˘לום ‡‰בו", 
עם ‰יפך ‰˘לום ו‰יפך ‰‡‰ב˙ י˘ר‡ל ועם ‰פˆ˙ מחלו˜˙ ו˘נ‡˙ י˘ר‡ל בכל מ˜ום 
˘י„ו מ‚ע˙ (ו‚ם על ז‰ ‡ין פוˆ‰ פ‰ ומˆפˆף), וכן י‰י' ‚ם בˆ„ ‰טוב – ˘‚ילוי ‰‡מ˙ 

יבי‡ עמו ב„רך ממיל‡ ‡˙ ענין ‰˘לום.

˙‰י'  ˘כ‡˘ר  מפטרבור‚,  בבו‡ו  ˘כ˙ב  (ס"ב)  ב‡‚‰"˜  ‰ז˜ן  רבינו  ˘כו˙ב  וכפי 
‰ז‰ירו˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‰רי "כולי ‰‡י ו‡ולי י˙ן ‰' בלבב ‡חי‰ם כמים ‰פנים ו‚ו'", 

‰יינו, ˘יפעול ‚ם על ˆ„ו ˘ל ז‰ ‰נמˆ‡ בינ˙יים (ר"ל) בˆ„ו ˘ל ‰ס"מ.

ללכ˙  ממ˘  ב˜רוב  נזכ‰   – י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  ו‰‰וספ‰  ‰˘טויו˙,  על  ‰˙˘וב‰  וע"י 
ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ "בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו", ובעלי ‰˙˘וב‰ בר‡˘, מכיון 

˘ע˘ו ˙˘וב‰ ˘לימ‰ ו‡מי˙י˙ (כנ"ל),

פארברענגען עם הרבי
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ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב, ‡˘ר ‰˘מח‰ פורˆ˙ ‡˙ כל ‰‚„רים, כולל ‚„רי ‰‚לו˙, ע„ 
˘ל‡ י˘‡רו ˘ום "˘יריים" מן ‰‚לו˙ ומן ‰˘˜ר ומן ‰˘טו˙, ומל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' 

כמים לים מכסים, במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

וי˜ויים ‰יעו„ "ו‡˙ם ˙לו˜טו ל‡ח„ ‡ח„ בני י˘ר‡ל", ‰יינו ˘‡פילו ‡ל‰ ‰נמˆ‡ים 
מסיבו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙ במˆב ˘ל "נ„חך ב˜ˆ‰ ‰˘מים", ב‡רı ‡˘ור וב‡רı מˆרים. 
‚ם ‡ו˙ם יכול ‰˜ב"‰ ל‰וˆי‡ מן ‰‚לו˙ ב˘ע˙‡ ח„‡ ובר‚ע‡ ח„‡, ˘‰רי מי י‡מר 

לו מ‰ ˙ע˘‰;

 – וכ‡מור  בפועל,  במע˘‰  יומ˘ך  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  "ביכול˙ו"  ר˜  י˘‡ר  ל‡  וז‰ 
"בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו" נˆ‡ מן ‰‚לו˙, ו‡ף י‰ו„י ל‡ י˘‡ר ב‚לו˙, ונלך 

כולנו ל˜בל פני מ˘יח ˆ„˜נו, "ו˘מח˙ עולם על ר‡˘ם", במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

במ‰ר‰  בי‰מ"˜  ˘יבנ‰  כו'  רˆון  "י‰י  לנ‚ן  טלי˘בס˜י  ˘י'  מ˘‰  ר'  לחזן  [ˆו‰ 
בימינו".

כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ ‰˙חיל לנ‚ן "ניעט ניעט ני˜‡וו‡".

‰זכיר ע"„ ‡מיר˙ ברכ‰ ‡חרונ‰, ו‡ח"כ ‡מר:]

˘יח‰ ז'

‡ח„  לכל  לחל˜ם  מנ˙  על  ‰„ולרים   ˙‡ ל˜ח˙  כ„י  ‰טנ˜יסטים,  כע˙  יעלו  בו„‡י 
ו‡ח˙, ˘טר ‡' ˘ל „ולר עבור כ‡ו"‡ [כמ„ובר כמ"פ ˘‡ין ז‰ ענין ˘ל כמו˙. ו‡„רב‰ 
– כל ‰מוסיף ‚ורע!] וכל ‡ל‰ ˘י˜בלו ‡˙ ‰„ולרים – י˙נו ‡ו˙ם לˆ„˜‰, ומ‰ טוב – 

ב˙וספ˙ מ˘ל‰ם.

ימי  עם  ‚ם  לז‰ ˜˘ר  י˘  (כנ"ל),  ‚ו'  ב˘לום  פ„‰  ענין  עם  ˘ז‰ ˜˘ור  לכך  ובנוסף 
‰חנוכ‰ – כמבו‡ר ב‡חרונים (מ‚"‡ רי˘ ‰ל' חנוכ‰. ור‡‰ ל˜ו"˘ ח"‰ ע' 443. ו˘"נ) 

˘נו‰‚ים ל‰וסיף ‡ו ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ בימי חנוכ‰.

ס„. כ‡ן ‰מ˜ום ל‰זכיר עו„ ‰פעם – ב‰מ˘ך למ‰ ˘‰וזכר ‡ו„ו˙ ˘‡ר ‰מבˆעים, 
ז‰ י˜יף ‡˙ כל ב˙י  ˘ל‡ י˘כחו ‡ו„ו˙ ‰‰כנו˙ למבˆע חנוכ‰, וב‡ופן מסו„ר, ב‡ופן̆ 
י˘ר‡ל, ע„ ˘בכל בי˙ י‰ו„י י‡יר נר חנוכ‰ "על פ˙ח בי˙ו מבחוı", ו‚ם ענין ˘ל "נר 

מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור", וב‡ופן „מוסיף ו‰ולך מיום ליום, כמנ‰‚ "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין".

ז‰ יפעול (כבר בליל‰ ‰ר‡˘ון) ‡˙ כליון "רי‚ל‡ „˙רמו„‡י" (‡ו˙יו˙ מור„˙),  וע„̆ 
‰יינו, ˘נכל‰ ומ˙בטל כל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל מרי„‰ ב„בר ‰', וע„ ˘"כלי‡ (‡פילו) רי‚ל‡ 
„˙רמו„‡י", ‰ר‚ל ˘ל ענין ‰מרי„‰, כך ˘כולם ילכו ב„רך ˘ל "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור", 

‰לכ‰ ˘ל ˙ור‰, "„בר ‰' זו ‰לכ‰" (˘ב˙ ˜לח, ב):

וז‰ יבי‡ ‚ם ‡˙ ˜יום ‰ענין ‰˘ני ˘„ר˘ו‰ו חז"ל (ב‡ו˙‰ סו‚י‡) על ‰פסו˜ "„בר 
‰'" – "„בר ‰' ז‰ ‰˜ı˜ ,"ı ‰ימין, ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע"י מ˘יח ˆ„˜נו,

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ו‡ז י˜ויים ‰יעו„ "‡ני מר‡‰ לכם נרו˙ ˘ל ˆיון", כ„‡י˙‡ ביל˜וט ר"פ ב‰עלו˙ך, 
ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘.

כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ נ˙ן לטנ˜יסטים ˘יחיו „ולרים בכ„י לחל˜ לכ‡ו"‡ ˘טר ‡'.

טרם ˆ‡˙ו ‰˙חיל לנ‚ן "כי ב˘מח‰ ˙ˆ‡ו".

• • •

פארברענגען עם הרבי
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