
שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתים 

ב"ה

ץקוב

לאיתים" "וכתתו חרבותם

חיםר ע"י בני השלויוצא לאו
 למדינות חבר העמים





ח דברתפ  
בקשר למצב השורר כעת בעולם, ובעמדנו בשנה בה נמלאו שלשים שנה  
אשר   נשי"ד  אדמו"ר  כ"ק  הודיע  בה  ה'תשנ"ב  משפטים  ש"פ  לשיחת 

", ש"הנה זה )מלך המשיח בא( החל מלכי רבנן "כתוצאה מהחלטת והכרזת "
מעשינו   נשלמו  שמכבר  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  מהפס"ד 
וכן   זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקינו,  ועבודתינו במשך 

ומורי הוראה בישראל ש זמן הגאולההפס"ד של הרבנים  "יעמוד מלך ,  הגיע 
מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח  

– בודאי" 

ת  שכתוצאה מכ"ז "בתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר ולסיום תקופ 
המלחמות בעולם, והתחלת תקופה חדשה של קיום העולם ע"פ צדק ויושר, 

 –שלום ואחדות" 

 "בגדרי העולםושפס"ד הנ"ל "נמשך וחודר גם 

" ורואים כבר )מעין ו(התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים"

לאיתים",   חרבותם  "וכתתו  היעוד  בנושא  קובץ  בזאת  מוציאים  הננו 
קוב שהוצאת  אנו  הובטוחים  קיום  את  יחיש  בו  והלימוד  זה  זה  יץ  עוד 
בשלימותו תיכף ומיד ממש!

בני השלוחים למדינות חבר העמים השוהים בבית חיינו 

אור לערב אדר"ח אדר שני ]בתוך הששים יום המבטלים כל ענינים בלתי רצויים[ 

כל מכל כל ב לאות פנת ש הא תי' ה





ה׳תש״ג פסלו ד׳ תולדות, ש״פ משיחות

שתנו בהתחלת א. ה רש״י מעתיק פר
ת ״ואלה תיבות דו ל ש: יצחק״, תו  ומפר
מר, בפרשה״. האמורים ועשו ״יעקב  כלו
א ועשו שיעקב אע״פ  בסמיכות נזכרו ל

ת בו תי ת ל  שמצינו (כפי יצחק״ ״תולדו
 פסוקיס,מ״מ, כמה לאחרי אלא בכיו״ב׳),

מר שייך ת ״ואלה לו דו ל  כיון יצחק״ תו
בפרשה׳״. ש״אמורים
ף: וצריר להבי

ש רש״י של הכרחו מהו  ״תולדות לפר
 אע״פ ועשו״, ״יעקכ בניס, מלשון (יצחק)״
ם שאינם בי ת כתו כו מי שך אלא בס  כהמ

שה(״אמורים  יכול הרי - בפרשה״) הפר
ש  מאורעות, מלשון (יצחק)״״תולדות לפר
 שקרוהו״י ״הקורות וקורותיו׳״•, ימיו ״ילדי
ש [כפי ק שמפר סו פ ת ״אלה ‘ב דו ל  תו

של וגלגוליהם״^ ישוביהם ״אלה יעקב״,
תיו סיפור מתחיל זה פירוש בסמי תולדו

 בהמשך שלאח״ז בפסוקים ולא ממש״, כות
הפרשה?

 ,ואלה - הקודמת הפרשה בסוף ולדוגמא: )1
 גו׳״ ישמעאל כני שמרת ואלה גוי ישמעאל תולדות

 .אלה - שלפנ״ז בפרשיות וכן יב־יג). כה, שרה (חיי
נח). גו׳״(ר״פ בנים שלשה נח ויולד גו׳ נח תולדות

ועוד. הרא״ם. פי' )2
 112 ע׳ ח״ה לקו״ש גם ראה - לקמו בהבא )3

ואילך.
כאן. הספורנו כפירוש )4
הרד״ק. פי׳ )5
ב. לז, וישב )6
 - נח״ תולדות ״אלה בפסוק פירושו וע־ד )7

טזביס״. מעשים צדיקים של תולדותיהם ,עיקר
 את הוליד ״אברהם - עצמו זה בפסוק ועד )8

יצחק״.
ש ,וע״י לפרש צורך יהי׳ לא שעפ״ז ולהעיר,

 ״אברהם גם כי, כו׳״, הדור ליצני שהיו לפי בו׳ כתב
 יצחק (תולדות) ממאורעות הוא יצחק״ את הוליד

כאן}. ולבוש גו״א (ראה

 הדיוק ע״פ ייתר מתחזקת זו שאלה ב.
ת ״ואלה דתיבת תולדו  בוא״ו יצחק)״, (

המוסיף:

שי איתא ם ״בכל במדר שכתוב מקו
ם ובכל הראשונים, על מוסיף ואלה  מקו

הראשונים״. את פוסל אלה שכתוב

ש ולכאורה, יצחק״ ש״תולדות להפירו
ם דיצחק, המאורעות הם לי כו ש י  לפר

ת ״ואלה דו ל ה על ״מוסיף יצחק״, תו
שה דיצחק שהמאורעות - ראשונים״  בפר
רי ח א ל שך הם אברהם) פטירת זו(  בהמ
ה ספ הו ב ת דיצחק למאורעות ו שיו  בפר

 עיקריים, מאורעות שהם ובפרט שלפנ״ז,
 פרשת יצחק, דלידת הענינים מפרטי החל

אברהם). שלו(בחיי והנישואין העקידה,

ש אבל  הם יצחק״ ש״תולדות להפירו
 - בפרשה״ האמורים ועשו ״יעקב הכניס,

ש צריכים ת ״ואלה לפר דו ל  יצחק״, תו
 על בהוספה הראשונים״, על מוסיף ״ואלה

 גו׳ ישמעאל ״תולדות אודות לפנ״ז״׳ מ״ש
שמעאל״״. בני  מהו מובן: אינו ועפ״ז י

 ועשו יעקב - יצחק״ ״תולדות בין הדמיון
רשעים?! שכולם ישמעאל״ ל״תולדות -

ש״ ג. זו: שאלה על תירוץ ישנו במדר

 של בפשוטו רש״י והביאו ג. פ״ל, שמו״ר )9
 רש״י של שחידושו לומר, ויש משפטים. בר״פ מקרא

הרא (״מה להראשונים הדמיו! הוא משפטים בם׳
 ש״ואלה הכלל אבל מסיני״/ אלו אף מסיני שונים
 פירוש ללא גם בפשטות מובן הראשונים״ על מוסיף

).13 הערה שם לקו״ש רש״י(ראה
שם. שרה חיי )10
יצחק״ תולדות ש״ואלה לפרש שאפשר אף )11

 על אלא) שלפניו, ישמעאל תולדות על (לא קאי
 בארוכה ראה - פניו) (שלפני אברהם תולדות

ואילך. 117 ע׳ שם לקו״ש
שם. שמו״ר )12
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153כסלו ד׳ תולדות ש״פ

 מוסיף אברהם, בן יצחק תולדות ״ואלה
מעלה שכתוב מה על הראשונים, על  ל

 ובניו עשו זה הי׳ ומי ישמעאל, בני הימנו
 ואין הואיל י״ל וא״ב יצחק, של בנו שהי׳
ת ואלה אלא כתוב  שהוא יעקב אף תולדו

.בכלל יצחק תולדות ת לכך .  יצחק תולדו
הרשעים״. מכלל יעקב להוציא חסר,

 דברי מביא אינו שרש״י ביון אבל
ת ״לכך המדרש  להוציא חסר יצחק תולדו

 שבדרך לפי הדבר, [וטעם כו׳״ יעקב
ש אפשר אי הפשט  ״תולדות שעיקר לפר
 (״להוציא יעקב ולא עשו הוא יצחק״

אדרבה, יעקב״ץ׳,  העיקר, הוא יעקב ו
ש ש ובמודג  יעקב שמקדים רש״י בפירו

״]- האמורים ועשו ״יעקב לעשו, ה ש ר פ  ב
 לבני דיעקב הדמיון מהו בתקפה: השאלה

?נ ישמעאל

ש לרש״י לו הי׳ ולכן,  ש״תולדות לפר
ית שעפ״ז דיצחק, המאורעות הם יצחק״

בהו הראשונים״ על מוסיף ״ואלה פרש
ה (ולא דיצחק למאורעות ספה ספ הו  ב

ל״בניישמעאל״^כנ״ל.

מר ויש ד. בזה: הביאור לו

ש רש״י של הכרחו  ש״תולדות לפר
 בפרשה״, האמורים ועשו ״יעקב הם יצחק״
מאו ולא בנים פירושו ש״תולדות״ היינו,
 ״ואלה כי, ״ואלה״>׳, מתיבת - הוא רעות,
של לענין הוספה הראשונים״, על מוסיף

 מדובר שלפניו(״הראשונים״) וכיון פניו,
 בני גו׳ ישמעאל (״תולדות בנים אודות

מר צריך גו׳״), ישמעאל  ״תולדות שגם לו
ה שבאים יצחק״ ספ הו ענין ב  שלפניו ל

בנים הם הראשונים״) על מוסיף (״ואלה

 האמורים ועשו ״יעקב מאורעות), (ולא
בפרשה״יי.

 על מוסיף שביניהם(״ואלה והשייכות
 הם יצחק״ ש״תולדות היא(לא הראשונים״)

ת כמו  ביחס - אלא) ישמעאל״, ״תולדו
ת ״ואלה לאברהם, לדו אב בן יצחק תו
ת ״אלה כמו רהם״*!, לדו  בן ישמעאל תו

אברהם״:
מדנו דת שלאחרי כבר ל  ישמעאל לי

 את עוד יקרא ״ולא לאברם הקב״ה אמר
 המון אב כי אברהם שמך והי׳ אברם שמך
 מאד במאד אותך והפריתי נתתיך גוים

 נאמר לזה ובהמשך גו׳״יי, לגוים ונתתיך
 יולדת אשתך ״שרה יצחק, לידת אודות לו

 ו״ביצחק יצחק״״, שמו את וקראת בן לך
 זרע״״, לך יקרא בישמעאל) ולא (דוקא,
ם המון ד״אב שההבטחה היינו, ד ד׳ ג  נתתי

ת ובשייכות בקשר (שנאמרה  יצחק) לליד
 ש״הפריתי אף ישמעאל, ע״י [לא תתקיים

 גו״׳״, יוליד נשיאים עשר שנים גו׳ אותו
א. יצחק ע״י אלא] ק כפי דו ש ו  שמפר

ם ״ונתתיך רש״י!ג  ואדום ישראל — לגוי
 הי׳ כבר ישמעאל שהרי מיצחלס, (שיצאו

עליו״. מבשרו הי׳ ולא לו,

 בקשר הם שבינתיים שהפסוקים ובפרט )15
 ״ויהי מהנישואין, החל - התולדות לעניו ובשייכות

 שתבליתם רבקה״, את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק
 - שלאח״ז הפסוקים וכן תולדות•, להעמיד ועיקרם
בפועל. להלידה עד בו׳, ההריון לה׳, התפלה
 הכתוב בהמשד הענין בכפל יותר ומודגש )16

יצחק״. את הוליד ״אברהם -
ה-ו. יז, לך לך )17
יט. שם, )18
יב. בא, וירא )19
כ. שם, לר לך )20
ו. שם, )21

.191 ע׳ חט״ו .114 ע׳ שם לקו״ש גם ראה )13
 אף ״ואלה״, תיבת גם מהכתוב מעתיק ולכן )14

שה כיון - יצחק״ ״תולדות התיבות רק שמפרש
״ואלה״. מתיבת הוא ועשו״) לפירושו(״יעקב הכרח

 לקדש אקנ״ו מברכי! שאין מהא גס ולהעיר •)
 הקרמה אלא אינם שהקידושין כיון — האשה אח

 כתובות ורבי•(רא״ש פריי ע״י המצוה לקיום והכנה
סי״ב). פ״א
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ה׳תש״נ - השיחות ספרו54

 אב־ חיי ימי דברי סיום לאחרי ולכן,
ת בסיפור הכתוב ממשיך ,“רהם  התולדו
ה אברהם(ישמעאל בני של אל ״ו ק)- ח צ  וי

ת  ואלה גו׳ אברהם בן ישמעאל תולדו
 נשיאים עשר שנים גו׳ ישמעאל בני שמות

ם״״, ת מו או מה שבזה ל תקיי ת נ ח ט  הב
 גו׳ שמעתיך ״ולישמעאל לאברהם הקב״ה

ה, ובהמשך יוליד״, נשיאים עשר שנים  לז
ת ״ואלה לדו  יעקב אברהם, בן יצחק תו
 נתקיימה שבזה בפרשה״, האמורים ועשו

 גוים המון ״אב לאברהם הקב״ה הבטחת
 מישמעאל לגוים״(לא ונתתיך גו׳ נתתיך

בואדום״ ״ישראל - מיצחק) אלא ק ע י ) 
ועשו).

ש יש ועפ״ז ת ״ואלה לפר  יצחק תולדו
 - יצחק״ את הוליד אברהם אברהם בן

שלם ועשו״, ״יעקב יצחק״, שב״תולדות  נ
 כיון יצחק״, את הוליד ד״אברהם הענין
 גוים המון ד״אב ההבטחה נתקיימה שעי״ז
ואדום״. ״ישראל לגוים״, ונתתיך גו׳ נתתיך

 רש״י פירוש בביאור להוסיף ויש ה.
ת ״ואלה האמו ועשו יעקב יצחק, תולדו

 — “תורה של יינה ע״פ בפרשה״ רים
ם המתאים באופן שי׳ פירוש עם ג  המדר

ף ״ואלה שונים, על מוסי  מה על הרא
ישמעאל״: בני הימנו למעלה שכתוב

״ באור ה ר תו ה הצמח־צדק מביא ה
״שמו - המוסיף בוא״ו ד״ואלה״, פירוש״

ף ל ומרחיב סי בו שה ג  הוצאות ע״י הקדו
שות הניצוצות ובירור  הקליפה מן הקדו
הכלל אותן ומעלה  וממשיך, בקדושה״, ל

יעקב בו׳ תולדות ואלה שפירש״י מה ״וזהו

שה, האמורים ועשו  יעקב ע״י דהיינו בפר
 ממנו ומעלה עשו בחי׳ את גם מברר הוא

הקדושה״. ניצוצי

שו(״יעקב יעקב רש״י מקדים ולכן  לע
 שבאמירתם אף - בפרשה״ האמורים ועשו

ההו כי, — ליעקב״) קודם עשו בפרשה
ל ספה בו  עי״ז היא הקדושה(״ואלה״) בג

ש עד עשו״, בחי׳ את גם מברר ש״יעקב
מז ומקורו, לשרשו אותו מעלה ם כמרו  ג
אבפרשה״ ״האמורים הלשון בדיוק ל ו ) 

 הוא שעשו כפי - למטה״״) ״האמורים
שה״. ומקורו בשרשו היינו, בחורה, בקדו

ה מז בן ו ם מו שר ג שייכות הק  וה
הרא על מוסיף ״ואלה המדרש, לפירוש

מעלה שכתוב מה על שונים,  בני הימנו ל
 ך- הבירור עם גם שקשור — ישמעאל״
ת ע״ד ישמעאל, מ בדוג  זעשו הבירור ו

יצחק״״. שב״תולדות

ך יש עפ״ז ו.  ד־ הפירושים ב׳ לתוו
 ש״תולדות הפירוש - יצחק״ ״תולדות

 ש״תול- והפירוש ועשו״, ״יעקב הם יצחק״
תיד, ימיו ״ילדי הם יצחק״ דות דברי וקורו

 מה8ו׳ אשה ויקח אברהם ״ויוסף גם כולל )22
א-ב>. כה, שרה וגו״(חיי לו ותלד קטורה
יב־טז. כד״ שרה חיי )23
שבט. כ״ט יום״ ראה,היום )24
ב. תש*ם, ד׳} פרשתגו(כרך )25
 מאור בם׳ ז״ל נחום ר׳ החסיד ,הרב בשם )26

עינים״.

 ה־ בהמשד לידתם בסיפור שגם לכר נוסף )27
 ,ראשון הוא שיעקב רש״י מפרש כו) (פסוק פרשה

ליצירה״.
כאן. הרמב״ז כלשון )28
וש״נ. . 114 ע׳ ח״כ לקו״ש ראה )29
א׳(קלו, פרשתנו(כרר מאוד,״ת גם להעיר )30

. ,ברבות ב}): . משפטים ר״פ .  יצחק תולדות ואלה .
 לישמעאל שדומה עשו היינו הראשונים על מוסיף

 ועשו יעקב תולדות ואלה על פרש״י יובן ומזה כו׳
בפרשה״. האמורים

 שמבאר שלאחרי - ד׳(שם) כרר באוה״ת ועד״ז
 האמורים ועשו יעקב כו׳ תולדות .ואלה פירש״י
 בחי' את גם מברר הוא יעקב ע״י דהיינו בפרשה

 משפטים ר״פ ברבות מצאתי .שוב מוסיף: כו״, עשו
 היינו, כו׳״, מוסיף ואלה יצחק תולדות ואלה מפרש

 לבני ההמער ע״ד המדרש פירוש עם שקשור

ישמעאל.
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155כסלו ד׳ תולדות ש״פ

 ושלימות שעיקר - יצחק של חייו ימי
-יצחק של עבודתו ת ( ת מאורעו קורו  ו

לה חייו) ימי דברי תחי שת מ ל בפר תו
ת יצחק״, ב״תולדות ,“דות ד ״, לי  בניו

בפרשה׳׳, האמורים ועשו ״יעקב

ובהקדמה:

ת סיפור עו ר או מ תיו( לדו  ימי דברי תו
שת יצחק של חייו) ת בפר  מתחיל תולדו
 ארבעים בן יצחק ״ויהי - ארבעים מגיל
 כהקדמה ובא גו׳״», רבקה את בקחתו שנה

הבנים(״תול לידת אודות הסיפור לעיקר
 שנה עשרים ועשו״) יעקב יצחק, דות

ת שנה ששיס בן ״ויצחק - לאח״ז  בלד
.“אותם״

 חייו שנות ארבעים שבמשך ופשוט,
אין(וכן לפני שו שך הני  שנה עשרים במ

שו/ יעקב לידת לפני שלאח״ז,  בחיי הע וע
 טובים מעשים עבודה, עניני ריבוי יצחק
ת ריבוי וכו׳, מו ת, ריבוי וגם בב  באיכו
ץ עד ועיקריים, נעלים עבודה עניני  להענ

 ג׳ ועד״ן יצחק, עקידת - עיקרי הכי
 עד לנישואין(מל״ז העקידה שבין השנים

.“עדן בגן הי׳ שאז שנה) מ׳
שלימות עיקר ואעפ״ב, דתו ו  של עבו

כי: - תולדות בפ׳ מתחילה יצחק

 מסירת אינה בשלימותה הכוונה תכלית
ענין ש( ה/ נפ ד קי ע  עדן, לגן העלי׳ או ה

וב- דוקא, העולם דבירור העבודה אלא

 הענינים שפרסי - הכתובים בפשסות וכפו )31
 בסיפור פרטים הם שלפנ״ז בפרשיות שנזכרו דינחק

אברהם. של וענינו חייו ימי דברי
 •תולדות•(ולא הלשון הכתוב מדגיש ולכן )32
 של במונז ״תולדות• גם שכולל לרמז - בנים)

).360 ע׳ ח״ה לקז״ש גם חיים(ראה וקורות מאורעות
כ כה, )33
כו. שם, )34
 חיי חזקוני כאן. נריניא הובא - מדרש )35

סכיט-ל. ח*ג אס׳ח מאמר עש״מ סג. בד, שרה

בתחתו דירה ית׳ לו לעשות הידוע: לשון
נים״.

 ב״תולדות (כעיקר) מתחיל זה וענין
 הארץ את ומלאו ורבו ״פרו - “יצחק״

ת וכבשוה״״, תר ובפרטיו ו ״יעקב - יו
 ד־ העבודה אופני ב׳ על שמורה עשו״,
שו), ו״סור טוב״(יעקב) ״עשה  מרע״(ע
 לברר יעקב של עבודתו - ובמיוחד כולל

 שיצחק הפרשה בסיום כמסופר עשו״, את
״, לפדן יעקב את שלח ם שה אר  ובפר

 יעקב ״ויצא - במנחה) שלאח״ז(שקורין
 מבית שיצא ,“חרנה״ וילך שבע מבאר
 ל״חרן״, קדושה, של אמות ד׳ אביו, יצחק

ק כדי עולם״», של אף ״חרון בעבו לעסו
עבו וכשסיים לבן״, בצאן הבירורים דת

 מלאכים יעקב ״דשלח אזי לבן, בבית דתו
ל - אחיו״״■ עשו אל לפניו עו הבי גם לפ

 העבודה, כל ושלימות גמר דעשו», רור
הר מושיעים ״ועלו כמ״ש״ שפוט ציון ב  ל

המלוכה״. לה׳ והיתה עשו הר את

 רפל^ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה )36
ובכ״מ.
 - שבפרשה המאורעות המשר גם כולל )37
 גררה•(כו, פלשתים מלד אבימלו אל יעחק •וילך

 ב)! שם, למערים•(פרש״י לירד דעתו ש״הי׳ ועד אג
 הכריתת ואילר): יח הבארות(שם, בחפירת עבודתו

 שבהם - וכיואב לא), (שם, אבימלך עם ברית
בעולם. מחק של ופעולתו עבודתו מודגשת

כח. א, בראשית )38
 - טוב• ועשה מרע ד.םור הפירוש וע»ד )39

ב יחזיר הרשע ש״גם טובי, הרע את •שתעשה
פט). סי׳ כר•(כשיט עמו אותו שיכלול חשובה
ואילך. א כח, )40
ויעא. ר*פ )41
נת. ם״פ פרש••• )42
 - ובארוכה ואילך. ד כב, ויעא תויא ראה )43

ח ונכ^ס. ואילך. ג כז, שם ת̂ו
ומזלח. ריפ )44
פ ותו*ח תויא דאה )45 ועוד. וישלח. ^
 (הובא ומולח פ׳ הפטרת - בסופו עובדי׳ )46

יד). לג, וישלח בפרש׳י
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ה׳תש״ג - השיחות ו»ד1560

ף, ויש ש שגם שאע״ם להוסי  להפירו
כללו ועשו יעקב הם יצחק״ ש״תולדות  נ
ת גם יצחק״ ב״תולדות  דיצחק, המאורעו

תד״ואלה ההוספה מ״מ, דו ל תו מו יצחק) (
 ל״תול־ ביחס רק היא הראשונים״ על סיף
 ביחס ולא הלעו״ז^ ישמעאל״(בירור דות

 כי, - שלפנ״ז בפרשיות דיצחק למאורעות
ת אורעו מ ת שבם׳ ה דו ל  עיקר שהם תו

 מעלתם גדלה יצחק, של עבודתו ושלימות
ת על שיות המאורעו  ואין שלפנ״ז, בפר

ת שבפרשת שהמאורעות לומר  הם תולדו
 על הראשונים״) על מוסיף (״ואלהבהוספה

 ״פםל אדרבה, אלא שלפנ״ז, המאורעות
ה שתכלית כיון - הראשונים״ את  הכוונ

ע דוקא, העולם בבירור העבודה היא ל
בתחתונים. דירה ית׳ לו שות

 ד- שההתחלה גם לבאר יש עפ״ז ז.
 בן יצחק ב״ויהי היא יצחק״ ״תולדות
ב שגה ששים בן ויצחק גו׳ שנה ארבעים

אותם״: לדת

 ארבעים בן יצחק ״ויהי הכתוב בפירוש
 מבן ״להעיר באוה״ת״ הצ״צ כותב - שנה״

 איניש קאים לא ומענין לבינה•*, ארבעים
 וכד- שגיזי*, ארבעין עד דרבי׳ אדעתי׳

 בן ״בלידתו ומוסיף, תבוא״, מ ס״פ פרש״י
 וסמ״ד מ״ם מענין להעיר יש - ששים

.בבינה ששניהם  נמשר ההולדה ולהיות .
.עליון היותר מכח דוקא  הוליד ע״כ .

ח. כשהי׳בן מ״ ס

 הו״ע שנה דארבעים שהעילוי וכיון
 ובלשון שלפנ״ז, ומצב המעמד לגבי נעלה

תן ״ולא הכתוב״• ם ה׳ נ ת לב לכ ע ד  ל
ת ועינים או שמוע ואזנים לר  היום עד ל

עבודתו ושלימות שעיקר מובן, - הזה״

 ארבעים ״בן בהיותו התחילה יצחק של
ם בן יצחק ״ויהי שגה״י•,  שנה ארבעי
הני אשר, הנישואין, רבקה״, את בקחתו
ת״, להעמיד בשביל הם שואין לדו  כפי תו

על שנעשה  שנה, ששים בן בהיותו בפו
אותם״. בלדת שנה ששים בן ״רצחק

ף ויש בן דמ״ם בהרמז להוסי מ״ד(  וס
 ״מ׳׳ם מארז״ל״ ע״פ - ששים) ובן ארבעים

ף, היו בנס שבלוחות וסמ״ך מדי  וענינו עו
 בזמן וכן שנה דארבעים שבזמן בעבודה,

 באופן בעבודה עילוי ניתוסף שנה דששים
ה,נס של מ ר ה  היינו, ההרים*•/ על גם כמו (

 ביותר נעלה בעבודה חדש סדר שמתחיל
ש שלפנ״ז, העבודה לגבי  ביצחק, כמודג
 את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק ״ויהי

ת שנה ששים בן ויצחק גו׳ רבקה ד  בל
קר התחיל שאז - אותם״ תו עי ד  עבו
ת ״ואלה שזהו״ע העולם••, בבירור  תולדו
ף ״ואלה יצחק״,  הראשונים״, על מוסי

ה ספ רור שע״י ההו שעי׳׳ז הלעו״ז••, בי

א. קלז, א׳} פרשתנו(כרך )47
ספ״ה. אבות )48
רע׳ב. ה, ע-ז )49
ג. כט, תבוא )50

 שנה ארבעים ש״בן באברהם מבינו ועד״ז )51
 - היג) פ׳א ע״ז הל׳ (רמב׳׳ם בוראו״ את הביר

 שלש 1לפנ״ז(»ב אבלו שהיתה ההכרה על בהוספה
 להכירו״ ״השלים בוראו״), את אברהם הכיר שנים

 14 ס״ע ח״ב לקו״ש בארוכה וראה שם. (כם״מ
ואילו).
.15 הערה לעיל ראה )52
וש״נ. רע״א. קד, שבת )53
 הכתוב ל׳ ע״פ - א עג, להצ״ב סהמ״ב )54
יז. ל, ישעי'

 לעשות העולם, דבירור שהעבודה להעיר, )55
 החסידות(ד״ה מפי׳ כמובן - נס של הו״ע אין, מיש

 במארו״ל פ״ז) תרפ״ה צדיקים מעשה גדולים
 Tואר שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה ״גדולים
 מו אחרון נם הי׳ ״גדול מארז״ל ע״ס «,ה (כתובות
 שקלי״ לא מישקל יהבי מיהב שמיא ״מן כי הראשון״

 ליש, מאין ההתהוות הוא יהבי מיהב א), כה, (תענית
 ע״י שנעשה לאין היש ביטול הוא שקלי ומישקל
ג). יז, פרשתנו תו״א העולם(וראה דבירור העבודה
 סע״א (תחא, ד׳ (ברך שבאוה״ת להעיר )56
ואלה יצחק, תולדות ד״ואלה הענין מקשר ואילך))
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 - יצחק״ ד״תולדות העניז שלימות נעשה
ענוג הצחוק ת ה דה ע״י שנעשה ו  העבו

א אתהפכ שוכא ד א ח ר הו  שיתגלה ,”לנ
 ואומר באצבעו מראה - ד״ואלה״ (באופן

 העיקרי הנס כשיהי׳ לבואי', לעתיד אלה)
 של בזכותו והשלימהיי, האמיתית דגאולה

 לבוא שלעתיד ‘בגמרא• בדאיתא יצחק,
.‘אבינו״־ אתה ‘״כיי דוקא ליצחק יאמרו

ש לעיל האמור ח. תול ״ואלה בפירו
 בפרשה״, האמורים ועשו יעקב יצחק, דות

לל שבזה עשו, את מברר שיעקב כ  נ
אומות שבעים כולו, העולם דכל הבירור

אחר•(ל בן לי ה' ד,יוסף הענין עם ממש״, מוסיף
 הגאולה) מ״ש(ביעודי עם וכן ״בן״), מ,אהר־ עשות
 תוספת שזהו״ע xיא יא, ידו״(ישעי׳ שנית אד' .יוסיף
 ממה ג״כ נא משיח ,ולכן ומסיים, כו׳, האור וריבוי

המואבי״. רות עיי מואב מבתי׳ שמתברר
 ״ישת - דקדושה החושד בחי׳ שמגלים ועד )57
ובכ״מ). ויקרא. ר״פ לקו״ת סתרו״(ראה חושד

 שם) (שמו״ר במדרש מ״ש מובן ועפ״ז )58
 הראשונים, על מוסיף יצחק, תולדות ,ואלה בפירוש

 ,אתה - ישמעאל״ בני הימנו למעלה שכתוב מה על
 אלה משנים, חוץ חסרים שבמקרא תולדות כל מוצא

. פרץ תולדות ואלה והארץ, השמים תולדות  כיון .
 עומד שהמשיח מלא שלו חולדות נעשה פרץ שעמד
. הימנו  יעקב להוציא חסר יצחק תולדת ולכד .
 תולדות .לכך הנועם שלולי - הרשעים״ מכלל
 ״תולדות גם צ״ל הי׳ כו״, יעקב להוציא חסר יצחק
 (פי׳ מיצחק שהוא Tפר כמו,תולדות מלא׳׳, יצחק

 יצחק עם קשורה משיח ע״י הגאולה כי, מהרדיו),
דוקא.
 סתומה למ״ם דגאולה מהשייכות גם להעיר )59

 רג ע׳ התורה אותיות מע׳ חב״ד הערכים ספר (ראה
ארבעים. מספר - וש״נ) ואילד.
ב. פט, שבת )60
טז. טג, ישעי׳ )61
ד, שם תו״ח ואילד. ג יז, פרשתנו תו״א ראה )62

בכ־מ.1 א. תתיז, ד׳) שם(כרד אוה׳׳ת ואילד. ד

שהרי‘ב״עשו״־ שנכללים העולם, החלו (
ת קה ת ואוה״ע דישראל הכללי מז ר  ב־ נ

זה; לדורנו ביותר שייך - ועשו״) ״יעקב
 של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
דור הגלות  בו יש הגאולה, של הראזזון ו

 ישראל של עבודתם על מיוחדת הדגשה
 צדק טוב, עניני בכל אוה״ע על להשפיע

 ,“נח בני מצוות שבע קיום ע״י ויושר,
עוד״ לקיום קרובה כהכנה  אהפוך ״אז הי

רה שפה עמים אל עבדו גו׳ ברו  שכם ל
 אלא העולם כל עסק יהי׳ ש״לא ועד אחד״,
.בלבד ה׳ את לדעת  מלאה כי שנאמר״ .
 ‘מכסים״ל לים כמים ה׳ את דעה הארץ
ספרו״). וחותם בםיום הרמב״ם (כמ״ש

דתו במיוחד מודגש זה וענין  של בעבו
א נשיא שי  יצחק ̂‘’הבל״ הוא הדור(״הנ

השני ששמו אדמו״ר, מו״ח כ״ק שבדורנו,

 כאמור, ועשו, ישמעאל - יותר ובפרטיות )63
ה על מוסיף ועשו) (יעקב יצחק תולדות ש״ואלה

ישמע בני הימנו למעלה שכתוב מה על ראשונים,
 הערכים ספר (ראה אוה״ע כל נכללים שבהם אל',

 הכתוב ובלשון וש״נ). שכז. ע׳ אוה״ע מע׳ חב״ד
 למו״, משעיר וזרח פארן מהר ב),הופיע לג, (ברכה

. רצו ולא התורה את שיקבלו עשז לבני ,שפתח . 
 ש.אתה עד רצו״, ולא שיקבלוה ישמקאל לבני ופתח

 פרשתנו(כרד אוה״ת וראה עה״פ. לישראל״(פרשיי
ואילד). ב תת, ד׳)

ח).וכן מלכים (הל׳ הרמב״ם כפס״ד )64  ספי
 באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה צוה

 בארוכה נח״(וראה בני שנצטוו מצוות לקבל העולם
וש״נ). שרה(תש״נ). חיי ל חלק לקו״ש
 מלכים הל׳ רמב״ם וראה ט. ג, צפני׳ )65
ספי״א.
ט. יא, ישעי׳ )66
 121 ע׳ לעיל הרמב״ם״ על ,הדרן ראה )67
ואילד.
 הרמב״ם דלימוד מה״סיום• עתה באים והרי )68

 פרקים דג׳ ששי מחוור סיום - ישראל תפוצות בכל
ליום. אחד דפרק שני מחזור וסיום ליום,

כא. כא, חוקת פרש׳י )69
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ה׳תש״ג - השיחות ססוו58

 שבעבודתו המיוחד שהחידוש - ״יצחק״״י
ת הוא צ הפ ה ב ר תו ת ה הדו הי ת ו צ הפ  ו

 החל כולו, העולם בכל חוצה המעיינות
לפעו עד התחתון, בדור בחצי מהפעולה

דיו ע״י העולם בבל לה מי  ושלוחיו, תל
שמתב כפי אוה״ע, על הפעולה גם כולל
 עד התורה, עניני תרגום ע״י במיוחד טאת

 החסי- בתורת שנתגלתה התורה לפנימיות
שבעים דותיי, שביל דאוה״ע, לשון ב  ב

 לשון מבינים אינם שלעת-עתה מבנ׳׳י אלה
ם י״ל ואולי הקודש,  שגם אוה״ע, בשביל ג

פר השגחה בה׳, אמונה עניני ילמדו הם
וכיר׳ב, טית,

 זו, בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
ק (שמרומז הארבעים שנת סו  ״ויהי בפ
 שבשנת שכיון - שנה״^י) ארבעים בן יצחק

 דרבי׳״, אדעתי׳ איניש ״קאי הארבעים
ת צריכה ספה להיו  וביתר שאת ביתר הו

 יצחק״, ד״תולדות העבודה עניני בכל עוז
תר נעלה  עד שלפנ״ז, העבודה לגבי ביו
ארבעים שלאחרי שהעבודה ייאמר שלא

 במ״ש נרמז - ״יוסף״ - הראשון ושמו )70
 כנ״ל כו׳״, מוסיף ,ואלה חק״,1י תולדות ,ואלה
.56 הערה

 השלישי חודש במלו, חודש - זה בחודש )71
 דחדשי השלישי לחודש המכוון החורף, דחדשי

 ניתנה שבו תליתאי״, ,ירחא סיון, חודש - הקיץ
 גם ולכן, א), פח, תליתאי״(שבת ,אוריאן התורה,
 היתה החסידות תורת ע״י התורה פנימיות התגלות
 לוי׳־צ לקונזי (ראה כסלו חודש השלישי, בחודש

 הידוע מהפתגס גם ולהעיר ריז). ע׳ רה. ע׳ אג״ק
 לאחרי התחיל חוצה מעיגותיד דיפוצו שהעגין
 112 ם*ע שלום תורת כסלו(סה״ש די״ט הגאולה
ואילד).
 שגה דששים העילוי עם גם לקשר ויש )72

 שהתחלת - אותם״) בלדת שנה ששים בן (,ויצחק
 היא תשמיט) - תשיי שבט (יויד הארבעים שנת

 יצחק' ד״תולדוח להנישואין שנה ששים ס^ס לאחרי
 ה־ נעשד. ידם שעל תשמיט/ - תרפיט כסלו (י״ד

והולך. דמוסיף ובאופן יצחקי, ד,תולדות המשך

דה על הוספה היא שנה  שלפנ״ז העבו
 להיותה הראשונים״), על מוסיף (״ואלה
ס״ו-ז). (כנ״ל״נס״ני של באופן

שר ויש ט.  השלוחים כינוס עם זה לק
בהש שהתקיים הארבעים דשנח העולמי

״ואלה לסדר השייכים בימים פרטית גחה
 ארבעים בן יצחק ויהי גו׳ יי יצחק תולדות
שנה״יי:

ת מכל שמתכנסים השלוחים  המדינו
ס העולם שברחבי כינו לו(  איש עולמי), כו

 הם שליחותו, ממלא שבה מהמדינה איש
שב המדינות כל את שמייצגים באי-כח

אוה״ע. גם די״ל עולם,

יותר: ובפרטיות

 של שלוחים כולם דבר של לאמיתו
 שלוחו הוא מהם שכאו״א בנ״י, הן הקב״ה,

 בתחתונים דירה ית׳ לו לעשות הקב״ה של
 אוה״ע, והן התורה, מצוות תרי״ג קיום ע״י

ח בני מצוות שבע שע״י שלי ממלאים נ
 ’‘יצרה״ ד״לשבת בהענין הקכ״ה של חותו
 חי שבעולם, הנבראים לשאר שגם [ועד

בכבודו לעשות שליחות יעז ודומם, צומח

ב ה,נסי ענין הדגשת על שנוסף ולהעיר, )73
 שבלוחות וסמיך מים הששים, ושנת הארבעים שנת
 - השנה של בסימנה גם מודגש היז עומדין, היו בנם

נסים. שנת תהא רית תש״נ,
 ובמיוחד גם כולל יצחק• ש,תולדות להעיר, )74

 בנים• קרויין ,התלמידים שהרי השלוחים, את
זה). דשיק היומי שיעור - תית הל׳ ריש (רמב״ם
 שתוכן שרה, חיי פ׳ השיק מיום מתחיל )75

 לנישואי בקשר דאליעזר השליחות עיד הפרשה
 יצחק• ״תולדות ומטרתר, שתכליתה ורבקה, יצחק

 עד והמשכו שרה), חיי פ׳ בשבח לקרוא (שמתחילין
 טובות החלטות קבלת ובמיוחד וחותמו(כולל לסיומו

 בימי - הבא) לכינוס עד השנה דכל לעבודה בנוגע
יצחק. תולדות דפ׳ השבוע

 לכימס בקשר ואילך 130 ע׳ לעיל בארוכה וראה
העולמי. השלוחים

יח. מה, יקועי׳ )76
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ת ש״פ דו ל ו39כסלו ד׳ תו

 שברא מה ״כל ”כמארז״ל הקב״ה, של
לכבודו״]: אלא בראו לא בעולמו הקב״ה

צל ששליחות אלא, א  האדם בני כל זו(
כל ם ו ה שבעולם) הנבראי ל כו ת י  להיו

 ה״שלו־ של ותפקידם עכ״ם, קצת בהעלם
ב שלוחים להיות שנתמנו אלה - חים״
על  והן בנ״י הן כאו״א, אצל לגלות - פו

 שהם שבעולם), הנבראים לכל [ועד אוה״ע
ם הקב״ה, של שלוחים ר ר עו ל ל ו עו פ ל  ו

שליחותם תפקידם למלא עליהם  בפועל ו
ממש.

תוכן  - העולמי״ השלוחים ״כינום ו
 העולם שבכל רבים) (לשון שהשלוחים

כל באי־כח כולו,  כל עם כולו, העולם ד
ת ופרטי הריבוי  הנבראים ושינויי התחלקו

כי יחדיו, ומתכנסים מתאספים שבעולם,
ת מטרה לשם יחיד, לשון נוס  אחת ותכלי

עד עוד שיתוסף - תר( ספה יו  שבאין- להו
 בכל הקב״ה של שליחותו במילוי עדוי)
 בתחתונים דירה ית׳ לו להיות כולו העולם

^. (כמשנת״ל ארוכה ב

שר וזהו שייכות הק ת, לפ׳ וה דו ל  תו
ת ״ואלה דו ל  - ועשו״ ״יעקב יצחק״, תו

ר יעקב(בנ״י) של עבודתו  העולם בבירו
שו^ דת תוכן שזוהי כולו(ע  עבודתם ונקו

שת השלוחים של השלו ב״כינום המודג
 ומזרזים ממהרים עי״ז אשר, העולמי״, חים
ת ד״ואלה הענין יותר עוד  יצחק״ תולדו

שית והתענוג הצחוק השלימות, בתכלית
ס״ז). לבוא(כנ״ל לעתיד גלה

ד יוסיפו ובודאי ת יותר עו ד ה בעבו
 שבסיום הנתינת־כח מצד ובפרט שליחות,

שתנויל: שלח פר  יעקב״ את יצחק ״וי
ם (והמשך  שמתחילין ויצא בם׳ הדברי

שיתו- גם כולל ס״ו/ כנ״ל במנחה, לקרוא

ם בעריכת סף  מנת על איזוריים, כינוסי
 בכל העולמי הכינוס פעולת את Tלהמש
ם ענינו, לפי ואיזור איזור  מהכינוסים וג

סו האיזוריים דפי ח קובץ י צ ת־נ כר מז  ל
״ (כמדובר ל עי ס בנוגע ל  העולמי), לכינו

ת ספר ״זה  ״תולדות של הכינוס״ תולדו
יצחק״.

ף, ויש י. שה להוסי  דבירור שההדג
תנו העולם פ תקו ה זה ב הכנ ת כ המ לימו

בפר ד״אמורים באופן רק היא(לא שיח׳
ה, שה״׳ ר תו  הנראה באופן גם) אלא ב
״ העולם במצב בגלוי לו אלה. בימינו כו

ובהקדמה:

מדובר על התמהים ישנם ה ה  בתקופ
 הגלות, זמן בסוף אנו שעומדים האחרונה

 רואים היכן ושואלים: דמשיחא, עקבתא
הגו עולם הרי זאת? מנ  בשנה שנה מידי כ

א - נוהג? כרגיל לפל ל הכי ו דו  שאינם ג
בעו שמתרחשים בהמאורעות מתבוננים

ומפורסמים! הגלדים מאורעות לם׳

ה חל בתקופ ה ה( רונ ח א שנים ה  הכי מ
מתר לזמן) מזמן והולך ומוסיף אחרונות,

 קיצוניות, מהפיכות העולם ברחבי חשים
 מתרחשים ה׳, ובחסדי הקצה, אל הקצה מן

מר, בשקט, אלה מהפיכות א כלו מל לל
שפיכות-דמים, חמות א ו מנ  עד ליצלן, רח

ם(בעניני שחיי כך, כדי ם־יו מסחר היו  ה
הל ממשיכים וכיו״ב) תנ ה  הרגיל, ע״ד ל

ת נוהג, כמנהגו עולם באילו שמתר למרו
הגת קיצונית מהפיכה חשת הנ  המדינה ב

 בדרכי פנימית, מהפיכה שהיא אלא כולה,
מדינית: פוליטיקא

סס־ו. אמת )77
 כ״ח א' יום ואילד. )130 ע' ח״ש(לעיל ש*פ )78

ואילה. 142 ע׳ מרחשוז(לעיל
ה. נח, )79

).140 חיש(ע־ ש־פ )80
 באו־ ,אסתכל - מהתורה שנשתלשל עי׳׳ז )81
 נם ולהעיר רידב). קסא, עלמאי(זת*ב וברא רייתא

ומ באורייתא אשתדל נש .בר - המאמר מהמשד
כד ישראל. של עבודתם ע״י שנעשה עלמא*. קיים
בפנים. לקמן
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ה׳תש״ג - השיחות ספרו60

ש לכל תחיל לרא מ ת ו מדינ א מ סי  רו
 אדמו״ר מו״ח כ״ק בא שממנה (המדינה

רנו נשיא  ושלוחיו), תלמידיו עם יחד דו
אחרי אשר, ה ל פ  שנות שבעים של תקו

 על חיתתו שהפיל ואימתני תקיף משטר
ה, תושבי כל  עבור שאפילו עד המדינ

קורת של התבטאות  היו המשטר על בי
שלח עונשים רה לארץ לה  (סיביר גזי
ק לפתע, נעשה - וכיו״ב)  קצר זמן בפר
 בראש העומדים (ע׳׳יקיצוני שינוי ביותר,
 ומתפשט המדינה, במשטר המדינה) הנהגת

דוגמתן. מדינות בשאר גם

ת ועד״ז האח שבתקופה - סין במדינ
הגת מהפיכה מתרחשת רונה הנ  המדינה ב

ע וגם בפנים שר בנוג  שאר עם ויחם לק
ת וכן וכיו״ב, העולם, מדינות  הודו במדינ

חלפו יחסית קצר זמן שבפרק -  ראשי הו
שך ששלט השלטון ה במ פ קו  ארוכה, ת

מדי כמה בעוד קיצוניות מהפיכות ועד״ז
 אעזר, הים״, ל״איי ועד העולם, ברחבי נות
ט צורך אין  שהדברים כיון ולהאריך, לפר

ומפורסמים. ידועים

בר מדו ה ת ו דו ת או ת מהפיכו מדינו  ב
 בני־אדם, של עצום ריבוי בהם שיש כאלו

מר, ת כלו הפיכו שלות מ שטרים בממ  ומ
 רזזבי בכל אנשים בליוני שמנהיגים

העולם! שבכל האנשים לרוב ועד העולם,

א - שבדבר וה״נס״ לפל ל הכי ו דו  ג
כל לב שמים שלא על ״אין זה, ל ס ב  הנ
 שיש קיצוניות, שמהפכוח—בנסר״* מכיר
שפעה להם ב על ישירה ה  העולם, רו

 לו שאין דבר ובמנוחה, בשקט מתרחשות
כולה: האנושיות בתולדות ורע אח

 מדינות של ושלטון במשטר מהפיכות
ת תמיד מלווים היו מו מלח  דם עקובות ב

שך שהתנהלו ה במ פ  שיבשו ארוכה, תקו
ר״ל. וחורבן הרם הביאו החיים, מהלך את

ק צורך ואין ת להרחי ש לכ  בדברי ולחפ
ת העולם ימי  שראינו כיון שלפנ״ז, בדורו

רנו ת הנורא החורבן את זה בדו מ מלח  ב
צרה. פעמיים תקום לא השני׳, העולם

 מהפכות מתרחשים אלה, בימינו ואילו
צוניות  העולם, ברוב יותר, גדולות קי

א ה״ז ה׳, ובחםדי ת, לל א מלחמו שפי לל
ומנוחה. שקט מתוך אלא ,rח דמים, כות

 בימינו בעולם שמהפכות להוסיף, ויש
א אלה ל ם( אי ת ביחס רק רו הג הנ  בני- ל

חס גם אלא) אדם, שאר בי  הנבראים ל
 אדמה רעידות - ודומם צומח חי שבעולם,
ה שאירעו פ קו ת ה, ב פרק האחרונ  זמן ב

שכות קצר, ם ונמ ת עתה ג מו  שונים במקו
ם ם(ג ל עו  הקר- ה׳, ובחסדי זו), במדינה ב

ת ר היו בנו פ ס מ ט קטן, ב בפר חס ו  בי
שלפנ״ז. בתקופות שאירעו דומים למקרים

 - לבנ״י דכהנ״ל השייכות וביאור יא.
 במהלכי שמתרחשים מאורעות (דלכאורה,

טיקא  קשר (ללא העולם ברחבי הפולי
שתפ בנ״י, של מענינם אינם לבנ״י״) ישיר
ק קידם עסו ד ל מו רה בלי תו ה וקיום ה

ה מ כ ב ת)- צוו פרטים: מ

ת הכרת א) דלו תינת הא-ל ג  שבח ונ
דל על והודי׳ ף שכן, - חסדיו גו ס  נו

ת דלו ת שנראית הא-ל לג הג הנ  הטבע, ב
 ,84גו׳״ א־ל כבוד מספרים ״השמים כמ״ש

 ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה ״כי
ת כוננת״יי, אשר וכוכבים ש  יותר מודג

 שמ- כבנדו״ד, נסית, בהנהגה הא־ל גדלות
מתרח העולם ברחבי קיצוניות הפיכות

ל נם ומנוחה, כשקט שות דו  אלא שאינו ג
 יש כך ועל יכול״! ה״כל הקב״ה של בכחו

דל על להקב״ה להודות שבדבר, החסד גו

א. לא, נדה )82

 קל נעשה מדינות שבכמה העובדה מלבד )83
תומ׳צ. לקיים יותר

ב. יט, תהלים )84
ד. ח, שם )85
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^ ש״פ ח ל ו ו6וכסלו ד׳ ת

ת וק״ו במכ׳׳ש תינ  על והודי׳ שבח מנ
ם מידי הטבע הנהגת .“ביומו ע

ה ב) ספ ה הו מונ א את ב  המשיח בבי
שי יום בבל לו ״אחכה לביאתו, והצפי׳

ת שכן, - בוא״ הפכו ם מ מה הם בעול
שי שהובאו סימנים הת על חז״ל במדר

ה א קופ ת עקב אים דמשיחאיי, ד שרו  וכ
ת מהפכות לו דו  סימן ה׳׳ז אלה, בימינו ג

ף ם אנו שנמצאים נוס עי  האחרונים ברג
 בא ממש ומיד ותיכף דמשיחא, דעקבתא

צדקנו. משיח

ד יב. עו ע - עיקרי ענין ו  גם הנוג
ולהבא; מכאן ובעיקר

ת כל שלים שבעולם המאורעו שתל  מ
 דיבר מלא מקרא שהרי - בנ״י מהנהגת
ב״ תו ת ״יצב הכ לו בו פר עמים ג ס מ  בני ל

ת שכל היינו, ישראל״״, אורעו מ  שב־ ה
 העולם, אומות שבעים עמים״, ״גבולות
 ישראל״. ״בני עם ותוקף ביציבות קשורים

שר ולכן, ם בנ״י כא סיפי ם מו ת ד בו ע ב

 וקיום התורה בלימוד םקית7שההת ופשוט, )86
 ה*-ל בגדלות בהתבוננות כלל גורעת אינה המעוות
חסדיו. גודל על והודי׳ שבח ונתינת
 אלו מתגרות מלכיות ראית ״אם ולדוגמא; )87

 .שנה ד). פמ*ב, משיח*(ב׳׳ר של לרגלו «םה באלו
 העולם אומות מלבי כל בו נגלה המשיח שמלך

 קומי פיסקא רבתי בו״׳(פסיקתא בזה זה מתגרים
 מהפכות הוא מתגרות׳■ ד״מלכיית התוכן והרי אורי).

 מתוך היא ה״התגרות׳׳ ה׳ שבחסדי אלא, בפולס.
ומנוחה. שקם

ח. לב, האזינו )88
ש ישראל בני של נפש שבעים .למספר )89

 לשון׳׳ שבעים עמים גבולות העיב למערים ירדו
עה*פ). (פרש׳׳י

 העבודה [הן מצוותי׳ וקיום התורה בלימוד
ה והן התומ״צ, דקיום ד עבו ר ה רו  דבי

לל העולם, שפעה כו  לקיים אוה״ע על הה
על ה״ז נח], בני מצוות שבע  בדרך פו

אממילא ל ל ת צורך ( עסקו ת ה  מיוחדה, ב
שבה לא אפילו  ועמידת קיום בלבד) במח

 העולם, אומות שבעים בכל כולו, העולם
עמים״. גבולות ״יצב

מר, ויש  בעולם שנעשו שהשינויים לו
ה שזוהי המדגישים האחרונה, בתקופה

 כתוצאה הם - דמשיחא דעקבתא תקופה
 האחרונה, בתקופה ישראל של מעבודתם

שת הכתוב ובלשון ״תול - השבוע בפר
 בפרשה״, האמורים ועשו יעקב יצחק, דות

ט בפר שר ו האר שנת עם ובשייכות בק
 כנ״ל שנה״, ארבעים בן יצחק ״ויהי בעים׳

בארוכה.

ענין ש זה ו ס מודג ם בכינו שלוחי  ה
שנת העולמי  לעיל כאמור - הארבעים ד

שלוחים סו שה תכנ ה כל ש ת מ מדינו  ה
 המדינות דכל באי־כח הם העולם שברחבי

על ה״ז ולכן, שבעולם,  ממילא בדרך פו
שבעולם. המדינות דכל ההנהגה על

 עוד שיתוסף - העיקר והוא - ויה״ר
יתו ובמילא, ישראל, של בעבודתם יותר

 כולו, העולם מצב בהטבת יותר עוד סף
 ע״י והנגלה, הנראה בטוב וברחמים, בחסד
ת חיזוק צבו התיי  של האמיתי המשטר ו

 לקיום ועד ומנהיגו, העולם בורא הקב״ה,
עוד היתה הי ה׳ ״ו מלוכה״, ל לוי ה  גי

תו כל הקב״ה של מלכו  ו״אז העולם, ב
רה שפה עמים אל אהפוך  לעבדו גו׳ ברו

עד אחד״, שכם  תהי׳ עצמה שהארץ ו
 כמים ה׳ את דעה הארץ ש״מלאה באופן

מכסים׳׳. לים
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-n nilliN ,,,on?:3 il'l( •• TTDlil l)lJil
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nK :,y, riKi1 ilN'i� ,::, ,�Kltv •• 
MY'1') "'i1 MK i1Yi ,,tu , il''il ,47'":, 
'itu U'lY 1i''Y ,:J"i,:,i i1:l:Ji� il!VY?:3 

.ttTKil ?:l'rZl:l r,iiini r,:)'r,U?;ll (48""l'0,, 

c,,o:i c,. T�,,� ill l'lYW ',�,, 'rZI',

nnn, ,N,tu' 'v'iK MN iN,,,,, :i1'r11iDi1 

MN iTM'i 'il i'D0i1 Ml:l'i ilTVY�:J ,,,,.-, 

M"Kitu - 49"1Mtv', i'i:>N'i C'v'iNi1 
,:nu::2 n,,,n, M:,tv�l ("'l'O,,) Miv'iK 
i'i:>N'1,,) 1iT�i1 ,�:, ,�y ninNn�, ciN:i 
'"Y ,iitu:i:, itu:ii ci i1tuYl'tti (',,MW'1 
:il:Jil 'itU tE>iN:i :,iir,it Mi'�'l!:> ,,�,, 
n,,,on ni,n::2 (50"tioliDM',,) ill'rZ!m 

,"iTn',,,) cil in:, '"Y c,. ,,,:, , ,,,:in 

Mi�iNi l1'r11'i C'Y:JW:l (''Ni 'itv CU in 

-:i,,,tv ,,,,,co:, nn,,,:i T�i,1-3:J) c,,yn 

-iNil 'iy C'T1.31i ciN ,,,:i C'tu)i'lW "C'l

'1::l ,(51Y":11Ni 11'rll'i C'Y:l'rll ,w n,,n

Cl'N rtMY-MY'itU '"l:l'i C,. t:ii� ''i1'W
i:li� '';"'l'tv iyi ,52tvi1p:, titu'i C'l':l�

,:-nmmi KOi'l:i {no:,,�::,n� N? 1,,} l"I"::, (45 
'Y ::i"n wHip, ;,Ki) Hc:,,�::,n� N.7N.,, ro,u w,,

,(JHW, .141 
.n"DC CW (46 
,:JH'DO cw (47 

Y"O NHn W"iv, ,l"Wi .:i ,l"!l i":i inti (48
,,,,x, 149 

,K'•'TH,, , ,:, (49 
136 'Y ,,,:,n ""'v' �i,, .1D10:::i , .. n t"1vn (so 

.l"Wi .35 ili,Yl"I 
C'NivJW ¢,'T,i'il r,w,, Mi'lmt:, '.:)"KW� (51 
), ,TY ,lnW"\D N"in} C'�'D ''T':J tll"llt'-,:lV1 "tl'l:llt,, 

,(1?'Ki 
ic,ilw cH,,,..,�wt,,) W'"T'K nw, x, cl, (52 

ii:,:w) rt":Ji'il ,tu ilix, w:i,ru il'iN 

lnDJITJ Cl (:,1-3:,n:,1;3 il'iY�? K1i1 i�!Y 

·nt>'i,, N'rt iliiMilW ,,,:,, ,(n,,n:i) 'M'

,41C'iiyi1 Ni:ll Ci1:Jtv 11n,iovl'!>1 M1K1
-,y;, ,,,l:i C':l"in� ;,1,1( c,,:i, ituYl 
?:>tu'i iyi) IJlNil ?JlilJ Cl N','�:li ,C?

_,,,n�tu c,,:i,, il�il iMyiw ,(Y"i1iNi
•

42{'"l'O,,) il":lvil ,w iM�:>n ,x� c,:i.

il'il'Ci,, i tuii'Dil Cl ,�,, tu' T''DY1 

i1D01i1ilW - "tl'l1W�ii1 ,y q1D1TI •• 

-nw 1:J:l K'i1 ("'l'0?:3,,) C' lWJKi:i ,y

Cl C':Jtv1.3l "'l'0?:3,, ilM'ltv "C't,Dtv�,,

-,n�, iv,,,nn 1:,1n 1;,1,z,, ,ciNn ,:,w:i

i'ODili11 :,,,u:i i1'it,:itv {"'l'0?:3,,) :,iiM

?TV iM?:3:>ntu ,43C'l1nMM'i C'li''iY l':ltv

-:i Cl ,,'TnM, ,w�,M {C' li',Y) i1":li'il
-,nnn) 1rnn Cltu ,{C'liMMM) CiKil 1,::,w

in,:Jtv ,K'iN) 1:,', ilt,il {C�XY it� C'l
c,,:i,, ;n,,l iMyitu tUl .,l '"! ilT cy

tiN,, ,rt":li'il ?W 1M1.3:JM ix� C':l"Ml'ill:1

.("1J10D 1,K

M17:liK 'i!N c,. n,,n, ,,,1 i1T j'l3,'1 

- Ml 'l:l niit� C1'P? YlU:1 C'i1Yil

·v'VJ,, 1'i! ,44"1il? il�1l nyiil,,'IU tiXW

lilJ ill�rn 'lD?:3 1niN nwy,, 1niN ,:i

• ,n,nn:::i ,,,:i (41
tl'viD l'llir.lW:l) C":l1.liil W"� vn�,, T"Dyi (42 
'J:l ',::, ?XX O'l'JOi1D1.lil O'l'ly;i,,e, ((inD) i',111 
Oil r'iMi ,:in::il K? ,,,iw . .  n,y-, cnw C'TKil 
,,i� -rni, iliNnn at',', i1:iiwn:, WDl • • :in:,,, 
ilWYK ilr.li 'WDl<n ir.li ', l'K Oil:Ji) »',',::, n,y-,;, 
- ("'WDX 'N,, lt?X ,"'?Y iTl C'�lrl::J.W 'lKW
mn 'T!7'1rl n'tuDN 'lC,, 'T n,:,"Wil ':"17' ,i1ii1t:J','T
,ic,tt - n1m Dny '?K,w, ,w Cl"llillil? D1Nil 'JJ
'lDI'.:) K?X :"'Tl'X C'TXil 'l:J n:l1'T 'T!r.lW il?'':iWl"IW
,wyl t::i,w ,Tnm ,il":lvil ,w ,n,,::,n n:i"nr.l 1::iw

,Y"lY' ,C1lti1 ?:)W:J D"',',tr," 1?N D'-,l'T 
. ,,y, ·" ,:l"'D "\"11'.)W • ,e KiM, Kl'.3imn (43 

,t,"Di C':J?I'.) '?ii C":J�i (44 

20

bmcopy
Text Box



21

bmcopy
Text Box



22

bmcopy
Text Box



23

bmcopy
Text Box



371 

,r,1.3w,,, ,,,,ri,,, ,w ,,,yr.l D"v'ii, 

ni1Jin ,w C"l:nt::i) s3,,n,w1Jtu i:Ji:, 
·tu' ,1Ji in, emu ,1JN ,n . . (c,,w,,,

,,,,.,,:J, ,,,:, .,,ii, il":lj.'il ,;,, .,7JN: ,:,!:)

'l tl,,w,,, nx '":l.lil'i il"'Jvil ,,ny,,

n::iw,, i11J1ti, 8411.lNJW ,i1,y1J';, ri,io,o
,ri,,y, -,y,i tu" i1J1tn N1Jtui • • "'nnn
?N C"li":l,- i1l'Diyn ::iy:i il?lt 8"7J ';,11r,
nvi'in ri,,,i 86N:'l ,o:, 1:i, ,"Cil'Mtl,.,N

.ss1ti'J', ,,r,y; a,',N:iVi' f'iN

,n,, nvtnn� ,,y, ,11JN:i1 �"Y • � 
,yJ;, ,,u cy ,n,:,, ,ilil'7JMiii ;nc,,o;i 

ri ,y!il ,,i:l i!7JtU iyi) il,n::iilili 

·tu 1:lZ,"i1 - (Z,:lWil Ci":l ilT:l 1'iit:,1,

iY .•. !?rii'il'J i"iY C'N!7Jl '"l:l

••• !?'Z,1.3 

iti::i ,y C"l7J.,Oil ,:i ,,ni,w 1::in'il 
,.,7J, 11:l"M il7J'1,tuiti Z,"Z,"7JN:it it'iiNlit 
'"'W ;n n::iv; :i,y, Yi,Ni"Jil'i iy ,Vi7J� 
... , i?.3Til Y'l:'IW C"T'-,�7J IJ"n 1N i 't'Dlt 
ilN: C"K!?.3l - "O'Z,K? ori,:i,n ,rin:i,,,

,::,., , 'Tl ''1tu" (83 

• ,,,,, , ,, ,,,.:)T {84

.n ,o "Ytu" (85

.tt ,'l�i' (86

C'tl::1V,';, :,r,pi',n ,,me, ClW ,,,:i,, (87

1'i, - ,x,w' ,i,:,, :,1,,:, ,x,w, r,x n:,"v, 
CllW ,,,,,:, :,i,n!'J rrnu,, ,i,w T'Dmw:,,, nmnJ1 

,"l'!:lmw,,, TD'lltl K'l"I iit'n!'J:i Z,"WY 
a,,, ,,,,w:1) C'tlDW7.l nw,11::,. T"11, (88 

,,,::a nx ,r,v,,,, - riat:, ni,,::a, 11u:::1 (i'"W:i

,iri:ili1 11 i::t'T1!11.:li C'l'lvt',D C' 'TJi 'tiO C� 

Di1"1l)C';, n1:,::n:,v, 'D!, ,{'ltlt'"1!lli I.(? ,1:,) "11iD,,

.(lc-n't ,,tl ,, ,,) D'inll"I l'l n'"1ll •il"l\( 

i1J7N? ilJ l?il .. :N ,j] JC"11'1l lC::1l1.:I l1Dilil (•

1,nm Illj] ]'nJ1 .. 1J111il Illj}U nlj} ilJ.TTl?l

Ni11W '1J .. ilJJnN 1i 'J ilJTT771 ilJlN1 l'lNJ 

.-·i1n 'J9, WDJ) nu 

•it,,::i :i�,,o, ; i:,:vi?.3 tu"K ,,i, vT"il ny

. . r,,3,�� "l'i:l ;:,,o:v" C":>M"W m,,.,

-,o,,} :ii,n:, n1J:ln ri,,::i,.r,:, ,111"i1iin::i

c'iiy:, .,.,,l'J Cl n,,,nw tDiit::i (79""l

i1'i'O'J T"":V'IV ,("tl"'ODW?.3,, ,"r,ili?.37J 'l"i,,)
tl"ii,-,r,,::i C"l'3Y'i r,i,wDK:'1 n'i,wl,
new ,n,,l:i -,1.3li o,,o:i - ("l"P"Tl,,)

il�"';,tui'li r,,r,,�i;, i11?itcli1 i11?'MTl'-3
n:lDit�W riw,,w�rn n,w,,wn n'i,Nl)
"iU''i'!Vi'I i'"�:,,:,, T"iyi ,ni,i?li1 W';,W

1iwK, r,,:,, , 1:iw1.3:, ,,,:iw w,,w�il,
·7Ji i"l:l't Cl::iiin 1Di1?.3i ,"lW r,,:,,,

.('i'i:>iw 

c,,o) K,n:i it::i:i r,::,01.3::iw ,rroi:,,, 

-,1-31(:, :,,iKli1 tll Z,T?.3i-,1.3 (r,i,li1 "'11.lli 

- 81ilvii M''»� ""Y 110rir.r,w:i, r,,r,

:l"i:l ,,K::iril it:lW 82jly,,,jf K'l,Oit:l

,,r,y" :c:,1.,i ,i,::i, ,,ny,, c,,,y,:,�

,,w::i?.3 C'v'ix, :,iiyo n,wy, i1"�Pil
:,:),0 nituy, i1":li'i1 ,,ny,, ,"iM"i 'i ,w

,l'1lW1.l::1 - ::1 ,:,yp (78

nn:-n ,,,,l ni,:11n:, 'Tni'r.i::i, ,;,:, (79 

n,,n:i ;nw:,, :u:i.:, ,w nmt::i n,,n:, m'Zl'lD 
,m,,,, :c'tl!:ltul'.) D1t0:i c,. tr.i,,1.3.:, - ,,,:in m,,on

,i1"0 .,..l:l ,"'ili D'P?Hi1 me 

,i'ti:''Tti1 tnt� "'31 i1?�1l"I J11'i7 ?J t'\0il (BO 

. '"0 Tl'.)i'',i:, 

"'tl'lnl ('l ,;iy) 'l"'l n:l0r.1:2w ,,,n, (81 

l'n:n.., ,:,"lPil ?W UlW ?Y ttipl 0n'Vll'.)"W

... ,,up,i ,:, ,i,p' ,n i?Jw rm c, ,,., ''1.li'} 

, 1?'1<i l"JD , 'TY {82

7D l'NlitJW O'ji'H l'1'DD.,.W 1Ji 'lOlJ (• 

.c□w) .. il"'JPil ,w mw 
'il lrTNil 119 lND,, :N ,n, Ymn l'Dili ( ..

ilNll) "''"JWl N1 (T' ,.lJ unttt,!:ll OJ W"nJl

'JJ? 1"JWlJ Wl1'TTilW 7"11 .(OW T"l:!lJJ lDOJil 

''TTJD .. U l'NU '1i1 .. W 'J9TI N1il TI'P'l� lNW 

llJW (WN1 Oll) lrPU} "TT'llJTl 7W lllN nlNil

.(J , Till lnllJJ J"?il 

24

bmcopy
Text Box



25

bmcopy
Text Box



26

bmcopy
Text Box



27

bmcopy
Text Box



28

bmcopy
Text Box



29

bmcopy
Text Box



030

30

bmcopy
Text Box



31

bmcopy
Text Box



32

bmcopy
Text Box



33

bmcopy
Text Box



34

bmcopy
Text Box



35

bmcopy
Text Box



36

bmcopy
Text Box



37

bmcopy
Text Box



38

bmcopy
Text Box



39

bmcopy
Text Box



40

bmcopy
Text Box



41

bmcopy
Text Box



42

bmcopy
Text Box



43

bmcopy
Text Box



44

bmcopy
Text Box



45

bmcopy
Text Box



46

bmcopy
Text Box



47

bmcopy
Text Box



114

Ê"Ë˘˙'‰ ,·‡-ÌÁÓ Á"‰·Ó ,ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ Ù"˘˘„Á ¯È˘ 'ÈÂ‰Ï Â¯È˘ 'ÈÂÏÏ‰

áà-íçðî ç"äáî ,éòñîå úåèî ô"ù .ã"ñá*æ"èùú'ä ,

(äâåî éúìá äçðä)

'éåììäÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜· Â˙Ï‰˙ ˘„Á ¯È˘ 'ÈÂ‰Ï Â¯È˘1Ì˙ÂÁÂ ,2˙ÂÓÓÂ¯ 
‡Â‰ ‰Ê ¯Á‡Ï˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰·„ ,Ì„È· ˙ÂÈÙÈÙ ·¯ÁÂ ÌÂ¯‚· Ï‡
¯ÂÓÊÓ„ ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÏ‰˙ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ ‰‰Â .'ÂÎÂ ·¯Á· Â˘ÚÈ ‰Ó ¯‡·Ó
˙‡ ÌÈ‡Â¯˘ ÔÓÊ ÏÎ ,Ï‡¯˘È ÂÏ‡ ÌÈ„ÈÒÁ‰ Ì‰ ÈÓ :Ï"ÚÏ· ¯·„Ó ‰Ê
‰¯È˘ Â¯Ó‡Â ÌÈ„ÈÒÁ Â˘Ú ÌÈ· Â‰Â‡¯ ,'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁ ÌÈ˘Ú Ì‰ ‰"·˜‰

¯Ó‡˘3¯Ó‡˘ ÌÈ„ÈÒÁ ÌÈ˘Ú Ì‰ ·"‰ÂÚÏ Â˙Â‡ Â‡¯È˘ÎÂ ,'ÂÎ ¯È˘È Ê‡ 
‰Ê ¯È˘„ ÁÏ˘· 'Ù ËÂ˜ÏÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ· ‡˙È‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜· Â˙Ï‰˙

¯ÎÊ ÔÂ˘Ï ˘„Á ¯È˘ ¯ÓÂ‡ ÔÎÏÂ ,‡Â·Ï „È˙ÚÏ ‡Â‰4‰¯È˘ ¯Ó‡ Ó"Î·Â ,
ÔÂ˘Ï ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚· ÂÏÈÙ‡Â ,‰·˜ ÔÂ˘Ï ‰˘„Á

‰Â‡Â È‡ ‰¯ÂÁ˘ Ù"‰Ú) ‰·¯ ˘"‰˘· ¯‡·Ó„ÎÂ .‰·˜5˙ÏËÂ ÂÊ ‰·˜ (
˙ÂÓÂ‡ 'Ú ¯Â˘ÈÚ ‡Â‰˘ ÔÈÓÓÚ 'Ê ı¯‡ Ï‡¯˘È Â˘¯È ÍÎ 'ÂÎ ÌÈÒÎ ¯Â˘ÈÚ
Ï·‡ ,'‰Ï ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ 'ÂÎ ¯Ó‡˘ 'ÂÎ ‰·˜ ÔÂ˘Ï· ‰¯È˘ Â¯Ó‡ 'ÂÎ
ÔÂ˘Ï· ÔÈ¯ÓÂ‡ 'ÂÎ ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎÏ ˘¯ÂÈ‰ ¯ÎÊÎ ˘¯ÈÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰ Ï"˙ÚÏ

 ÍÈ¯ˆÂ .¯ÎÊ¯Á‡Ó„ ,Ì„È· ˙ÂÈÙÈÙ ·¯ÁÂ ÌÂ¯‚· Ï-‡ ˙ÂÓÓÂ¯ Â¯ÓÂ‡ ÔÈ·‰Ï
·È˙Î „È˙ÚÏ È¯‰Â ,·¯Á‰ ÔÈÚ Â‰Ó Î"‡ ,‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· ¯·„Ó˘6Â˙˙ÎÂ 

.·¯Á ÈÂ‚ Ï‡ ÈÂ‚ ‡˘È ‡Ï 'Â‚ ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á

(·ïéáäìå‡Ï („"Ó Â"Ù ˙·˘) ‰˘Ó· ‡˙È‡„ ‰ÏÁ˙ ÌÈ„˜‰Ï ˘È ‰Ê
ÛÈÈÒ· ‡Ï (˙·˘·) ˘È‡‰ ‡ˆÈ7‡ÏÂ ÒÈ¯˙· ‡ÏÂ ˙˘˜· ‡Ï 

*(ÈÚÒÓ-˙ÂËÓ Ù"˘· ¯Ó‡˘ ¯Ó‡Ó‰"
. ·‡-ÌÁÓ ˘„Á ÌÈÎ¯·Ó ˜"˘¯Ó‡Ó‰ ‡Â‰ .

. [·"Ï¯˙] ÛÈÈÒ· ‡Ï ˘È‡‰ ‡ˆÈ ‡Ï‰ÊÈ‡ ÌÚ .
"ÌÂÈÒÂ ‰ÏÁ˙‰ ˙ÙÒÂ‰·Â ,ÌÈÈÂÈ˘*.

˜"Î È"Ú Â‰‚Â‰ Z ¯Ó‡Ó‰ ÌÂÈÒÂ ˙ÏÁ˙‰
.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡

*(‰ ÔÂ˘Ï"¯·„ Á˙Ù"‡ˆÈ ‡Ï ‰"„ ¯Ó‡ÓÏ 

Ò¯ËÂ˜· ¯Â‡Ï ‡ˆÈ˘ ·"Ï¯˙ ÛÈÈÒ· ‡Ï ˘È‡‰

(Ê"Ë˘˙ ·‡ ÌÁÓ '‰ Z ˙"‰˜) Ú"Ù·,Î"Á‡Â 

ÍÏÈ‡Â · 'Ú ·"Ï¯˙ Ó"‰Ò·,Ó"Ó ‰ÊÈ‡ ˙ÙÒÂ˙· 

Â˜˙Ú Ì˜ÏÁ) ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÓ ˙Â¯Ú‰Â

(ÔÓ˜Ï.

(1.‡ ,ËÓ˜ ÌÈÏ‰˙
(2:(ÈÈÒÓ '‰ ¯Ó‡ÈÂ Ù"‰Ú) ‰Î¯· ˘"ÏÈ·

. Ì˙ÁÂ˙ÂÓÈ˘¯ ‰‡¯Â .ÌÂ¯‚· Ï-‡ ˙ÂÓÓÂ¯ .
.ÂÙÂÒ· ˘˙ 'Ú ÌÈÏ‰˙Ï (¯Â‡ Ï‰È) ˆ"ˆ‰

(3.‡ ,ÂË ÁÏ˘·
(4,ÊË˜) ÌÈÁÒÙ ¯Ó‡Â ‰"„Â˙ Î"‚ ‰‡¯

¯È˘ 'ÂÎ ‰¯˘ÈÂ (· ,„Î Ê"Ú) Ï"Ê¯˘ÓÂ Z (·
ÌÈÏ‰˙Ï (¯Â‡ Ï‰È) ˆ"ˆ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈÈÚ ˘„Á

.‡˘˙ 'Ú
(5.‰ ,‡ ˘"‰˘
(6.„ ,· 'ÈÚ˘È
(7¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È"Ú ‰‚Â‰ Ô‡Î „Ú

.‡"ËÈÏ˘
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ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ,ÂÏ Ô‰ ÔÈËÈ˘Î˙ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ,'ÂÎ ÁÓÂ¯· ‡ÏÂ ‰Ï‡·
‰˘ÓÁ ÂÓÈ ÂÊ ‰˘Ó· ‰‰Â .ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ ¯Ó‡˘ 'ÂÎ ‡Ï‡ ÂÈ‡
Ô‚‰Ï ÂÈÚ˘ ÒÈ¯˙ Ì‚Â ,˙˘˜ ÔÎÂ ,ÔÈÈÊ ÈÏÎ ‡Â‰˘ ·¯Á ‡Â‰ ÛÈÈÒ„ ,ÔÈÈÊ ÈÏÎ
‡¯Ó‚· 'ÈÙ ‰Ï‡ ÔÎÂ ,ÔÈÈÊ ÈÏÎ‰ ÏÏÎ· Î"‚ ‡Â‰ ˙Â‡¯ËÒÈÏ·Â ÌÈˆÁ‰ „Ú·8

.ÔÈÈÊ ÈÏÎ Î"‚ ‡Â‰ Î"‡Â ,·Ú Â˘‡¯Â Â· ÔÈÎÓ˘ Ë·˘ ‡Â‰˘ ,‡ÙÏÂ˜ ‰Ï‡ È‡Ó
ÈÓÏ˘Â¯È· ‡˙È‡Â9Ù"Ú 10˙·È˙·˘ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯˘È È· ÂÏÚ ÌÈ˘ÂÓÁÂ 

ÂÈ‰˘ ÂÈÈ‰Â ,ÌÈÈÈÂÊÓ ˘Â¯ÈÙÂ ˘ÓÁ ˘Â¯ÈÙ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ˘È ÌÈ˘ÂÓÁÂ
‰ÂÎ‰ ‡Ò¯È‚‰ ‡Â‰ ÔÎ„) ‰˘Ó‰· ·˘ÂÁ˘ ÔÈÈÊ ÈÏÎ ‰˘ÓÁ‰· ÌÈÈÈÂÊÓ

ÈÓÏ˘Â¯È·11,‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ .(
ÍÈ¯ˆ 'È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚·Â ,ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ ·È˙Î ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚·„
.ÔÈÈÊ ÈÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ Î"‡ ,‰ÏÂ‡‚ Ï˘ Ú"Â‰˘ ¯Á‡Ó ,‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÔÈÈÊ ÈÏÎÏ

(‚ïéáäìåÂ¯Ó‡ ‰‰„ .˙ÂÈÁÂ¯· ·¯Á‰ ÔÈÚ ‰ÏÁ˙ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ,‰Ê
Ï"Ê¯12,˙ÂÈÙ È˙˘ Ï˘ ·¯Á ÊÁÂ‡ ÂÏÈ‡Î 'ÂÎ ˘"˜ ‡¯Â˜‰ ÏÎ 

,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â .‡˜Â„ ˙ÂÈÙ È˙˘ Ï˘ ·¯Á· ‰ÏÚÓ ‰ÊÈ‡ ˘È˘ ‰ÊÓ ÚÓ˘Ó„
¯‰Ê· ‡˙È‡„Î13‡ÙÂ‚ ,'ÈÂ‰„ „"ÂÈ ‡Â‰ ‡·¯Á„ ‡˘È¯ ,'ÈÂ‰ ‡„ ·¯Á„ 

Ì˘ ‡Â‰ ‡·¯Á„ ‡˜˙¯ ,'ÈÏÈ„ ˙ÂÈÙ ÔÈ¯˙ Ô‰ ‡"‰ ‡"‰ ,Â"‡Â ‡Â‰ ‡·¯Á„
·È˙Î ‰‰„ ,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â .'„‡14ÂÏ‡ Ì˘È˘ ,ÂÈÈ‰ ,ÂÈ·È¯Ó Â˙ÁÈ 'ÈÂ‰ 

‡„ ·¯Á„ ,‡ÙÂ‚ 'ÈÂ‰ Ì˘ È"Ú ‡Â‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ÁÂˆÂ ,'ÈÂ‰ ÏÚ ÌÈÓÁÂÏ‰
.'ÈÂ‰ ÏÚ ÌÈÓÁÂÏ‰ ÂÏ‡ „‚Î ‰ÓÁÏÓ‰ ÌÈÁˆÓ 'ÈÂ‰ ·¯Á È"ÚÂ ,'ÈÂ‰

ïéðòäå'‡ ÔÙÂ‡ .ÌÈÙÂ‡ È˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ‰‰„ ,‡Â‰
Ì˘Ó ÈÂÏÈ‚ 'ÈÁ·· Ò"‡Â‡ ¯È‡Ó˘Î„ ,ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯Ó ‡Â‰
Ï·‡ ,ÏÂËÈ· 'ÈÁ·· ‡Ï‡ Ò"‡Â‡ ˙‡¯˘‰ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡

¯Â„Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Â‰Â È‡ ÔÈ‡ ÈÎ ,Ò"‡Â‡ ÈÂÏÈ‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ˘È 'ÈÁ··15,
Ï·‡ ,ÈÂÏÈ‚ 'ÈÁ·Ó Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ „¯Ù ¯·„Â ˘È Ì‰˘ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ÔÎÏÂ
Ù"ÎÚ˘ ÈÙÏ ,‰˜ÈÈ Ï·˜Ï Ì‰ ÌÈÏÂÎÈ ,ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯ 'ÈÁ·· ÌˆÓˆ˙˘Î

(8.‡ ,‚Ò Ì˘
(9.Ì˘ ˙·˘

(10.ÁÈ ,‚È ÁÏ˘·
(11:Ï"‰ ˘È‡‰ ‡ˆÈ ‡Ï ‰"„ ‰‡¯

ÌÓ‡ ,¯˘Ú ‰˘ÓÁ 'È‚‰ ÂÈÙÏ˘ ÈÓÏ˘Â¯È·"
ÌÈ˘ÂÓÁÂ 'ÏÓ „ÓÏ˘ 'ÈÙÂ ,‰˘ÓÁ Ò¯Â‚ Ú"‰˜·
,‰˘ÓÁ ‡È‰ 'È‚‰˘ 'ÈÙ· 'Î Ó"ÙÈ·Â ,‰˘ÓÁ 'Ï

ÔÎ" :Ì˘ ‰¯Ú‰·Â ."‡˙ÏÈÎÓ· ‡˙È‡ ÈÎ‰˘Â
.È"·˘¯„ ‡˙ÏÈÎÓ·Â ÂÓÂ˜Ó· ËÂ˜ÏÈ· Î"‚ ‡Â‰

."Ù"‰Ú ÌÈ˜Ê ¯„‰ Î"‚ ‰‡¯Â
(12.‡ ,‰ ˙ÂÎ¯·
(13.· ,¯„Ú .‡ ,·¯Ú ‚"Á
(14.„"ÂÈ ,· ‡-Ï‡ÂÓ˘
(15.‡ ,‰ ‰ËÂÒ
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‡È˜Ï‡„ ‡˜Ï‡ 'ÈÏ Â¯˜„ ,Ì‰· ˘È ÏÂËÈ· ËÚÓ16Ì‚ ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì‰˘ ‡Ï‡ ,
Ï·˜Ï Ì‰ ÌÈÏÂÎÈ ÔÎÏÂ ,Ì· ˘È ÏÂËÈ· ËÚÓ Ï·‡ ,˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÓˆÚ ˙‡

È ÌÈÏ·˜Ó˘ ‡Â‰ '·‰ ÔÙÂ‡Â .ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯Ó ‰˜ÈÈ‰‰·‚‰Ó Ì˙˜È
,ÏÏÎ ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ÂÈ‡ Ì˘˘ ,ÔÂ˜˙Ï Ì„˜˘ Â‰˙‰ ÌÏÂÚÓ ÂÈÈ‰ ,˙Â‡˘˙‰Â

‰¯Â‡Î ‰ÎÈ˘ÁÎÂ17˘"ÓÎÂ ,‰Â˘· 18ÈÏÎÈ‰· ‡È‰Â ˘Ù˙˙ ÌÈ„È· ˙ÈÓÓ˘ 
‰‰ ÔÎÏ ,ÏÏÎ ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙ ÂÈ‡ Ì˘˘ ÍÏÓ ÈÏÎÈ‰· ˙‡ˆÓ˘ ÔÂÈÎ„ ,ÍÏÓ

˘"Ó Â‰ÊÂ .˘Ù˙˙ ÌÈ„È· ˙ÈÓÓ˘ Ì‚19˙‡ ÌÈ‰È·‚Ó˘ ,¯˘Î È‰È·‚˙ Ì‡ 
ÌÈÓ˘· ¯˘‰ Í¯„ ÂÓÎÂ ,„‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÓˆÚ20.

äðäå‰Ê È¯‰ ,ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‡ '· È"Ú ‰˜ÈÈ Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ‡ÙÂ‚ ‰Ê ÔÈÚ
·È˙Î ‰‰„ .Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÈÂÏ˙21Ï˘ÓÏ ÂÓÎÂ ,Â˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ 22

‰ˆ˜‰ ÚÚ˙Ó˘Î ‰‰ ,‰ËÓÏ '‡ Â˘‡¯Â ‰ÏÚÓÏ ¯Â˘˜ „Á‡ Â˘‡¯˘ Ï·Á‰
ÈÙÏ˘ ,È"˘ ˙„Â·Ú· Ì‚ ‡Â‰ Ê"„ÚÂ .ÔÂÈÏÚ‰ ‰ˆ˜ Ì‚ ÚÚ˙Ó ÔÂ˙Á˙‰
Ì„‡‰ ¯˘‡Î˘ ÂÈÈ‰Â .‰ÏÚÓÏ Î"‚ ‰˘Ú ‰ËÓÏ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ÔÙÂ‡
˙ÂÈÓÈÙ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ 'È‰˘ ‰Ê ˙¯ÂÓ˙„ ,ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈ¯·„· ÂÓˆÚ ˙‡ ÏÈÙ˘Ó
ÌÈ¯·„· ÂÓˆÚ ˙‡ ÏÈÙ˘Ó ‰Ê ˙¯ÂÓ˙ ‰‰ ,‰ÏÙ˙Â ˙"˙· ˙Â˜Ï‡Ï ÂÂˆ¯
˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ˘ „Ú ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯ ‰ÏÚÓÏ Ì‚ Ì¯Â‚ ‡Â‰ Ê"ÈÚ ,ÌÈÈÓ˘‚
˙Â‡˘˙‰ 'ÈÁ·· ÂÓˆÚ ˙‡ 'È·‚Ó Ì„‡˘Î ÔÎÂ .ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ‰ÊÓ
‡˘˙Ó ‡Â‰ Ó"Ó ,ÂÏ˘ ˙Â˙ÈÁÙ‰ ˙‡ ·ËÈ‰ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈ˘ Ì‚‰„ ,˙ÂÒ‚Â

ÁÂ¯ È˙ÈÈ‡ ÁÂ¯ ‰‰ ,˙Ú„Â ÌÚË ‡Ï·23ÌÂ˜ÓÓ ÌÈÂˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ Ì¯Â‚˘ ,
Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ‰Ú¯Ù ÔÈÚ Â‰ÊÂ .„‡Ó ‰Â·‚24,ÍÈ¯‡„ Û¯ÂÚ 'ÈÁ·Ó Ï·˜Ó˘ ,

Û¯ÂÚ ÈÏ‡ ÂÙ ¯˘‡Î˘ ,‰„Â·Ú· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÈÚÂ ,„‡Ó ‰Â·‚ 'ÈÁ· ‡Â‰˘
ÌÈÙ ‡ÏÂ25Û¯ÂÚÓ ˜ÂÈ˘ ‰Ú¯Ù 'ÈÁ· Í˘Ó Ê"ÈÚ ‰‰ ,(‰¯ËÙ‰· ˘"ÓÎ) 

È„Î ,˙ÂÈÙ È˙˘ Ï˘ ·¯Á ÔÈÚ Â‰ÊÂ .'ÂÎ ‰¯Â‡Î ‰ÎÈ˘ÁÎ Ì˘˘ ,‡"‡„
.ÌÈÙÂ‡‰ '·Ó Ì˙˜ÈÈ ˙È¯Î‰Ï

(„ïéáäìå˙Â„ÈÒÁÂ ‰Ï·˜ È¯ÙÒ· ¯‡Â·Ó ‰‰ ,˙ÂÈË¯Ù· ÔÈÚ‰
¯ˆÈÓ ‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ÌÈ˘Â¯„‰·

(16.„"ÎÙÂ ·"ÎÙ ‡È˙ ‰‡¯ .˙ÂÁÓ ÛÂÒ
Í" ˙"‰Â‡] Á"Ù ‰¯ÈÎ˘‰ ¯Ú˙ ˘Â¯„· ˜"ÚˆÂ

.[ÍÏÈ‡Â Ù˘˙ 'Ú · Í¯Î
(17.·È ,ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙ Ù"Ú
(18.ÁÎ ,Ï ÈÏ˘Ó
(19.„ ,‡ 'È„·ÂÚ
(20ÍÏÓ‰ ˜ÓÚ· Î"˘ÓÙÚ .ËÈ ,Ï ÈÏ˘Ó

˙ÂÎÏÓ· ¯·„Ó˘ ·"ÏÙ Â‰˙‰ ÌÏÂÚ ¯Ú˘

ÈÏ˘Ó Ù"‰Ú Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ˙"Ï Î"‚ ‰‡¯Â .ÌÂ„‡
.ËÈ ,Ï
(21.Ë ,·Ï ÂÈÊ‡‰
(22.Â"‡Â-‰"Ù ˙"‰‚‡ ‡È˙ ‰‡¯
(23.· ,·Ò˜ ·"ÁÊ ‰‡¯
(24Ù"¯ Ì˘ .·˘ÈÂ Ù"¯ Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ˙"Ï

.„ÂÚÂ .˙ÂÓ˘
(25.ÊÎ ,· 'ÈÓ¯È
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‰Ú¯Ù È¯˘ '‚ Ú"Â‰˘ ,ÔÈ„È¯ÂÂ Ë˘ÂÂ ‰˜ ,'ÈÁ· '‚ ˘È ÔÂ¯‚·˘ ,ÔÂ¯‚‰26,
È¯˘ '‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˘È˘ Ì˘Î ,‰‰Â .ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘
ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘„ .‰˘Â„˜· Ì‚ ÌÈ¯˘‰ '‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˘È Î"ÂÓÎ ,Ê"ÂÚÏ· ‰Ú¯Ù

‚ÂÚ˙ ÈÈÓ ÏÎ ÌÈÁÈÓˆÓ ÌÈÓ È¯‰˘ ,‚ÂÚ˙‰ ˙Î˘Ó‰ ‡Â‰27Ú"Â‰Â ,
,‰˜‰ ‡Â‰ Ì„‡‰ ÛÂ‚·Â .˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ¯„Ò ÏÎ· È˜Ï‡‰ ‚ÂÚ˙‰ ˙Î˘Ó‰

Ó‰ È„È‚ ˘È ‰˜·„,ÛÂ‚‰ ÏÎ· ÁÂÓ‰Ó ‚ÂÚ˙‰ Í˘Ó ÌÈ„È‚‰ È"ÚÂ ÁÂ
Ï"Ê¯‡ÓÎ28˘È¯Ù „ÁÂ ‰‡È¯Ï ˘È¯Ù „ÁÂ ‡·ÏÏ ˘È¯Ù „Á ÈÂ‰ È˜ ˙Ï˙ 

‚ÂÚ˙‰ ˙‡ ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰˘ ‰˜‰ Ú"Â‰ÊÂ ,ÌÈÏÏÎ ÌÈ¯·‡ Ì‰˘ ,‡„·ÎÏ
,‚ÂÚ˙· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ ‰„Â·Ú·Â .ÛÂ‚‰ ÏÎ· ÁÂÓ‰ È„È‚ È"Ú ÁÂÓ‰Ó
¯˘ Ú"Â‰Ê„ ,‰ÏÙ˙· ‚ÂÚ˙‰ Î"ÂÓÎÂ ,‰¯Â˙‰Ó˘ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ‡Â‰ ‚ÂÚ˙‰˘
‡Â‰˘ ,‰˘Â„˜· ÌÈÓ„‰ ˙ÁÈ˙¯ Ú"Â‰ ‰„Â·Ú· ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘Â .ÌÈ˜˘Ó‰
‡È‰˘ ÌÈ‚ÂÚ˙· ‰·‰‡ Ú"Â‰ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘„ ,˘‡ ÈÙ˘¯Î ‰·‰‡ 'ÈÁ·
ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘Â .˘‡ ÈÙ˘¯Î ‰·‰‡ ‡Â‰ ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘Â ,ÌÈÓÎ ˙Î˘Ó˘ ‰·‰‡
‚ÂÚ˙‰ Â‰Ê ‰‰ ,‰¯Â˙ ‡Â‰ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘„ Ï"˙˘ Ì‚‰„ ÂÈÈ‰Â ,‰¯Â˙ ‡Â‰
‡È¯ËÓÈ‚· ,‰ËÁ ˙‡¯˜ ‰¯Â˙„ ,ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘ Ú"Â‰ Ì˙Ò ‰¯Â˙ Ï·‡ ,‰¯Â˙„

·"Î29˘"ÓÎ ,ÌÁÏ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰ËÁ‰ÓÂ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÂÂ˙‡ ·"Î ,30ÂÎÏ 
˘"ÓÎ ,'ÈÙ‡ È"Ú ‰Ê È¯‰ ÌÁÏ 'È‰˙ ‰ËÁ‰Ó˘ È„Î·Â ,ÈÓÁÏ· ÂÓÁÏ31ÂÙ‡Â 

,˘‡ ÈÙ˘¯Î ‰·‰‡‰ ˙ÂÓÈÓÁ ‡Â‰ ¯Â˙„ ,„Á‡ ¯Â˙· ÌÎÓÁÏ ÌÈ˘ ¯˘Ú
ÔÈÚ· ˘‡ ÈÙ˘¯‰Â Í‡˜‰ ÂÈÈ‰ „Á‡ ¯Â˙Â ,ÌÏÂÚ Ï˘ Â„ÈÁÈ ‡Â‰ „Á‡Â»
,˘‡ ÈÙ˘¯‰ ‡Â‰˘ ¯Â˙‰ ÔÈÚ ,ÌÈÈÚ '· Ô‡Î ˘È˘ È¯‰ ,ÌÏÂÚ Ï˘ Â„ÈÁÈ
‡Â‰˘ ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘ Ú"Â‰ÊÂ ,¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ ‡Â‰˘ ÌÏÂÚ Ï˘ Â„ÈÁÈ ÔÈÚÂ

.ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘Â ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘„ ÌÈÂ˜ '·‰ ÔÈ· ÚˆÂÓÓ ‡Â‰˘ ,‰¯Â˙‰

äðäå.Ê"ÂÚÏ„ ÌÈ¯˘ '‚‰Ó ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ÌÈ˙¯ÂÎ ‰˘Â„˜„ ÂÏ‡ ÌÈ¯˘ '‚
‡Â‰ Ê"ÂÚÏ· ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘„ ,‰Ú¯Ù È¯˘ '‚ ˘È Ê"ÂÚÏ· Ì‚ ‰‰„
Ì‰· ÚÂ˜˘‰ ,Ó"Ó ,¯˙È‰ ˙Â‡˙ ‡Â‰˘ Ì‚‰„ ,ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈÈÚ· ‚ÂÚ˙‰
ÌÈÓ„‰ ˙ÁÈ˙¯ ‡Â‰ ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘Â .È˜Ï‡ ÔÈÚÏ ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ÂÈ‡˘ Ì¯Â‚
ÂÈÚ ˙ÂÏÏÎ·˘ ‡Â‰ ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘Â .ÌÈÈ¯ÓÂÁ ÌÈ¯·„· Ì‚Â ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈ¯·„·
‰˘Â„˜· Ì‰˘ ÂÓÎ ÌÈ¯˘ '‚‰ È"ÚÂ .˙ÂÈÓ˘‚· Ì‡ ÈÎ ‰¯Â˙· ÁÂÓ ÂÈ‡
ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ È"Ú ,‰‰„ .Ê"ÂÚÏ„ ‰Ú¯Ù È¯˘ '‚‰Ó ‰˜ÈÈ‰ ˙‡ ÌÈ˙È¯ÎÓ
‚ÂÚ˙‰ ˙Î˘Ó‰ ‡Â‰ ÂÈÚ˘ ,ÌÈ‚ÂÚ˙· ‰·‰‡„ ‰„Â·Ú‰ ‡Â‰˘ ‰˘Â„˜·

(26.ÍÏÈ‡Â ‚ ,·˜ .ÍÏÈ‡Â · ,Á ‡"Â˙ ‰‡¯
(27.(·"ÚÒ ,‰) ‡"Ù ‡È˙ ‰‡¯
(28.· ,‰Ï¯ ‚"ÁÊ ‰‡¯

(29.· ,ÁÙ˜ ‚"ÁÊ
(30.‰ ,Ë ÈÏ˘Ó
(31.ÂÎ ,ÂÎ È˙Â˜ÂÁ·
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‰È· ‰˜ ‰ÓÎÁ ‰˜ ,‰˜‰ Ú"Â‰Ê˘ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ È"Ú ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰·32,
‰Î˘Ó‰‰ ¯˘‡Î„ ,‰Â·‚ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈ˜ÂÈ˘ ‰˜ÈÈ‰ ˙‡ ˙È¯ÎÓ ‡Â‰ Ê"ÈÚ ‰‰
‰Ó ,ÈÎ ,Ï·˜Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÈÊ‡ ,ÏÂËÈ· ‰ÈÚ˘ ‰ÓÎÁ‰ È"Ú ‡È‰
¯˘‡Î Ï·‡ ,‡˜Â„ ÛÈ˜Ó 'ÈÁ·· ‡Â‰˘Î ‰Ê È¯‰ ,‰Â·‚‰ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈ˜ÂÈ˘

ÔÈÚÓÂ Ò¯ËÂ˜· ¯‡Â·ÓÎ ,˜ÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙ÂÈÓÈÙ· Í˘Ó33.‰ÎÂ¯‡· 
ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘ È"ÚÂ .‰Â·‚‰ ÌÂ˜ÓÓ ‰˜ÈÈ‰ ˙¯ÂÎ˘ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ Ú"Â‰ÊÂ
Ì„‡‰˘ Ê"ÈÚ ‰˘Ú˘ ,ÌÈÓÂˆÓˆ ÈÂ·È¯Ó ‰˜ÈÈ‰ ˙‡ ˙¯ÂÎ ‡Â‰ ‰˘Â„˜·
˘‡ ÈÙ˘¯Î ‰·‰‡‰ È"Ú˘ ÂÈÈ‰Â ,ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈ¯·„· ÂÓˆÚ ˙‡ ÏÈÙ˘Ó
‰Ó Â‰Ê˘ ,Ê"ÂÚÏ·˘ ÌÈÓ„‰ ˙ÂÁÈ˙¯ ‰ÏÎ ,‰˘Â„˜· ÌÈÓ„‰ ˙ÁÈ˙¯Â

 ÂÈÚ˘ ,‡ÈÏÂË˜ ·¯ ,ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘ Ù"Ú Ì‚¯˙˘‡¯Ó‚· ‡˙È‡„Î ‡Â‰34

Ù"Ú35˙ÂÁÈ˙¯ È"Ú˘ ÂÈÈ‰Â ,'ÂÎ Â¯ˆÈ ˙‡ Á·ÂÊ‰ ÏÎ ,È„·ÎÈ ‰„Â˙ Á·ÂÊ 
‡ÏÈÓ·Â ,Ê"ÂÚÏ·˘ ÌÈÓ„‰ ˙ÂÁÈ˙¯ ˙‡ ‰ÏÎÓ ‡Â‰ È¯‰ ‰˘Â„˜·˘ ÌÈÓ„‰

.ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯ „ˆÓ˘ ‰˜ÈÈ‰ ˙ÏË·˙Ó

åäæå‰·‰‡Â ÌÈ‚ÂÚ˙· ‰·‰‡„ ‰„Â·Ú‰ Ú"Â‰˘ ,˙ÂÈÙ È˙˘ Ï˘ ·¯Á
‡È‰ ‰¯Â˙„ ,‰ÏÙ˙Ï ‰¯Â˙ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ‡Â‰ ˙ÂÏÏÎ·Â .˘‡ ÈÙ˘¯Î
‡È‰ ‰ÏÙ˙Â ,ÛÈ˜Ó‰ „ˆÓ˘ ‰˜ÈÈ‰ ˙È¯ÎÓ Ê"ÈÚ˘ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ

‡·¯˜ ˙Ú˘ ‡˙ÂÏˆ ˙Ú˘„ ,‰ÓÁÏÓ Í¯„· ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ36˙È¯ÎÓ Ê"ÈÚÂ ,
˙˜ÈÈ· ÌÈÙÂ‡‰ '·„ ,'ÈÂ‰ ‡„ ·¯Á Â‰ÊÂ .ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯Ó ‰˜ÈÈ‰
,'ÈÂ‰ È"Ú ˙˙¯Î ÛÈ˜Ó‰ „ˆÓ˘ ‰˜ÈÈ‰„ ,‡˜Â„ 'ÈÂ‰ È"Ú ÌÈ˙¯Î ˙ÂÙÈÏ˜‰

˘"ÓÎ19„ˆÓ˘ ‰˜ÈÈ‰ Ì‚Â ,'ÈÂ‰ ÌÂ‡ Í„È¯Â‡ Ì˘Ó ¯˘Î È‰È·‚˙ Ì‡ 
„ˆÓ ‡È‰ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ˙˜ÈÈ È¯‰˘ ,'ÈÂ‰ Ì˘ È"Ú ˙˙¯Î ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯
ÈÎ ,‰"Ï‡ 'ÈÁ·Ó ‰Ê ÔÈ‡ ‡ÙÂ‚ ‰Ê·Â ,‡˜Â„ ÌÈ˜Ï‡ Ì˘„ ÌÈÓÂˆÓˆ‰ ÈÂ·È¯

ÌÁ È· ˙Ó„‡ ÌÈ˜ÂÈ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ¯Èˆ Á"ÓÓ„ ,Ì"È 'ÈÁ·Ó Ì‡37„ˆÓ Í‡ ,
Ï˘ ·¯Á ‡Â‰˘ ,'ÈÂ‰ ‡„ ·¯Á Â‰ÊÂ .‰˜ÈÈ‰ ˙ÏË·˙Ó 'ÈÂ‰ Ì˘„ ÈÂÏÈ‚‰
‰¯Â˙„ ‰„Â·Ú‰ ‡Â‰ ‰„Â·Ú·Â .ÌÈÙÂ‡‰ '·· Ì˙˜ÈÈ ˙È¯Î‰Ï ˙ÂÈÙ È˙˘
‰¯Â˙‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ ‡È‰˘ ‰ÏÙ˙· ‰ÏÚÓ ˘ÈÂ ,‰ÏÙ˙„ ‰„Â·Ú‰Â
˙ÏÚÓ ÂÓÎÂ ,‡ÎÙ‰˙‡ ÏÚ ‡ÈÙÎ˙‡„ ‰ÏÚÓ‰ „"ÚÂ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‡È‰˘

‡˙·ÂÈ˙· ‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈ˘Ó ÔÎÏ˘ ,ÌÈ˜È„ˆ ÏÚ ˙"Ú·‰38Â‰ÊÂ .

(32.‡ ,Â ˙ÂÎ¯· ‰‡¯Â .‰ ,„ ÈÏ˘Ó
(33.ÍÏÈ‡Â Á ¯Ó‡Ó
(34.· ,‚Ó ÔÈ¯„‰Ò
(35.‚Î , ÌÈÏ‰˙
(36.· ,Ó¯ ‡"Á .‡ ,‚Ó¯ ‚"Á ¯‰Ê ‰‡¯

.‡ ,·Ú ˜Ï· ˙"Â˜Ï .(· ,ËÎ) ‚"È˙ ¯‰Ê ÈÂ˜˙
.‚ ,‰Ï .‚ ,„Ï ‡ˆ˙

(37.‡· Ù"¯ Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ 'Ò ‰‡¯
ÔÈÚ ˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘ .‰"Ù ˆ"Ó‰Á ¯Ú˘ Á"ÚÙ

.„ ,Ë˜ ˙ÂÙÒÂ‰ ‡"Â˙ .‡ ˘Â¯„ ÁÒÙ‰
(38È˘Â¯„ ˙"Â˜Ï ‰‡¯Â .· ,‚˜ ‚"ÁÊ ‰‡¯

È¯Ó‡Ó .·"ÚÒ , ˘"‰˘ .· ,·ˆ ˆ"ÚÓ˘
."˘Â .·È˘ 'Ú ‡"Á ‡¯˜ÈÂ ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡
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·¯Á ˙‡¯˜ ˘"˜„ ,˙ÂÈÙ È˙˘ Ï˘ ·¯Á ÊÁÂ‡ ÂÏÈ‡Î 'ÂÎ ˘"˜ ‡¯Â˜‰ ÏÎ
ÔÎÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡ÈˆÈ‰ ‡È‰ Ê"ÈÚ˘ ,‰Ú¯Ù È¯˘ '‚Ó ‰˜ÈÈ‰ ˙È¯Î‰Ï ˙ÂÈÙÈÙ

'Â‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡ ˘"˜· ÌÈÈÒÓ39.

(‰øåàéáå‰ÏÙ˙ ÂÊ ·Ï·˘ ‰„Â·Ú· ˙ÂÈË¯Ù· ÔÈÈÊ ÈÏÎ ‰˘ÓÁ‰ ÔÈÚ40,
¯ÓÊÏ ÔÂ˘ÏÓ ,‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ÏÚ È‡˜ ·¯Á ‡Â‰˘ ÛÈÈÒ ‰‰

ÌÈˆÈ¯Ú41‰Âˆ ‡Â‰ ÈÎ 'ÈÂ‰ Ì˘ ˙‡ ÂÏÏ‰È ÔÈÚ· ˙ÂÂ·˙‰‰ È"Ú˘ ÂÈÈ‰„ ,
Â‡¯·Â42˘"ÓÎ ,Ú"ÂÓ˘ ‡Â‰ ˙˘˜Â .ÌÈˆÈ¯Ú‰ ˙‡ ¯ÓÊÓ ‡Â‰ È¯‰ ,43È·¯Á· 

Ì‚ ÏÚÂÙ˘ ‡Â‰ ˙˘˜‰ ˙ÏÚÓ„ ,È˙ÂÚ··Â È˙ÂÏˆ· Ì‚¯˙Â ,È˙˘˜·Â
‰ËÓÏ ¯˙È‰ ˙‡ ÂÎ˘ÓÈ˘ ‰Ó ÏÎ„ ,¯˙È‰ ˙‡ ÔÈÎ˘ÂÓ˘ È"Ú ‡Â‰Â ,˜ÂÁ¯ÓÏ

 ‡Â‰˘ ,ÛÈÈÒ ÏÚ ˙˘˜· ˘È ‰ÏÚÓ „ÂÚÂ ,¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ÓÏ ıÁ‰ ÚÈ‚È ¯˙ÂÈ‚¯Â‰
Ú"ÂÓ˘„ ,Ú"ÂÓ˘„ ‰„Â·Ú‰· Ì‚ ‡Â‰ Î"ÂÓÎÂ .Â‰‡Â¯ ÂÈ‡˘ ‡Â˘Ï Ì‚
‰˘˜·‰ 'È‰˙ ÈÊ‡ ,¯˙ÂÈ· ÔÂ¯ÒÁ‰ ÂÏˆ‡ ˘‚¯ÂÈ˘ ‰Ó ÏÎ ‰‰ ,‰˘˜· ‡Â‰
Â˜ÂÁÈ¯ ÏÚ ¯˙ÂÈ ¯Ó¯Ó˙È˘ ÏÎ„ ÂÈÈ‰Â ,¯˙ÂÈ ˜ÓÂÚ· ‰˘˜·‰ ÈÂÏÈÓÂ
‰˘˜·‰ ÈÂÏÈÓ 'È‰È Ê"ÈÚ ,¯˙ÂÈ ‰ËÓÏ ¯˙È‰ ˙‡ ÔÈÎ˘ÂÓ˘ Â‰Ê˘ ,˙Â˜Ï‡Ó
˙Â˜„ Ú"Â‰˘ ,Â‰‡Â¯ ÂÈ‡˘ ‡Â˘Ï Ì‚ ‚¯Â‰˘ ,˙‡Ê „ÂÚÂ .¯˙ÂÈ ˜ÓÂÚ·

ÂÈÈÚ· ¯˘È ˘È‡ Í¯„ ‰‰ ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ È¯‰˘ ,Ú¯‰44ÏÚ ¯·Ú ‡Ï È¯‰˘ ,
˜È„ˆ ‡Â‰ È¯‰ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜ÓÂ ËÚÓ ‰¯Â˙ „ÓÏ˘Î Ë¯Ù·Â ,˙"ÏÓÂ Ú"Ó
Â· ˘È˘ ÍÈÊ ¯Ú Ët‡Î ,Ú"ÂÓ˘„ ‰„Â·Ú‰Ï ÚÈ‚Ó˘Î ,ÌÓ‡ ,ÂÓˆÚ ÈÈÚ·«
Ú"ÂÓ˘ È¯Á‡Â ,ÂÏ ÁÏÒ Ú"ÂÓ˘· ‰˘˜·‰ È‰ÂÊ˘ ,ÂÈÏÚ Ë¯Á˙ÓÂ Ú¯
ÌÈ‡ÈˆÂÓ Ê"ÈÚ˘ ,˙ÂÈ˙Â‡‰ ·"Î ÈË¯Ù ÏÎ· ,'ÂÎÂ Â„‚· ÂÓ˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡

‡"Ó· ¯‡Â·ÓÎ ,Ê"ÂÚÏ‰ ˙˜ÈÈ ‡È‰ Ì‰Ó˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ·"ÎÓ ˙ÂÈÁ‰45ÏÎÂ .
,'ÈÂ‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· ÌÈ¯ÓÂ‡ Ú"ÂÓ˘·„ ,¯˙ÂÈ· ‡Â‰ ÈÂÏÈ‚‰˘ ÈÙÏ ‡Â‰ ‰Ê
ÂÈ˜Ï‡· ‡Â‰ ‰Î˘Ó‰‰Â ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ 'ÈÂ‰„ ‰Î˘Ó‰‰ Ú"Â‰˘

˘"ÓÎÂ ,Ú¯‰ ˙Â˜„ ˙‡ Ì‚ ÌÈ¯È·ÚÓ ¯Â‡‰ ÈÂ·È¯ „ˆÓ ÔÎÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ46

Ì‚ ˙¯Î ÔÎÏ ,ÏÂ„‚ Ï‡ ‡Â‰˘ ÈÙÏ„ ,‡¯ÂÂ ÏÂ„‚ Ï‡ 'Â‚Â ‰Ú¯ˆ‰ ˙‡ Ì‚Â
˙Â„¯Ï Ï˜Ó ‡Â‰˘ ‰Ï‡Â .Ú¯‰ ˙Â˜„47Ï"Ê¯‡ÓÎ ‡Â‰ ‰„Â·Ú· ÂÈÚ ,12

Ú¯‰ ˘¯˘˘ ÈÙÏ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ ˘Â¯ÈÙÂ ,¯"‰ˆÈ ÏÚ Ë"ˆÈ Ì„‡ ÊÈ‚¯È ÌÏÂÚÏ
ÔÈÚ „ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙Â¯Â·‚‰ „ˆÓÂ ,ÌÈ„ÒÁÂ ˙Â¯Â·‚ 'ÈÁ·Ó ‡Â‰ ·ÂËÂ

(39.‡Ó ,ÂË ÁÏ˘
(40.‡ ,· ˙ÈÚ˙
(41¯.‰ ,‰Î 'ÈÚ˘È ‰‡
(42.‰ ,ÁÓ˜ ÌÈÏ‰˙
(43.Ì˘ ‡"˙Â .·Î ,ÁÓ ÈÁÈÂ
(44.· ,‡Î ÈÏ˘Ó

(45.· ,ÁÏ ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò ‰‡¯
(46.‡Î-Î ,Ê ·˜Ú
(47‰˙‡Â ‰"„Ò .·˘ÈÂ Ù"Ò ‡"Â˙ ‰‡¯

.(ÍÏÈ‡Â „ˆ¯ 'Ú ‡"Ï¯˙ Ó"‰Ò) ‡"Ï¯˙ Ì¯‰
.„ÂÚÂ .ÁÎ˜ .Ë"È˜Ù Ê"Ï¯˙ ‰ÎÎÂ Í˘Ó‰
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˘"˜„ ÔÈ·È˙ Á"Ó¯ ‡Â‰ ÁÓ¯„ ,˘"˜ ‡Â‰ ÁÓÂ¯Â .Ê‚Â¯‰48ÊÓÂ¯ Â"‡Â‰Â ,
,‡Â‰ ÁÓÂ¯Ï ‰Ï‡ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ‰‰Â .Ì˘ ÍÂ¯·Â ÚÓ˘„ ˙Â·È˙ Â"‡Â‰ ÏÚ
‰‡Î‰ ‡Â‰˘ ‰Ï‡· Î"‡˘Ó ,È¯Ó‚Ï ˙ÂÈÁ‰ ˙ÏÈË ‰˘Ú ÁÓÂ¯ È"Ú˘
,¯ÂÒÈ‡„ ˙Â„ÓÂ ¯˙È‰„ ˙Â„Ó ,'ÈÁ· '· ˘È ˙Â„Ó·„ ,‰„Â·Ú· ÂÈÚÂ .„·Ï·
˙Â„Ó· Î"‡˘Ó ,ÁÓÂ¯ È"Ú ÏÎÂ ÏÎÓ ÌÓÈ¯Á‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯ÂÒÈ‡„ ˙Â„Ó‰ ‰‰
ÒÈ¯˙‰Â .‰˘Â„˜· Ì‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ Ì˙ÂÎ‰Ï ,‰Ï‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯˙È‰„
˙"ÂË‰ ˙˘È·Ï ‡Â‰ ‰„Â·Ú· ÂÈÚ ,˙Â‡¯ËÒÈÏ·Â ÌÈˆÁ‰ „Ú· Ô‚‰Ï ÂÈÚ˘
Ê"ÂÚÏ‰ ˙Â¯·‚˙‰ ˘È ‰ÏÙ˙‰ ˙Ú˘· ‰‰„ ,‰ÏÙ˙‰ ˙Ú˘·Â ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜

‡È˙· ‡˙È‡„Î ,Â˙„Â·ÚÓ ÂÏ·Ï·Ï49Â„‚Ï „ÓÂÚ‰ Ï¯Ú Ï˘ÓÎ ‡Â‰˘ 
˙"ÂË ˙˘È·Ï ÔÈÚ ‡Â‰ ‰Ê ÏÚÂ ,Â˙„Â·ÚÓ ÂÏ·Ï·Ï50ÌÈ˘Â·Ï ÌÈ˘Ú˘ 
.'ÂÎ ÌÈˆÁ‰ „Ú· Ô‚‰Ï ˘Ù‰Ï

(Âäúòîå‰‰„ ,ÛÈÈÒ· ˘È‡‰ ‡ˆÈ ‡Ï ˙·˘·˘ Â¯Ó‡˘ ÌÚË‰ Ô·ÂÈ
˙Ú˘ ‡È‰ ‡˙ÂÏˆ ˙Ú˘ ‰‰ ÏÂÁ‰ ÈÓÈ ˙˘˘„ ‰„Â·Ú·
Ú¯‰ „¯Ù ‰ÎÈ˘Á ÌÚ ˙·˘ ·¯Ú· ÌÓ‡ ,Â˘Ù·˘ Ú¯‰ ÌÚ ÌÁÏ‰Ï ‡·¯˜

¯Ó‡ÓÎÂ ,·ÂË‰ ÔÓ51È‰È‡Â 'ÂÎ ‡ËÏÂ˘ ˙ÈÏÂ ‰ÈÓ ÔÈ¯·Ú˙Ó ÔÈÈ„ ÏÎÂ 
‡Ï Â¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,Ï"‰ ‰ÓÁÏÓ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ ˙·˘· ÔÎÏÂ ,'ÂÎ ˙˘¯Ù˙‡

˘È‡‰ ‡ˆÈ.Ï"‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ÔÓÊ ÂÈ‡ ˙·˘· ÈÎ ,Ï"‰ ÔÈÈÊ ÈÏÎ ‰˘ÓÁ· 
 Ï·‡¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯˙˘˘„ ÌÈ¯Â¯È·‰˘ ÂÈÈ‰Â ,ÂÏ Ô‰ ÔÈËÈ˘Î˙ Ó"Ó˘ 

ÈÓÈ„ ˙ÂÏÙ˙‰„ ,Ô‰· Ë˘˜˙‰Ï ÔÈËÈ˘Î˙ Ì‰ ˙·˘· Ì‚ ‰‰ ÏÂÁ‰ ÈÓÈ
.ÏÂÁ‰ ÈÓÈ· Áˆ˘ Ì„‡‰Ï ËÂ˘È˜ ‡Â‰Â ,˙·˘„ ‰ÏÙ˙‰· ÌÈÏÚ˙Ó ÏÂÁ‰
Â˙˙ÎÂ ·È˙Î „È˙ÚÏ È¯‰˘ ,‰Ê ÏÚ 'È‡¯Â ,ÌÈËÈ˘Î˙ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ
ÌÈ‡˘ ‡Ï‡ ,„È˙ÚÏ Ì‰· ÌÈË˘˜˙Ó ÂÈ‰ ËÈ˘Î˙ ÂÈ‰ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á
ÏÂÂÓ ÌÚ ˜·‡˙Ó‰ ÏÎ˘ ÈÙÏ ‡Â‰ ¯·„‰ ÌÚËÂ ,'ÂÎ ‰·¯„‡Â ,ÏÏÎ ËÈ˘Î˙

Î"‚ ÏÂÂ˙Ó52.ÏÏÎ ËÈ˘Î˙ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,

æ"ôòå˙ÂÈ‰ ÌÚ„ ,‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ Ô·ÂÈ
˙ÏÂ‡‚· ,Ó"Ó ,ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ ·È˙Î ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚·˘

·È˙Î „È˙ÚÏ˘ ÈÙÏ ÂÈÈ‰Â ,ÂÏÚ ÌÈ˘ÂÓÁÂ ·È˙Î ÌÈ¯ˆÓ53‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯ ˙‡Â 
¯‡Â·ÓÎ ,ÔÈÈ„Ú ÂÙ˜˙· Ú¯‰ 'È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚· Î"‡˘Ó ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡

(48.‡ ,ÁÏ ‡ˆ˙ ˙"Â˜Ï ‰‡¯Â .‡ ,·¯Ú ·"ÁÊ
(49.Á"ÎÙ
(50¯"ÂÓ„‡Ï ÌÈ·˙ÎÓ ı·Â˜ Î"‚ ‰‡¯

'Ú ‡"Á ÂÏ˘ ˜"‚‡] ‡ ·˙ÎÓ Ú" (·"˘¯Â‰Ó)

.[‡Î
(51.· ,‰Ï˜ ·"ÁÊ
(52.Á"ÎÙÒ ‡È˙ ‰‡¯
(53.· ,‚È 'È¯ÎÊ
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‡È˙·54ÌÚ‰ Á¯· ÈÎ ÔÈÚ· 55ÔÂÈÎ˘ ‡Ï‡ ,ÂÙ˜˙· 'È‰ Ú¯‰˘ ÈÙÏ Â‰Ê˘ 
ÔÈÚ Û¯‰Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ‰ÏÂ‡‚‰˘56ÔÚÙÚ˘Ë) ˜ÒÚ˙‰Ï Âˆ¯ ‡Ï ,

„È˙ÚÏ Î"‡˘Ó ,ÔÈÈÊ ÈÏÎÏ ÂÎ¯Ëˆ‰ ÔÎÏ Ú¯ ÔÈÈ„Ú 'È‰˘ ÔÂÈÎÂ ,‰Ê ÌÚ (ÍÈÊ
.ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ ÈÊ‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯ ˙‡˘

äðäå57.˘Ù· Ì‚Â ÔÓÊ· ,˙Â‚È¯„Ó '· ,˙ÂÏÏÎ· ,'È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚·
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גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי׳
ה׳תש״ג] [תשרי

 והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום ״והי׳
בירושלים״!. הקדש בהר לה׳ והשתחוו מצרים בארץ

 הימים אחרית על ברוך־הוא ה׳ בשם אומר הנביא שישעיהו הנבואה זו
 (מן תלוקטו ״ואתם 2 הקודם בפסוק שכתוב כמו האחרונה, הגאולה של

 קצות בכל התפזר ישראל עם הגלות, בזמן ישראל״. בני אחד לאחד הגלויות^)
ה׳״. נאום אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע ״כי שכתובי כמו הארץ,

 של נידחות וגם שונות בפינות שימצאו היהודים הגאולה, זמן יגיע כאשר
 שבהם במקומות גם וכן מאוד, רחוקים קטנים באיים שימצאו אלה וגם הארץ,
 כלל תוך אל להתקבל כדי הם גם אז יתקבצו בודדים, יהודים רק ימצאו

ישראל.

 נידחות בפינות שימצאו בודדים אותם בפרט מועטים, יהודים שאותם הגם
 העולם, בעניני ושקועים מגושמים מאוד יהיו הים, ובאיי הארץ של שונות

 להצטרף והמסודרים הטובים מבתיהם לצאת ירצו ולא בכלל, מיהדות ורחוקים
 הגאולה אודות לשמוע ירצו לא בכלל הם ישראל, לארץ צדקנו משיח אל

צדקנו; משיח על־ידי מהגלות המאושרת

 ויתבולל מאוד יתגשם ישראל מבני חלק הגאולה, עת יתקרב כאשר שכן,
 או רעים חברים כמו שונות, סיבות בשל ימצאו, בהן הארצות תושבי בין

היהודי; מוצאם את לדעת, ירצו לא או ישכחו, שלעיתים עד רעים, מנהיגים

 בשם אומר הנביא שישעיהו בריך־הוא הקדוש של הבטחתו תתקיים כיצד
 שישמע השניה, הנבואה אומרת כך על לעמם? יחזרו שהם - יתברך ה׳

כולם. את שיזעזע הגדול השופר קול וייקלט

יג. כז, ישעיהו )1
יב. שם, )2

רש״י. )3
ב, זכריה )4
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121גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי׳

 הגאולה, ערב העולם, את יזעזע יתברך שה׳ היא, הראשונה הנבואה
 שגם להכרה, יביא הפלאי הזעזוע תרעד. האנושות שכל עד חזק כה בזעזוע

יהודים. הינם ביותר הנשכחים היהודים

והנידחים, האובדים את גם יעורר הגדול שהשופר היא, השניה הנבואה
בירושלים. הקדושה האלקות לפני להשתחוות תשוקה תהיה להם שגם

 היהודים גם ואז העולם, את יסעיר יתברך ה׳ הגאולה ערב קיצור.
 היהדות, נקודת את יעורר הגדול השופר יהודים. שהם יכירו ביותר הרחוקים

ונדחים. אובדים יהודים אצל גם

ב.
הגדול? השופר של ענינו מהו להבין; צריך

תימן״. בסערות והלך יתקע בשופר הוי׳ ״ואדנ״י כתוב^

 של הימים אחרית על הנביא, זכריה על־ידי נבואה, הוא גם זה פסוק
 בשופר הוי׳ ״ואדנ־י הנבואה הגדול? השופר ענין ומהו האחרונה, הגלות
 הרבה שחטאו הארצות את להחריב שצריך מלחמה של בשופר עוסקת יתקע״
 השופר קול תימן״: בסערות ״והלך שכתוב זהו בפרט. ישראל עם וכנגד בכלל,

 תימן״. בסערות ש״והלך מלחמה שופר הוא יתקע״, בשופר הוי׳ ש״ואדנ־י
החוטאות. הארצות את להחריב עומד הוא

הוי׳. ושם אדנ״י שם - הקב״ה של משמותיו שניים מהכרים זו בנבואה
הרחמיםס. שם הוא הוי׳ ושם דין, שם הוא אדנ־י שם

 שמלבד רחמים, הוא הדין באמת אך דין, ענינם ומלחמה שחורבן למרות
 הם שלה, הסוערים והזעזועים המלחמה מחטאיהם, מתנקים שהחוטאים זאת

צדקנו: משיח על־ידי השלימה לגאולה מסוימת והכשרה הכנה

הגדול. השופר של ענינו זהו

 מעמדו על־פי אחד, שכל היהדות, נקודת את היהודים כל אצל יעורר הוא
יבוא צדקנו וכשמשיח יהודיים, ומצוות תורה בחיי ויתעלה ישתפר ומצבו,

ג. ם, השנה ראש תורה, לקוטי )6יד. ט, שם )5
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 חבלי כי קדוש״, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ״ואתם הכתובל יקויים אזי בקרוב,
 הגדול והשופר שהצטבר, הלכלוך מכל ישראל עם את ומנקים ניקו המשיח

האלקית. הקדושה את ולקלוט לשמוע כולם את יעורר

 שהתרחקו והנדחים האובדים שגם יגרמו תימן וסערות השופר קול
 ונפלו רחוק, כה שנדחו אלו גם זרים. בעמים והתבוללו ישראל מעם לחלוטין

 כאשר ומתרגזים ׳יהודי׳, בשם להקרא מתביישים שהם עד מטה, מטה
 מיהדות להבדל כדי האפשרי כל את ועושים היהודי מוצאם את להם מזכירים

יהודים. שהם להכרה יגיעו הם גם - ומיהודים

 ובמידה כולם, את זעזעו המשיח שחבלי במוחש, רואים שאנו כפי
 היסורים הם אלו זה כל שעם אלא יותר. עוד ויקרבו ליהדות, קירבו מסויימת

המשיח. חבלי של

 לכל שתגיע יתברך ה׳ של האבהית חיבה קריאת הוא הגדול השופר
והנידחים. לאובדים גם היהודים,

 ש״והלך המלחמה של השופר קול הוא יתקע״ בשופר הוי׳ ״ואד׳ קיצור.
 היהודים את ישראל לכלל ולהחזיר החוטא העולם את להחריב תימן״, בסערות

 ההכנה - רחמים הוא הוי׳ המשיח, חבלי - דין הוא אד׳ שהתרחקו.
 האלקית וחיבה תשובה קריאת הוא גדול״ בשופר ה״יתקע השלימה. לגאולה

היהודים. לכל

ג.

 כה תהיה המשיח, חבלי לאחר שתהיה לתשובה האלקית החיבה קריאת
 לא בגעגועים המצוה ושומרי התורה בני את תעורר שהיא זאת שמלבד עזה,

 התורה, ולימוד המצוות לקיום על־אנושית להתמסרות לאלקות; רגילים
 ואהבת ברוך־הוא הבורא אהבת שמים, ביראת להתעלות עזה ולתשוקה

 ושקעו מטה מטה שנפלו לאלו גם תגיע היא - טובות מידות עם ישראל
העולם. תאוות בטינוף

ו. יט, יתרו )7
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 אשור בארץ ל״האובדים גם תגיע לתשובה האלקית החיבה קריאת
 חיי־תאוה של ביותר העמוק בבוץ הנמצאים אלו מצרים״, בארץ והנדחים

 את בהם גם ותעורר ביותר, הגדולים למעשי־הרצח המביאים מופקרים,
 יהיה שלהם הפנימי הגעגוע ומצוות. תורה של יהודיים לחיים התשוקה

 אשור בארץ האובדים ״ובאו זהו בירושלים. האלקית הקדושה אל להשתחוות
מצרים״. בארץ והנדחים

שונות: תכונות שתי בעלי חלקים לשני נחלקים הכלליים האנושות חטאי
 תכונות לשתי סוערת. נלהבת התמכרות והשניה שלווה התענגות היא אחת
 גשמיות תאוות של והמיושב הקר העונג מקור שונים. מקורות שני יש אלו
 בוערת כאש גשמיות לתאוות הסוערת ההתמכרות ומקור שכל, בעיקרו הוא
מידות. בעיקרו הוא

 שבשניהם שלמרות היא, מידות׳ ו׳בעיקרו שכל׳ ׳בעיקרו הביטוי כוונת
 לידי באים הם אופן באיזה הוא החילוק הגשמיות, והתאוות העונג הוא העיקר
בוערת. כאש התמכרות של עונג או ומיושב, קר עונג זהו האם ביטוי.

 בעל את מושך והשובע התאוה, בעל את משביע והמיושב הקר העונג
 -אשור״ ״בארץ האובד זהו בזה. שקוע נעשה שהוא עד ויותר יותר התאוה
אשור״; ״בארץ אובד הוא לתאוות המתמסר ואושר. עונג משמעו אשור®

 בעל את עושה בוערת כאש גשמיות לתאוות התלהבות מתוך ההתמכרות
 זהו פשעים. של הנחות לבוץ מתדרדר שהוא עד לתאוות, יותר צמא התאווה

חטאים. של ביותר הנחות הבוץ משמעו מצריםי־ - מצרים״ ״בארץ הנידח

 את לזעזע יתקע״, בשופר הוי׳ ״ואד׳ של המשיח חבלי הם בתחילה
 - גדול״ בשופר ה״יתקע יהיה ואחר־כך בפרט, הרחוקים ואת בכלל היהודים
 כל אצל היהדות נקודת את שתעורר לתשובה, האבהית־אלקית החיבה קריאת

 משיח עם ילכו שכולם בפרט, ונידחים אובדים שהיו אלה ואצל בכלל, היהודים
בירושלים. הקודש בהר לה׳ להשתחוות ממש בקרוב צדקנו

ארץ כמעשה ג) יח, (ויקרא שנאמר כמו ביותר, כ״ק [הערת ביתך יושבי אשרי מלשון )8
קידושין מסכת כג, יחזקאל גם ראה גו/ מצרים ע״א. ס, השנה ראש תורה, לקוטי אדמו״ר].

אדמו״ר]. כ״ק [הערת ועוד ב מט, הנחותים בחטאים שקועה היתה מצרים )9
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 חיבה קריאת תבוא והמחרידים, המבהילים המשיח חבלי אחרי קיצור.
 הרחוקים על וגם היהודים כל על שתשפיע לתשובה, מאוד חזקה אלקית
 לתאוות־ בוערת כאש בהתלהבות מכורים או ומיושבים קרירים שהם ביותר,

 משיח כולם ואת ומצוות, תורה לחיי ישובו הם וגם ביותר, הנחותות ההפקרות
היטב. שנוקתה ישראל לארץ ממש בקרוב יוביל צדקנו
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2מג״א כ״ף 0 3 7

ויה״ר שבמהרה בימינו ממש יקויים היעוד ״ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים״, שאז 
יהי׳ המעמד ומצב ד״שמחת עולם על ראשם״, ויהפכו ימים הראשונים דחודש אב 
- ״לששון ולשמחה ולמועדים טובים״, ואדרבה: ״מועדים טובים״ אלו )שיבואו 
ע״י הפיכת ענין ה״דמעה״ ל״מועד״( יהיו באופן נעלה יותר משאר ה״מועדים
טובים״, כפי שמצינו בנוגע לחמשה עשר באב )הבא לאחרי גודל הירידה דתשעה
באב( שע״ז אמרז״ל ״לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום

הכיפורים״, היינו, באופן בעלה יותר 
. מט״ו בניסן)חג המצות( וט״ו בתשרי)חג הסוכות(

ולהעיר - שחמשה עשר באב ויום הכיפורים קשורים שניהם עם עבודת 
התשובה:

ענינו של ״יום הכיפורים״ הוא - כשמו - ענין של כפרה, הבאה ע״י עבודת
התשובה. ובפרט ע׳׳פ המבואר ברמב״ם )הל׳ תשובה פ״ב ה״ז( ש״יום 
. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל״. הכיפורים הוא זמן תשובה לכל . 

וחמשה עשר באב בא לאחרי הירידה דת״ב ]וכמובן גם מזה שא׳ הטעמים ליו׳׳ט 
דחמשה עשר באב הוא - ״שכלו בו מתי מדבר״, היינו, ש,,כל ט׳ באב היו עושין 
קבריהן בו׳ ואותה השנה שכלתה הגזירה קמו כולם, והיו סבורים שמא טעו 
בחודש, עד שראו הלבנה מלאה )בט״ו באב( ואז ידעו שכלתה הגזירה, ועשו 
יו׳׳ט״[, ומאחר שהירידה דת״ב קשורה עם כללות ענין הגלות, הבא בסיבת ענין 
החטאים, ״מפני חטאינו גלינו מארצנו״, מובן, שהעילוי דחמשה עשר באב קשור 

עם עבודת התשובה - ביטול כללות ענין 
החטא, וביטול המסובב - כללות ענין הגלות.

ויה׳׳ר שעי׳׳ז שלומדים בתורה שתכלית ומטרת ירידת הגלות היא העלי׳ 
לא רק באופן ד״כאילו  שתבוא לאח׳׳ז - נזכה לקיום ענינים אלו בפועל ממש )

. הקריב בו׳״, אלא בפועל ממש(

ובפשטות - שזוכים לקיום היעוד ״ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים״ בפועל ממש, 
כאשר יקויים היעוד ד״הקיצו ורננו שוכני עפר״, כולל - בעל היארצייט וההילולא, 
וכל גדולי וצדיקי עולם, ״ומשה ואהרן עמהם״, וכן כאו׳׳א מבנ׳׳י 

צדיקים״, כולם ״ועמך נאמר שעליהם
ממש. בימינו במהרה

 עם הקב׳׳ה עשה ״צדקה - הגלות ענין כללות אודות לעיל דובר לח.
 את ולאסוף לקבץ היא, בזה הכוונה שתכלית - האומות״ לבין שפיזרן ישראל

 בבנינו ובזקנינו ״בנערינו הנה״, ישובו גדול ד״קהל באופן ביחד, בנ׳׳י כל
ובבנותינו״.

 1900מ־ למעלה כבר נמשך שהגלות מאחר שאלה: נשאלת לכאורה אבל
 א״ב, בגלות, נמצאים שבנ״י דורות וכמה כמה עברו שכבר אומרת, זאת שנה,
שבעים בהם שנותינו ״ימי - בגוף הנשמה בהיות נפעל עילוי איזה מובן: אינו

 ע"י האחדות דישראל נפעל אחדות גם באומות העולם

כ"ף מנ"א תשמ"ב
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מנ״א כ״ף2038

 כל ובמשך - שנה״ ועשרים מאה ימיו ״והיו שנה״, שמונים בגבורות ואם שנה
הגלות?! בזמן היא נמצאת אלו שנים

 מאות שלאחרי מזה בגוף הנמצאת לנשמה יש תועלת איזה אחר: ובסגנון
הגאולה?! ענין יהי׳ שנים

 אדם של שמחשבתו שבמקום הידוע ע״פ - הוא בזה הביאורים א׳ והנה,
 להלכות בנוגע - בפועל להלכה בנוגע גם מתבטא שהדבר [בפי נמצא הוא שם

 שמחשבתו מאחר הנה ממנו, מקום בריחוק נמצא שהעירוב שאע״פ עירובין,
 העירוב, מונח שבו במקום נמצא הוא באילו נחשב זה הרי העירוב, אודות היא

 הגאולה, ענין אודות חושב יהודי באשר ולבן, שבת], תחום נחשב זה וממקום
נמצא! הוא שם הרי

ובהקדים: הגאולה. על התפלה לענין בנוגע מובן ועד״ז
 בענק עיקרי תנאי שזהו מרי״׳, קמי ״בעבדא - ענינה אמיתית תפלה

 את מעכבין דברים ש״חמשה רפ״ד) תפלה (הל׳ הרמב״ם שמבאר ובפי התפלה.
 הט״ז), (שם השכינה״ לפני עומד הוא ״כאילו הלב״, ״בוונת בולל התפלה׳׳,

 העיקרי הענק חסר כי בטילה, תפלה זו הרי זו בוונה חסרה שאם היינו,
הרמב״ם. דברי בביאור מבריסק הגר״ח שמאריך ובפיי שבתפלה.

 ״יש בכוונה שלא שתפלה ב) קנד, (קו״א באגה״ק מבאר הזקן [אדמו״ר
 מלוקטת אחת תפלה אפילו בכוונה בשמתפלל ולעלות, לחזור בקל תיקון לה

 למצוא צריכים ־- לזה נוסף - אבל פקודי״. פ׳ במק״מ במ״ש השנה, בל מתפלות
ואב״מ]. דתורה, נגלה ע״פ גם לדבר מקור

 מהקב״ה ומבקש מרי״׳, קמי ״כעבדא ומתפלל עומד יהודי באשר והנה,
 ״ותחזינה היום״, כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד צמח ״את

 מתפלל ״אני דברים, של לפשוטם - היא בזה ובוונתו לציון״, בשובך עינינו
 לו יש - שבדבר) והכוונות הרמזים כל באים לאח״ז (ורק התינוק״ זה לדעת

בחייך״. תראה ד״עולמך באופן הגאולה ענק את בבר

 בנ״י עדיין נמצאים סוכ״ם הרי השאלה: נשאלת עדיין אבל לט.
האומות״?! לבין ד״פיזרן ומצב במעמד

 בארץ בנ״י כל יהיו אזי - והשלימה האמיתית הגאולה תהי׳ כאשר
 הארץ״, ״שלימות עם ביחד בשלימותו, ישראל עם - העם״ ״שלימות הקודש,

 השלימות - כולל בשלימותה, ישראל בארץ יהי׳ בשלימותו ישראל שעם היינו,
 המקדש ובית בשלימותה, הקודש עיר ירושלים תהי׳ ואז ירחיב״, ד״כי

 בר־מצוה שלפני ישראל ילדי (כולל לרגל יעלו בנ״י כל כאשר ולכן, בשלימותו,
 באופן - בר־מצוה) קודם שנים כו״ב - הבית להר ברגליו להלך שיכול כל -

 בפועל בנ״י של אחדותם נפעלת אזי - רווחים״ ומשתחוים צפופים ד״עומדים
 יחדיו״, לה שחוברה ״עיר - הקודש עיר ירושלים של ענינה כללות שזהו ממש,
 חברים״ ישראל ״כל - ביחד בנ״י כל של אחדותם את פועלת שהיא היינו,
ה׳׳ו). פ״ג חגיגה ירושלמי (ראה
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 עולה הי׳ גאון האי שרבינר כידוע - ביהמ״ק משחרב גם שייך זה [וענין
 המצוה גדר האם באחרונים השקו״ט וכידוע חסוכות. בחג שנח בכל לירושלים

ביהמ״ק], שחרב לאחרי גם שייך לרגל דעלי׳
 ארץ בכל תתפשט ירושלים כאשר לבוא, לעתיד שייך זה כל והנה,

 ידה על כי יחדיו״, לה ד״חוברה ומצב במעמד תהי׳ כולה שא״י היינו, ישראל,
 הגלות בזמן עושים מה אבל גדול״; ד״קהל למציאות בנ״י כל ויתאחדו יתחברו

האומות״?! לבין ד״פיזרן ומצב במעמד נמצאים בנ״י כאשר - הרגל בזמן ולא

 אהבת מצות קיום ע״י נפעלת ישראל של אחדותם ״ בזה והביאור מ.
כמוך״. לרעך ״ואהבת - ישראל

 כדבעי כמוך״ לרעך ד״ואהבת המצוה את מקיים יהודי כאשר דהנה,
 קיום אלא שבה, והכוונות והרמזים לסודות בהתאם המצוה לקיום הכוונה [אין

 הנה שבישראל], שבפשוטים לפשוט להסביר שיכולים כפי - כפשוטה המצוה
 להפרד יכול שאינו כשם הרי ״כמוך״, הוא ״רעך״ של שמציאותו מאחר

״כמוך״! הוא ש״רעך״ היות מחבירו, להפרד יכול אינו כן כמו מעצמו,
 שלא א', גוף של ידים מב׳ המשל ה״ד) פ״ט בירושלמי(נדרים וכמבואר

 א׳. גוף של ידים ב׳ אודות שמדובר מאחר השני׳, ליד ותרע תזיק א׳ שיד שייך
 החיוב ישנו ולכן אחד, גוף של מציאות הם בנ׳׳י שכל - בנמשל מובן כן וכמו

כמוך״. לרעך ד״ואהבת

 מישראל לכאו״א ביחס נאמרה כמוך״ לרעך ״ואהבת שמצות ומאחר
 בשיחות בארוכה וכמבואר ל״ב, פרק בתניא כמבואר - הגבלה) כל (ללא

 ביחס אפילו להיות צריכה ישראל שאהבת הפתגם וכידוע נשיאינו, רבותינו
 קיום שע״י נמצא - עמו קשר שום לו הי׳ לא ומעולם ראהו לא שמעולם ליהודי

 הענין בגלוי(היפך אחת למציאות ונעשים בנ״י מתאחדים ישראל אהבת מצות
האומות״). לבין ד״פיזרן

 שזהו ישראל״, ד״אהבת הענין אודות כך כל שמרעישים מה מובן ועפ״ז
 גם ומודגש כמבואר גמור״, זיל הוא פירושה ״ואידך בתורה״, גדול ״כלל

 הענין את מבטלים עי״ז כי - וחסידות מוסר בספרי ועאכו״כ דתורה, בנגלה
האומות״. לבין ד״פיזרן

 ״אהבת מצות (ע׳׳י אחדות של ומצב במעמד נמצאים בנ״י וכאשר
 כידוע כולו, כעולם האחדות ענין את ופועלים ממשיכים הם הרי - ישראל״)
 למטה ״אחד״ בחי׳ את ממשיכים שבנ״י בארץ״, אחד ״גוי במ״ש הפירוש

 שלום והאחדות, השלום ענין נפעל העולם אומות אצל שגם היינו, ״בארץ״,
חרב״. גוי אל גוי ישא ״לא כמ״ש ובר־קיימא, אמיתי

 הענין אודות ללמוד מספיק שלא היינו, - העיקר״ הוא ״והמעשה מא.
 אלא ממש, בפועל בזה עסק כאילו יחשכ שהלימוד ולחשוב ישראל, דאהבת

בפועל. במעשה כמוך״ לרעך ״ואהכת מצות קידם - העיקר״ הוא ״המעשה
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 הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ״כל חז׳׳ל שמאמר בפשטות וכמובן
 שאין ומצב מעמד אודות רק קאי - הקרבנות לשאר בנוגע וכן עולה׳/

 ובהיותו קיים, הי׳ שביהמ״ק בזמן אבל ממש; בפועל עולה להקריב באפשרותו
 בקירוב נמצא (כאשר ממש בפועל עולה להקריב לו המאפשר ומצב במעמד

 יומם עולה בתורת יעסוק אם גם הנה - טהרה) של ובמצב לביהמ״ק, מקום
ממש. בפועל עולה קרבן להקרבת נחשב זה אין ולילה,

 והעסק הלימוד מספיק שאין - הצדקה למצות בנוגע מובן ועד״ז
ממש. בפועל הצדקה מצות את לקיים צריכים אלא צדקה, בהלכות

 קאי גר״ הגזילה את ״והשיב שמ״ש מוסר בספרי המבואר ע׳׳פ [ובפרט
 שהקב״ה אלא העני, של היא אצלו הנמצאת הפרוטה כי הצדקה, מצות על גם

 שעל השליה יהי׳ שהוא בו ובהר ודם, בשר שליח באמצעות לעני זאת לתת רצח
הדבר. יתבצע ידו

 ידיך את ״פותה כמ׳׳ש הקב״ה, מאת באה העני פרנסת אומרת: זאת
 - וברחמים״ בחסד בחן בטובו כולו העולם את ״הזן רצון׳׳, חי לכל ומשביע

 ודם בשר שליח באמצעות פרנסתם את להם נותן שהקב׳׳ה כאלו ישנם אלא
הצדקה. מצות את המקיים

 במה לו אמר דרבא לקמי׳ דאתא ״ההוא ב) סז, (כתובות בגמרא וכמסופר
 לדותקא חיישת ולא לי׳ אמר ישן. ויין פטרמה בתרנגולת לו אמר סועד, אתה

 כל עיני דתנינא קאכילנא, מדרתמנא קאכילנא מדידהו אטד א׳׳ל דציבורא,
 בעתו, אלא נאמר לא בעתם בעתו, אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך

בעתו׳׳. פרנסתו הקב׳׳ה נותן ואחד אחד שכל מלמד
 של ומצבו מעמדו שזהו כר, מפונק מלך בן אודות מדובר שכאשר ומובן,

 כל את לו לתת הקב׳׳ה חייב - ויעקב יצחק אברהם בן שהוא מישראל כאו׳׳א
א). פג, (ב׳׳מ הגמרא כפס׳׳ד בשעתו, שלמה כסעודת בהרחבה, צרכיו

 ומה לעני, זו פרוטה שייכת הקב׳׳ה של רצונו שמצד מאחר - ועפ׳׳ז
 השליח יהי׳ שהוא רוצה שהקב׳׳ה משום זה הרי אצלו נמצאת זו שפרוטה

 הגזילה את ד״והשיב התיוב מצד לעני לתתה מחוייב הוא הרי - לעני לתתה
 לעני זו פרוטה שנתינת משום זה הרי - צדקה של בגדר הוא שהדבר ומה גו״׳,
 על אומרים לעני, לתתה מהליט כאשר ולכן, החפשית, ובבחירתו ברצונו תלוי

צדקה״. תהי׳ ״ולך זה
 אלא צדקה, הלכות בלימוד להסתפק שאין בפשטות מובן זה ומכל

ממש]. בפועל המצוה את לקיים בהכרח

 להסתפק שאין - ישראל דאהבת הענין לכללות בנוגע מובן ועד׳׳ז
 ״ואהבת מצות קיום - העיקר״ הוא ״המעשה אלא בתורה, זה ענין בלימוד

ממש. בפועל כמוך״ לרעך

את מבטלים כמוך״, לרעך ״ואהבת מצות קיום ע׳׳י י־ לעיל וכאמור מב.
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 ופנימיות אמיתית שמצד מתגלה עי״ז כי האומות״, לבין ד״פיזרן הענין
אחדות. של ומצב במעמד בנ״י כל נמצאים הנשמה) (מצד הענינים

 הרמב״ם כפס״ד הנשמה, - היא בנ״י של האמיתית שמציאותם ומובן
 המצוות את לקיים יהודי כל רוצה שבפנימיותו שהיות גירושין) מהלכות (ספ״ב

 זאת, רוצה שאינו ככרוכיא צועק שהוא למרות - וזאת האמיתי, רצונו זה הרי
 אני״ ״רוצה אמירתו אעפ״כ, אני״, רוצה שיאמר עד אותו ש״כופין אלא

תזבחוהו״. ״לרצונכם בי׳ וקרינן האמיתי, רצונו זה הרי המצוות) את (לקיים
 באופן בנ״י כל מתאחדים שעי״ז - ישראל שבאהבת העילוי כללות וזהו

 שבטיכם״ מ״ראשיכם דבנ״י, הדרגות חילוקי למרות היינו, כאחד״, ד״כולנו
 ה׳, ברכת נמשכת ועי״ז אחד״, ״גוי הם הרי מימיך״, ושואב עציך ״חוטב עד
כאחד״. כולנו אבינו ״ברכנו כי

 שיאחד לדבר זקוקים - בבנ״י האחדות ענין את לפעול כדי והנה, מג.
 ע״י - התורה ע״י נפעל זה וענין שביניהם. הדרגות חילוקי למרות אותם

 קיבל ״משה (כמאמר התורה את קיבלו שבו סיני, הר ההר״, ״נגד בנ״י עמידת
 ההכנה (ע״י בפועל התורה וקבלת נתינת קודם עוד הנה מסיני״), תורה

 אחד ״כאיש יחיד, לשון ״ויחן״ ישראל״, שם ד״ויחן הענין כבר נפעל למ״ת)
אחד״. בלב

 אלף מאות ״שש כמ״ש מישראל, ריבוא ששים שהיו למרות אומרת: זאת
 שבו ההר״ ״נגד עמידתם עצם אעפ״כ, - וטף מנשים לבד הגברים״, רגלי

 ענין אצלם כבר נפעל בפועל, התורה נתינת קודם עוד התורה, את קיבלו
 לשון - ד״ויחן״ באופן היתה שחנייתם אומרת אמת״ ש״תורת עד האחדות,

אחד״. בלב אחד ״כאיש יחיד,
 ריבוא ששים ״יש ר״ת ש,,ישראל״ (סט״ו) לעיל המוזכר ע״פ ובפרט

 בתורה אות יש מישראל לכאו״א כי נש׳׳י, ריבוא ששים כנגד לתורה״, אותיות
 כולה שהתורה כשם אחת, למציאות בנ״י נעשים התורה שע״י מובן שעפ״ז ״

אחת״. ״תורה היא

 ששים ישנם בתורה ענין שבכל האריז״ל בכתבי מבואר מזו: ויתירה
 דרוש רמז, פשט, - התורה לימוד אופני מד׳ א׳ בכל הוא וכן פירושים, ריבוא
 מיוחדת דרך ישנה יהודי שלכל מובן, בתורה, אות יש יהודי שלכל ומאחר וסוד.

ס״י). התורה(כנ״ל בלימוד
 בכל הפירושים ם״ר שכל - שבתורה האחדות ענין גודל את רואים ובזה

 ״אנכי דתיבת אל׳׳ף באות ביחד וכלולים התורה,נמצאים פרד״ם אופני מד׳ א׳
 הארץ״. ואת השמים את אלקים ברא ״בראשית דתיבת ב׳ ובאות אלקיך״, ה׳

בנ׳׳י. של אחדותם את לפעול התורה בכח ולכן

 בלימוד אופנים וריבוי פירושים ריבוי שישנם לעיל האמור ע״פ מד.
בגמרא: תמוה מאמר לבאר יש - התורה
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שנה, שבעים של לימוד משכה שהזית ״כשם איתא: הוריות מסכת בסוף
שנה״. שבעים של לימוד מחזיר זית שמן כך

 - שנה״ שבעים של ד״לימוד המיוחד הגדר מהו להבין: צריך ולכאורה,
 שבעים גיל לאחרי אפילו האדם, חיי כל במשך להיות צריך התורה לימוד הרי

שנה?!
 שנותינו ״ימי מש״נ ע״פ שנה״ שבעים של ״לימוד שנקט לומר ואין

 של ל״לימוד מגיע אינו בלבד שנה שבעים שחי יהודי כי - שנה״ שבעים בהם
 אלא שנולד, בשעה ומיד תיכף מתחיל אינו התורה לימוד שהרי שנה״, שבעים

 לגיל בהגיעו וא״ב, לערך, שנתיים בגיל שזהו לדבר, מתחיל שהתינוק מאז
 העילוי גודל שלמרות ומובן, בלבד. שנה ס״ח של לימוד לו יש שנה, שבעים

 שבעים של ״לימוד זה אין - ״חיים״) בגימטריא (ס״ח שנה ס״ח של שבלימוד
שנה״.

 בגבורות ,,ואם - שנה משבעים יותר ימים שמאריך יהודי - ולאידך
 התורה, בלימוד הוא גם חייב שנה״, ועשרים מאה ימיו ״והיו שנה״, שמונים

 מאה בגיל האחרון יומו עד תורה שלמד - רבינו משה אצל שמצינו וכפי
 וא״ב, ליחו״, נם ולא עינו כהתה ד״לא ומצב במעמד בהיותו שנה, ועשרים
 את הגמרא מדגישה ואעפ״ב, שנה״, שבעים של מ״לימוד יותר הי׳ לימודו
שנה״! שבעים של ד״לימוד הענין

 של ב״לימוד רק ומשפיע פועל זית ושמן הזית שענין לומר תמצי ואם
 שבעים של ב״לימוד מדוע בעי; טעמא גופא הא הרי ״ לא ותו שנה״, שבעים

 אין - שנה ואחד שבעים של בלימוד ואילו זית, ושמן הזית לפעול יכול שנה״
זיתי! ולשמן לזית פעולה כל

 של לימוד משבח ״זית - הטוב דהיפך ענין אודות מדובר כאשר בשלמא
 הטוב) דהיפך (באופן הזית פעולת מדוע הסברה למצוא יכולים שנה״, שבעים
 שנה; משבעים יותר שהוא בלימוד ולא שנה״, שבעים של ב״לימוד רק שייכת

 החכמה ענין למאור״, ״שמן זית״, ד״שמן הפעולה אודות מדובר כאשר אבל
 הלימוד לדרגת להגיע יכול שאינו נאמר אם הנה - כו׳״) לימוד (״מחזיר כו׳

למאור״! ד״שמן העילוי היפך זה הרי שנה, ועשרים מאה או שנה דשמונים

 ואופנים דרגות ריבוי שישנם לעיל האמור ע״פ - בזה והביאור מה.
ובהקדים: התורה. בלימוד

 לדרגא א׳ מדרגא עלי׳ של באופן התורה לימה־ בין כללי חילוק ישנו
 שבאין עלי׳ של באופן התורה לימוד לבין שלפני׳, לדרגא שבערך יותר נעלית
 בערך היא התורה) (בלימוד לדרגא מדרגא העלי׳ כאשר שבזה: והחילוק ערוך.

 אבל נעלה; היותר הלימוד באופן מסייע הקודם הלימוד אופן הרי לזה, זה
 הקודם הלימוד שאופן בלבד זו לא הנה - ערוך שבאין באופן היא העלי׳ כאשר

 אדרבה: אלא ערוך, שבאין באופן ממנו הנעלה הלימוד לאופן מסייע אינו
ערוך. שבאין הלימוד לאופן מבלבל הקודם הלימוד אופן
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 אודות מדובר שכאשר - העולם חכמות ללימוד בנוגע שמצינו וכפי
וחכמת העשי׳ חכמת ולדוגמא: בתכלית, מזו זו הרחוקות חכמות ב׳ לימוד
הלימוד באופן מיוחדת וגישה דרך ישנה אלו מחכמות א׳ שלכל הנפש,

 חכמת ללימוד והגישה הדרך בזכרונו שחקוק זמן כל הנה - כר והשקר׳ט
 עיונית, חכמה ללימוד המיוחדת והגישה מהדרך אותו מבלבל זה הרי העשי׳,
וכיו׳׳ב. הנפש, חכמת

ללימוד העולם חכמות מלימוד המעבר אודות מדובר כאשר ועאכו׳׳כ
(אפילו העולם חכמות ללימוד והגישה שהדרך - (להבדיל) התורה חכמת
התורה. חכמת ללימוד והגישה לדרך ומפריעה מבלבלת עיונית) חכמה

 (ב״מ בגמרא כמסופר - זה ענין מצינו עצמה בתורה אפילו מזו: ויתירה
 (או תעניתא מאה יתיב דישראל לארעא סליק כי זירא ש״ר׳ סע׳׳א) פה,

 היינו, נטרדי׳״, דלא היכי כי מיני׳, בבלאה גמרא דלשתכח תעניתא) ארבעים
ירושלמי. דתלמוד הלימוד מדרך אותו יבלבל לא בבלי דתלמוד הלימוד שדרך

בבלי, בתלמוד זירא ר׳ של שבלימודו העילוי גודל למרות אומרת: זאת
 (שאופן ירושלמי דתלמוד הלימוד לאופן ביחס שבזה הערך ריחוק מצד הנה

 הי' ערוך), שבאין באופן דבבלי, הלימוד מאופן יותר נעלה דירושלמי הלימוד
 כדי דבבלי, הלימוד אופן אודות לשכוח כדי תעניות ריבוי להתענות לו כדאי

דירושלמי. הלימוד מאופן אותו ויבלבל יפריע לא שהדבר
 תלמוד שבין החילוק כללות אודות ובכ״מ אורה בשערי המבואר וכידוע

 לגבי ערוך באין הוא ירושלמי דתלמוד הלימוד שאופן - ירושלמי לתלמוד בבלי
בבלי. דתלמוד הלימוד אופן

 לג״ע התחתון ג״ע בין שהחילוק שהיות בכ׳׳מ מבואר לדבר: דוגמא
 דג״ע הגילויים את לקבל שיוכלו כדי לכן, ערוך, שבאין חילוק הוא העליון
 יבלבלו (שלא התחתון דג״ע הגילויים את תחילה לשכוח בהכרח העליון
 לג״ע התחתון ג״ע שבין ה״עמוד״ ענין וזהו העליון), דג״ע הגילויים להשגת
 את לקבל יכולים ואז התחתון, דג״ע ״חיזו״ שוכחים ידו שעל העליון,

בשלימות. העליון דג״ע הגילויים

שנה״: שבעים של ״לימוד ״ לעניננו בנוגע גם מובן עד״ז מו.
 - שנה שבעים גיל לאחרי גם להיות צריך התורה שלימוד בפשטות מובן

 ועשרים מאה ימיו ,,והיו שנה״, שמונים ד״בגבורות לגיל מגיע האדם כאשר
שנה״.

 ומצינו שנה. שבעים ב״פ - שנה וארבעים מאה חי איוב מזו: [ויתירה
 בין נולדה יוכבד כי - יותר עוד ימים האריכה רבינו) משה של (אמו שיוכבד
 רבינו(שמונים משה את ילדה כאשר וא״כ, למצרים), בנ״י ביאת (בעת החומות

 (עה״פ ראב״ע שמביא וכפי שנה, ושלושים מאה בת היתה יצי״מ) קודם שנה
שנה!]. וחמישים מאתים חיתה שיוכבד הפייטנים מ״ש כג) מו, ויגש
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שנה, משבעים יותר ימים האריכו מבנ״י שכד״ב בפועל שרואים וכפי
שנה. משבעים יותר בתורה ועסקו

 הרי - שנה״ שבעים של ד״לימוד הענק את מדגישה שהגמרא מה ולכן,
 באים ולאח״ז התורה, בלימוד א׳ אופן הוא שנה״ שבעים של ש״לימוד לפי זה

ערוך. באין - יותר נעלה באופן התורה ללימוד
 מפסיק שנה״ שבעים של ״לימוד שלאחרי לומר הכוונה שאין מובן ועפ״ז

 השלימות לתכלית שהגיע לאחרי אדרבה; אלא ח״ו, התורה בלימוד האדם
 לגמרי, חדש באופן התורה בלימוד מתחיל הוא הרי שנה״, שבעים של ד״לימוד

שנה. דשבעים הלימוד אופן לגבי כלל ערוך שבאין
 המבואר ע״פ מובן - שנה״ שבעים של ב״לימוד המיוחד בענק והביאור

 נרות ז׳ [בדוגמת המדות ז׳ על דקאי שנה, שבעים בענק ד) סה, (הקת בלקו״ת
 א׳ שכל כפי אור״] ותורה מצוה ״נר - התורה ענק עם הקשר וזהו המנורה,

 עולם, וימי עולם שנות מבחי׳ שרשן שנה״ ש״שבעים שם ומבואר מעשר. כלול
קדמוניות. ושנים קדם ימי מבתי׳ ההמשכה - מזה ולמעלה

 באופן ללימוד באים שנה״ שבעים של ״לימוד שלאחרי מובן ועפ״ז
 לגבי עולם ימי בחי׳ שבין הערך ריחוק בדוגמת - כלל ערוך שבאין יותר נעלה
קדם*. ימי בחי׳

 במיוחד שייך - שנה״ שבעים של ״לימוד אודות לעיל המדובר מז.
 שאז אב, כ״ב ערב אב, כ״א בליל נערכת זו שהתוועדות לפי זו, להתוועדות

 בירושלים אמת״ ״תורת לישיבת שנה״ ״שבעים יובל חגיגת תערך אב) (בכ״ב
הקודש. עיר

 שנה שבעים משך שלאחרי בלבד זו שלא מובן, לעיל האמור ע״פ והנה,
 הזקנה ענק (מצד הישיבה בעניני מאומה נחלש ולא נגרע לא הישיבה ליסוד

 יותר גדול עילוי נפעל שנה״ שבעים של ״לימוד לאחרי אדרבה: אלא כו׳),
לגמרי. ערוך שבאין באופן

היינו, תקום״, לשיבה״) שבעים (״בן שיבה ״מפני הכתוב: ובלשק
 מאשר יותר נעלה ענק שזהו ועד כו׳, וקימה עילוי פועל השיבה שענק

 בלקו״ת המבואר ע״פ ובפרט וחכים״. ״יניק גם נכלל שבזה זקן״, פני ״והדרת
זקן״. פני והדרת תקום שיבה ״מפני בענק ד) ז, שה״ש ד. ל, (קדושים

 דעתם שמזקינים מה כל חכמים תלמידי ״זקני חז״ל לשק וע״ד
 אלא זקנים אינם שהם מכריזים הם כאשר ועאכר׳כ עליהם״. מתיישבת

צעירים!
 ע״ד בספרים איתא ־ שנה?! שבעים לאחרי ״צעירים״ נעשים כיצד

ומתייגע עמל האדם כאשר כח״; יחליפו ה׳ ד״קווי הענק ע״י שזהו הצחות

סכ״ח. אלול מבה׳׳ח ראה ש״פ שיחת ראה - הענין לשלימות *)
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 אבל: סי״ט), דברים ש״פ שיחת גם (ראה דוד״ ״ויברך אמירת בעת צדקה
 בעת הצדקה שנתינת פשוטים) אנשים (ובפרט כאלו שישנם בפועל רואים

 נגשים כאשר ובפשטות: התפלה. מכוונת אותם מבלבלת דוד״ ״ויברך אמירת
 כר הידים בתנועות לו לרמז ומתחילים דוד״ ״ויברך אמירת באמצע ליהודי

 התפלה. לכוונת הדבר מבלבל - צדקה שיתן בדיבור) להפסיק אפשר אי (כי
התפלה. לפני הצדקה נתינת כדאית - ולאלה

 הדבר ואין האריז״ל, בסידור מ״ש ע״פ להתנהג שרוצים שאלו ומובן,
 צריכים - לזה נוסף אבל ברכה, עליהם תבוא - התפלה לכוונת אותם מבלבל

 אלו(עד בימים - וכאמור התפלה, קודם היום, בהתחלת גם צדקה לתת הם
הרגיל. ע׳׳ד מאשר יותר יתנו הוש׳׳ר) לאחרי

 פעולת את כבר תפעל הצדקה בנתינת ההוספה אודות שההחלטה ויה״ר
 (כמדובר לצדקה המסוגל הזמן עיקר זה אין שבלילה אע״פ היינו, הצדקה,

 (או״ח בשו״ע הפס״ד ידוע הרי - ואילך)) 292 ע׳ ח״ט (לקו״ש כמ״פ
 יהי׳ בפועל שקיומה אע״פ הנה טובה, החלטה מחליטים שכאשר סתקע״א)

 וכמ״ש עצמה, ההחלטה קבלת ע״י הדבר פעולת כבר נפעלת זמן, משך לאחרי
 ועד״ז דבריך״, נשמעו גו׳ לבך אל נתת אשר הראשון היום ״מן יב) (י, בדניאל
 בטוב הצדקה, במצות ההוספה ע״י הנעשות הפעולות לכל בנוגע - בעניננו
טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה

 כולו העולם ומצב מעמד משתנה כיצד בשר בעיני שרואים - ובפשטות
קיים״. ו״העולם עומד״ ד״העולם באופן הקצה, אל הקצה מן

 - העולם לאומות בנוגע גם העולם״, ד״ישוב הענין שכללות ומובן, כה.
 כפי לבנ״י, גם נוגע - באלו״ אלו מתגרות ד״מלכיות הענין ושלילת היפך

 חלק הם מבטאים באלו״, אלו מתגרות ״מלכיות שכאשר בפועל שרואים
נהור״)! ״םגי (בלשח ישראל״ ״שונאי על מכעסם

 בהנהגות וכן דתורה בנגלה (פוסק ה״מונקאטשער״ בשם בספרים מובא
 להתערב שאין אמר הראשונה העולם מלחמת *שבזמן החסידות) תורת ע״פ

 לבקש יש ולכן כר, טוב לא ומה טוב מה לדעת אין כו׳,'בי הקב״ה של בבעלותו
וכיו״ב. המלחמה גמר אודות פירוט ללא בלבד, כללית וברכה בקשה מהקב״ה

 הם בשמו המובאים שהדברים לומר הכרח אין - לראש לכל אבל:
 המציא שמישהו להניח שאין אע״פ כי הדברים), נאמרו (שכך הדיוק בתכלית

 וכיו״ב, אחת בתיבח שינוי שע״י ידוע הרי תי״ו, ועד מאל״ף הענין כל את
לגמרי! אחר באופן הענין כללות תוכן לפעמים משתנה

 אין הרי - בשמו שנדפסו כפי אופן באותו נאמרו שהדברים את״ל ואפילו
כר. הזמנים בכל המלחמות לכל בנוגע כלל שזהר לומר הכרח כל

 אשר - מלחמה מכל שישנם התוצאות את במוחש רואים כאשר ובפרט
בלתי דבר [שזהו יהודים אינם אצל החיים להעדר גדרם שהדבר בלבד זר לא

מוגה בלתי

אין לדבר רע על אומות העולם
י"ג אלול תשמ"ב 
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 מזה רק״ו במכ״ש יכלתם, כפי זאת למנוע להשתדל צריכים ובנ״י רצוי,
 כאשר ועאכו״כ א), מא, (גיטין ישראל״ עניי עם עכו״ם עניי ש״מפרנמין

 בנוגע גם רצויות בלתי תוצאות ישנם אלא החיים], ענין כללות אודות מדובר
 ישראל, של לגופם בנוגע גם אלא ישראל, של לממונם בנוגע רק ולא לבנ״י,
ליצלן. רחמנא

 שצריכים ואילך) (ס״ט בארוכה לעיל המדובר על שנוסף מובן ומזה
 בנ״י על רצוי בלתי דבר ח״ו לומר ולא בלבד, ורצוי טוב באופן בנ״י על לדבר

 כי העולם, לאומות בנוגע אפילו רצוי בלתי דבר לומר שלא להשתדל צריכים -
 נמצאים והרי ח״ו, בעולם הברכה היפך ממשיכים רצוי בלתי דבר אמירת ע״י
 כולו העולם כל את (״דערטרינקען״) להציף שצריכים ומצב במעמד אנו

 דהיפך הענינים יתבטלו ממילא ובדרך והנגלה, הנראה בטוב ברכות בעניני
לבנ״י. בנוגע הטוב

מבהיל״; ״דבר שזהו בטענה מיד יבואו - מבקשים״ הם ש״תואנה אלו
 מוסר דברי לומר שלא להזהיר כדי אלול דחודש מהזמן שעה חצי לנצל היתכן
 אלא - בלבד זו ולא ח״ו, בנ״י על רצויים בלתי דברים אמירת כדי תוך לבנ״י

 העולם?! אומות על אפילו רצויים בלתי דברים לומר שאין ואומרים מוסיפים
ח״ו! מצוה״ גוררת ד״מצוה הענין היפך שזהו ויאמרו יטענו - רבלשרנם

התורה: הוראת זוהי אלא תורה, ע״פ מתאים זה שענין בלבד זו לא הנה
 שיצווה רבינו למשה לומר (כביכול) מתאים הי׳ ובעצמו בכבודו להקב״ה

 שבע את לקיים העולם אומות על ישפיעו שהם הדורות כל סוף עד בנ״י את
ספ״ח). מלכים הל׳ רמב״ם (ראה נח דבני המצוות

 מצוות ז׳ ״ראה שהקב״ה סע״ב) ב, ע״ז א. לח, (ב״ק בגמרא [איתא
 כר״. להן והתירן עמד קיימום שלא כיון קיימום, ולא נח בני עליחן שקבלו

 פטרן״ לא מעונשין ״אבל ועושה, דמצווה השכר ענין אודות מדובר שם אבל:
בסופו)]. נח בן ערך תלמודית אנציקלופדי׳ וראה שם. ב״ק (פרש״י

העולם, קיום יצרה״, ״לשבת - הוא דב״נ מצוות דז׳ הכללי תוכנם והרי
 שבנ״י אומרת, זאת מושבותיהם. בכל לבנ״י בנוגע יצרה״ ״לשבת - כולל

 באופן יהי׳ כולו העולם שמצב כדי העולם, אומות של בטובתן להשתדל צריכים
 כולו(ולא העולם בכל ברכות המשכת לפעול צריכים ולכן, יצרה״, ד״לשבת

הברכה). היפך - רצוי בלתי באופן לדבר
 והתפללו העיר שלום את ״ודרשו בתורה מפורש פסוק ישנו לזה: ונוסף

 עם ביחד העיר לשלום שהתפלה ומובן, שלום״, לכם יהי׳ בשלומה כי בעדה
והיפוכו! דבר זה הרי - כו׳ קטרוג של ענין

 לפתור הכרח כל אין הרי - וכו׳ ומחבלים מזיקים בעולם שישנם ומה
 ומתנקם״, ״אויב אודות מדובר כאשר גם כי שלהם, החיים העדר ע״י זאת

 את ולבטל להשבית היינו, ומתנקם״, אויב ד״להשבית הפעולה להיות צריכה
ועד חוטאים״, ולא חטאים ״יתמו חז״ל; ובלשון ומתנקם״, ״אויב היותו

מוגה בלתי
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 ״ועמדו דלעת׳׳ל היעוד ע״ד לבנ״י, ומסייעים לאוהבים נעשים שהם שפועלים
 מדגישים ״זרים״, היותם על ההדגשה עם ביחד (היינו, צאנכם״ ורעו זרים

צאנכם״). ד״ורעו באופן תהי׳ שהנהגתם

 ולהבא ומכאן פעולתם, את יפעלו בכמות המעטים שהדברים ויה״ר כו.
 צריכים ישראל של בזכותם שאינם הדיבורים וכל ישראל, של בזכותם רק ידברו

ישראל. מגבול לבערם
 לעיין יכול כאו״א כי - דוקא הנ״ל דברים על להסתמך צורך שאין ומובן

 הנ״ל, מסקנא לידי יבוא ובודאי כר, ובשו״ע חז״ל ובמדרשי בגמרא בעצמו
בדבר. ספק כל מבלי

 תלמד שהתורה שרצונו באופן תהי׳ התורה ללימוד גישתו כאשר - וזאת
 מו״ח כ״ק פתגם כידוע - לו לומר מה התורה את ללמד שירצה ולא אותו,

 כאשר ועאכו׳׳ב בזה, ישראל נחשדו לא ובודאי זה. בענין דורנו נשיא אדמו׳׳ר
בשדה. המלך בהיות אלול, חודש בימי נמצאים

 שיראה אדם כל ״צריך ה׳׳ד) פ׳׳ג תשובה (הל׳ הרמב׳׳ם לפס׳׳ד ובהתאם
 את הכריע הרי אחת מצוה עשה . . חייב וחציו זכאי חציו העולם וכל . .עצמו
 מובן, - והצלה״ תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו

 - והצלה״ ״תשועה פועלים ישראל של בזכותם א׳ דיבור שמוסיפים שעי׳׳ז
״נאו״. צדקנו, משיח ע״י והשלימה האמיתית גאולה

** *

 בהזדמנות אודותיו לדבר כדאי ולכן, - גרמא שהזמן נוסף ענין ישנו כז.
מקומות: בכמה נשמעים הדברים כאשר זו,

 ולפלא תשרי. חודש לקראת לכאן לנסיעה בקשר השואלים ישנם
 זה בענין דובר כאשר כבר נפתרו זה בענק השאלות כל שהרי - בדבר השאלה
הקודמות. בשנים

 ינסו מענה, יקבלו לא (ואם שוב ששאלו כו״ב שישנם היות אעפ׳׳ב, אבל
 פעם אחזור לכן - וכיו״ב) ח׳׳ו, רוח נפילת לידי שיבואו או ״רמזים״, ללמוד
הדברים: נקודת על נוספת

 באה״ק מרב להיתר לראש) (לכל זקוקים - הקודש בארץ הדרים אלו
 אצל קרוב שאדם שהיות ומובן, מסויים. זמן למשך מארה׳׳ק לצאת להם שמותר
 מורה־ רב אצל זאת לשאול מוכרח ולכן עצמו, על לסמוך יכול אינו עצמו,

 ויודע באה״ק, הוא גם שדר לרב - והכוונה אלו, בדינים המומחה שהוא הוראה
ובו׳. שם הדברים מצב את

 לכאן(מכל הנסיעה תהי׳ - דוקא) א״י לבני (השייך הנ״ל היתר על נוסף
 להכנס לא - ועאכו״ב הנסיעה, עבור לחובות יכנסו שלא בתנאי רק המקומות)

גדול. לחוב

מוגה בלתי
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 ית׳ לו לעשות הקב״ה של שליחותו את למלא כדי בגוף, להתלבש למטה תרד
 לו דירה ממנו ולעשות כולו, העולם מציאות את לברר כלומר, בתחתונים, דירה
ית׳.

 - הראשונה פעולתו היתה הששי, ביום אדה״ר נברא כאשר ולכן,
 לכל קרא שאדה׳׳ר במדרז״ל כמסופר כולו, העולם כל על הקב״ה את להמליך

 עושנר׳, ה׳ לפני נברכה ונכרעה נשתחוה ״בואו להם: ואמר שבעולם הברואים
 מזמור לאמירת הטעם וזהו לבש׳׳. גאות מלך ד״ה׳ הענק ונתגלה נפעל ועי׳׳ז

אדה״ר. ברוא יום דברה״ע, הששי יום בדוגמת - הששי דיום יום״ של ב״שיר זה
 המשכת עם הקשורות תפלות ישנם ויוהכ״פ בר״ה מדוע מובן ועפ״ז

 כולה, הבריאה חידוש נפעל ביוהכ״פ) (וסיומו בר״ה כי - כולו בעולם הברכה
 לפעול ותפקידם הבריאה, תכלית שהם - בנ״י של ועבודתם פעולתם ע׳׳י

כולה. הבריאה בכל שלימות

 בנ״י של אחדותם אודות לעיל המדובר על שנוסף מובן עפ״ז טו.
 אודות ביוהכ״פ) וסיומם בר״ה (שהתחלתם בעשי״ת מיוחדת הדגשה ישנה

 (הל׳ הרמב״ם לפס״ד בהתאם העולם, אומות על והשפעתם בנ״י של פעולתם
 לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה צוה ״וכן ספ״ח) מלכים
 התורה עניני כל את קיבלו בנ״י כאשר כלומר: נח״, בגי שנצטוו מצוות

 שכל לפעול מיוחדת ושליחות ציווי גם קיבלו סיני, הר במעמד ומצוותי׳
 שנקח־תם דב״נ, המצוות שבע את יקיימו המדינות שבכל העולם אומות

 - חרב״ גוי אל גוי ישא ד״לא באופן יצרה״, ״לשבת העולם, ישוב - ותוכנם
צדקנו. משיח ביאת שלפני בתקופה נמצאים כאשר גם

 בתורה הקב״ה בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן ״שיקבל - ובהדגשה
 השכל מחייב שכך מפני אינו אלו מצוות קיום כלומר, שם), (רמב״ם כר״

 האדם בורא צוה שכך לפי אם בי האדם, מכל החכם של שכלו אפילו האנושי,
 על פרטית בהשגחה ומשגיח כולו, העולם דכל והמנהיג הבורא שהוא ומנהיגו,

 סוג על ועאכו״ב הדומם, סוג על אפילו כולו, העולם שבכל ופרט פרט כל
המדבר. סוג על ועאכר׳ב החי, סוג על עאכו״ב הצומח,

דב״נ) מצוות שבע שיקיימו אוה״ע על לפעול צריכים זו(שבנ״י והוראה
 קשרים לו שיש יהודי אודות מדובר כאשר ועאכו״ב מישראל, לכאר׳א אמורה

 עליו מוטלת בודאי שאז כמובן), שו״ע, ע״פ המותר (באופן אינם־יהודים עם
 המצוות שבע את שיקיימו עליהם להשפיע כדי קשריו את לנצל והזכות החובה
 טופח - זו ברוח בסביבתם הנמצאים חבריהם על ישפיעו הם שגם ובאופן דב״נ,

להטפיח. מנת על
 כאשר ואפילו הקב״ה, של ציווי שזהו להדגיש בהכרח - לעיל וכאמור

 את להביע כיצד הגלות) חשכת (מפני וכיו״ב פוליטיים דרכים לחפש צריכים
 (כי שבדבר והאמת והפנימיות ה״נשמה״ את ולהסתיר לכסות אסור - הדברים

- האמת) את אומר שהוא רואים כאשר פעולתם, את הדברים פועלים אז רק

מוגה בלתי
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תשרי וא״ו60

 בטובו ״המחדש כמ״ש עת, בכל ומנהיגו העולם בורא הקב״ה, של ציווי שזהר
בראשית״. מעשה תמיד יום בכל

 על ולהשפיע ב״נ מצוות שבע לקיים עליו מצווה העולם שבורא ומאחר
 לו שניתן בודאי הרי - ב״נ .זצוות שבע יקיימו הם שגם בסביבתו הנמצאים

 את לנצל שירצה - ברצונו אלא תלוי הדבר ואק זה, דבר לבצע והיכולת הכה
השלימות. בתכלית השפעתו כה

 שבאופן אע״פ - אדמות עלי האמיתי ואושרם ושליחותם תפקידם וזהו
 בכל ולפעול השפעתם כה את לנצל - שונים מוגדרים תפקידים להם יש רשמי
 הענין כללות נפעל שעי״ז דב״נ, המצוות שבע את שיקיימו מגעת שידם מקום

כולו. העולם ושלום והמדינה, העיר שלום את מבטיחים ובכך יצרה״, ד״לשבת

 ולפעול להשפיע זו שליחות עצמם על מקבלים בנ״י כאשר והנה, טז.
 עוזר שהקב״ה בודאי הרי - דב״נ המצוות שבע את שיקיימו העולם אומות על

 ועד יצרה״, ד״לשבת ומצב במעמד יהי׳ כולו שהעולם לפעול להם ומסייע
 זה שענין חרב״,,כפי גוי אל גוי ישא ״לא כולו, בעולם אמיתי שלום שפועלים

 והנצחי האמיתי לשלום ההכנה וזוהי הגלות, חמן האחרונים בימים שייך
 נאמר עליו אשר בנו״, ושלמה דוד ״מזרע שהוא צדקנו, משיח בביאת שיהי׳

 שכל ועד ה״׳, כסא על שלמה ש״וישב לפי בימיו״, גו׳ אתן ושקט ״שלום
 במדרשי ־ ובארוכה בנ״ך, (כמסופר המלך לשלמה מם העלו העולם אומות
חז״ל).

 בעולם, שלום כבר נפעל הגלות זמן בסוף נמצאים כאשר גם אומרת: זאת
 באופן העולם לקיום הקשור בכל לשני אחד מסייעים העולם שאומות ובאופן

 שהם מקום בכל לבנ״י מסייעים העולם שאומות ועאכר׳כ יצרה״, ד״לשבת
 ד״והיו ובאופן יהדות, בעניני להם המצטרך בכל ובפרט להם, המצטרך בכל

 בגמרא כמסופר הגלות, בזמן גם - מניקותיך״ ושרותיהם אומניך מלכים
 בהתוועדות בארוכה (כמדובר זה בענין רב״ ״מעשה רע״א) יט, (זבחים

ם״כ)). תשמ״ב אלול י״ג שלפנ״ז(שיחת
 ישראל בני ד״לכל ומצב במעמד בנ״י נמצאים הגלות זמן בסוף וכאשר

 ומצוותי׳, התורה עניני בכל להוסיף הם יכולים אזי - במושבותם״ אור הי׳
 התורה עניני בכל חידוש יהי׳ שאז הגאולה, לקראת ה״כלים״ את עושים ועי״ז

 התורה ש״זאת זה עם ביחד כלומר, תצא״, מאתי חדשה ״תורה כמ״ש ומצוותי׳,
 שבתורה, והשגה ובהבנה ובפנימיות בחיות חידוש יהי׳ מוחלפת״, תהא לא

 במציאותם חידוש - כן וכמו התורה, מצוות תרי״ג דקיום בחיות חידוש כן וכמו
 זרעכם יעמוד כן גו׳ לפני עומדים גו׳ החדשים השמים ״כאשר בנ״י, של

 מ״ע רמ״ח התורה, מצוות תרי״ג - ומצוותי׳ דתורה החידוש בדוגמת ושמכם",
 כל כלולים (שבהם גידים שס״ה כנגד מל״ת ושס׳׳ה אברים, רמ׳׳ח כנגד

 - לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כולל מהם, המסתעפים והסניפים הפרטים
 סכ״ט אגה״ק (ראה פרטים כו״כ כלולים גידים ובשס״ה אברים שברמ׳׳ח כשם
םע״א))). (קג,

מוגה בלתי
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6תשרי וא״ו 1

 באופן והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים הנ׳׳ל הפעולות וע״י
 (״אחת ביוהכ״פ בנפש) (״אחת״ הכה״ג עבודת תהי׳ שאז - ד״אחישנה״

ממש. בפועל בעולם) (״אחת״ הקדשים בקדש בשנה״)
 לאחרי - שמחתנח׳ ל״זמן נבנסים בשנה״) (״אחת הכפורים ומעם

 שבהם הוי׳), שם אותיות ד׳ (בנגד לסוכות יוהכ״פ שבק הימים בד׳ ההכנה
 שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים שאז - המינים וד׳ הסוכה את מכינים
 ״כבסה (כמ׳׳ש בר״ה התחלתם דחגה׳׳ס הענינים שכל והיות העולם. אומות

 ״ליום מתגלים בר״ה ד״בכסה״ באופן שהם שהענינים כלומר, חגינו״, ליום
 כמ׳׳ש בר״ה, נעשית העולם לאומות ההשפעה התחלת גם הרי - חגינו״)
כנ׳׳ל. יאמר״, בו המדינות ״ועל ר״ה: בתפלת

 שפה עמים אל אהפוך ״אז היעוד לקיום כולו העולם את מכינים ועי׳׳ז
 ממש, בימינו במהרה - המלוכה״ לה׳ ״והיתה אחד״, שכם לעבדו גו׳ ברורה
 שמיא״, ענני עם ד״ארו ובאופן צדקנו, משיח ובגאולת צדקנו משיח בביאת

לבב. ובטוב ובשמחה

 בנוגע העבודה הן - לעיל האמורים הענינים בכל העבודה כללות יז.
 לציווי בהתאם בנ״י כל אצל והיהדות התורה דהפצת העבודה הן לעצמו,

 שבע את שיקיימו אוה׳׳ע על וההשפעה הפעולה והן כמוך״, לרעך ״ואהבת
 שליחותו שזוהי היות לבב, וטוב שמחה מתוך להעשות צריכה - דב׳׳נ המצוות

 שלוחי״, שהן המצוות את ״כבדו חז׳׳ל: ובלשון הקב׳׳ה, המלכים מלכי מלך של
זו. שליחות למלא עוזרו״ ״הקב׳׳ה מזו: ויתירה

 יתכן - ארץ״ יכסה ד״החושך ומצב במעמד נמצאים כאשר והנה,
 כרוכה תהי׳ כו׳״) עם ד״המתאבק (באופן החושך דביטול שהעבודה לפעמים
 בעבודה ולהפריע לבלבל יכול זה שענין כך מעטים, לא ובקשיים רבה בטירחא

 ומשא כעול אצלו נראית העבודה שכללות כך כדי ועד לבב, וטוב שמחה מתוך
ח״ח כבד

 אז שדוקא - עבד שבעבודת החיובי הענין אודות כאן מדובר שלא [מובן
 כ׳׳ף (בלא מלך״ מלך ״עבד מזו: ויתירה כמלך", מלך ד״עבד הענק ישנו

 המלך דשר באופן ולא דוקא, מלך״ ד״עבד באופן היא שעבודתו לפי הדמיון),
 כאן מדובר אלא - וכיו׳׳ב המלך, וחכם יועץ במלכות), ראשונח (מהיושבים

ח״ו]. וטורח למשא נעשית העבודה שכללות שבזה, השלילי הענק אודות
 ומצב במעמד נמצאים כאשר כלומר, יעשה״, יראיו ״רצון - זאת ולעומת

 טירחא כל ללא תהי׳ העבודה שכללות הרצק את הקב׳׳ה ממלא - ה׳ דירא
לבב. וטוב שמחה מתוך אלא ובלבולים,

 ישנם גופא שב״עמל״ בפשטות מובן הרי - יולד״ לעמל ש״אדם ואע׳׳פ
 מתוך הנעשה ״עמל״ וישנו וטורח, למשא שהוא ״עמל״ ישנו דרגות: חילוקי
תענוג.

מוגה בלתי
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309תורה שמחת ליל

ל יש אלו עניניס וכל כיד׳ב. עניניס ועוד שלום״, לכם  ע״י — כאמור — לפעו

 שמחה של באופן והתנהגו הרגיל, הסדר את שינו זה ומטעם השמחה. ענין

 השמחה עיקר להיות צריכה שבו הזמן לפני שמע״צ, בליל כבר ביותר גדולה

שופר לתקוע הזקן אדמו״ר הנהגת שינוי אודות הסיפור ע״ד — שמח״ת) (ליל  ב

!התפלה לפני

 לפני — בשמע״צ השמחה גודל ע״י הענינים כל את כבר פעלו ובודאי

 תורה״ ב״שמחת בזמנה, שהיא כפי זו בשמחה יוסיפו כאשר ועאכו״כ הזמן,

יותר. נעלה באופן זאת יפעלו שאז .התפלה] שבאמצע תק״ש [בדוגמת

 מלמעלה הברכות כל יומשכו השמחה ענין כללות שע״י ויה״ר טו.

טפחים. מעשרה למטה ובגלוי. בפועל

 היינו. השבוע, פרשת ולימוד כהוראת הברכה״, ד״וזאת באופן — זה וכל

 דרא שבכל דמשה אתפשטותא על דקאי — משה״ ברך אשר ל״ברכה שזוכים

אחרון. גואל הוא ראשון גואל האחרון״, היום עד — האחרון הים ״עד ודרא,

 ״זאת ולומר; באצבע להראות שיכולים עד גלוי, באופן היא זו וברכה
הברכה״.

דא־ ,ובגלוי ממש בפועל וריקודים השמחה ע״י נפעל זה וכל  ״טאפארו־

 (״זאת השמחה״ ״זאת ולומר; באצבע להראות שיכולים כך — פלאחו״

. ה׳טאדך״)

ובגלוי. בפועל צדקנו משיח ע״י והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ועי״ז

- !שענינו מהר״ש אדמו״ר כפתגם  שנת היא זו ושנה אריבער״. ״לכתחילה -

 ובגלוי, בפועל כפשוטה, הגאולה ענין את שצריכים להסתלקותו! ואחד המאה

״זאת״. ולומר באצבע, זה על להראות שיכולים כך

 הגאולה ענין עם במיוחד קשור נקבה. לשון ״זאת״, שהלשון — ולהעיר

 ו״אמי״), ״אחותי״ מבחי׳ (למעלה דוקא ציון״ בת ושמחי ״רני נאמד שאז —

בכ״מ. כמבואר

טפחים. מעשרה למטה ובגלוי, בפועל ממש, בימינו במהרה ~ זה וכל

לבב. וטוב שמחה ומתוך

ג)! *

 יכול — הזקן אדמו״ר של הנהגתו אודות הנ״ל לסיפור בהמשך טז.

 אודות מדובר שבו סיפור זה, סיפור לו מספרים מה לשם :פשוט יהודי לשאול

 בענין עליו שחלקו אלו והן הזקן, אדמו״ר [הן אמיתיים ישראל גדולי הנהגת

 את לשנות הזקן אדמו״ר זקוק הי׳ שלכן אמיתיים, ישראל גדולי היו שגם הנ״ל,

שופר ולתקוע ההנהגה סדר יכול כיצד ~ כו׳] להקדימם כדי התפלה, לפני ב

מוגה בלתי
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תורה שמחת ליל310

הפרטית?! בעבודתו זה מסיפור ללמור לו יש ומה אליהם, להידמות הוא

 מה — מתגדרת״ ליהרדייזפשרם־עס^העמךד״מלביות לו מה ועור: זאת

ל הוא יכול המלכיות?! בהנהגת לפעו

ל יכול הי׳ אם שאפילו וכפרט לכך. פנאי לו אין ~ בנידון משהו לפעו

 מצוותי׳, וקיום התורה לימור ה׳, לעבודת מוקדש להיות צריך זמנו שכל מכיון

 פנאי לו אין וא״כ, רעהו״, דרכיך ו״ככל שמים״ לשם יהיו מעשיך ״כל כולל

ערוך״ ככל — המלכיות. הנהגת עם הקשורים ענינים עם להתעסק חן־ שול  ה״

 עם הקשורים כענינים להתערב יהודי של תפקירו אורות הרן א׳ סעיף נמצא לא

!המלכיות? הנהגת

 מתרחש מה לדעת ״עיתונים״(כרי קריאת עכור הרי :לו אומרים ןוכאשר

.זמן? מוצא הנך כעולם) . .  כלתי־ א׳ רכר עושה שהנני משום וכי הוא: משיב !

רצוי? רכר עוד ואעשה אוסיף רצוי, .כלתי־ [ !

כדלקמן. התורה, על פירושו כהתחלת רש״י כדברי — לכך התשובה הנה

 צריך הי׳ לא יצחק רבי ״אמר :היא התורה על רש״י פירוש התחלת יז.

 כה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל

 נחלת להם לתת לעמו הגיר מעשיו כח משום כבראשית, פתח טעם ומה ישראל.

 שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם גויס.

 ישר לאשר ונתנה כראה הוא היא, הקכ״ה של הארץ כל להם, אומרים הם גוים.

לנו״. ונתנה מהם נטלה וכרצונו להם נתנה כרצונו בעיניו.

 גויס בו שישנם כעולם נמצא שהוא טוען יהודי ילד כאשר כלומר:

ש לרחוב יוצא הוא המצוות, וקיום התורה מלימור אותו המבלבלים פוג  ילדים ו

 כמשחקים עמהם ולהשתתף הלימודים את לעזוב לו קוראים והם אינם־יהודים,

 שואל ~ יעשה מה וכיו״ב, אתם״. ״לסטים בקריאות לו שמתנכלים או שלהם,

- הילד מהם?! להיפטר כרי -

 כשם ארמו״ר מו״ח כ״ק פתגם כידוע יכול. אינו — מהגלות לברוח

 ישראל לארץ נשוב אנו בכחותינו ולא ישראל מארץ גלינו מרצוננו ״לא :אביו

 להמצא הם מוכרחים מהגלות, בנ״י את מוציא אינו שהקכ״ה זמן כל ולכן, כו״׳,

 כתורה ולעסוק והחלון, הדלת את לסגור כביתו. להתחבא ברירה לו יש :בגלות

 או הדלת את שובר הגוי כאשר יעשה מה אכל — ובלבולים הפרעות ללא

אתם״?! ״לסטים וצועק לביתו ונכנס החלון,

 שנמצא היצה״ר, — בקרבך׳ אשר ״הגוי אורות מדובר כאשר וכפרט

המצוות. וקיום התורה מלימוד ומבלבלו בקרבו

העולם, עניני עם קשר לו שיש העובדה עצם :הוא טוען — מזו ויתירה

וקיום התורה מלימור אותו ומכלכל מפריע זה הרי ודומיהן, ושתי׳ אכילה
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 ושתיית כאכילת הוא עוסק א׳ שמצד — הוא שואל — יתכן כיצד המצוות,
 לו שיהי׳ כדי העולם כעניני להתייגע צריכים היו שהוריו ויודע גשמיים. דברים

 לו אומדים זה עם וביחד אצלו, מקום תופסים העולם שעניני היינו, לאכול... מה
 כדכדו״, נהי׳ ״שהכל — שתוכנה ושתי׳, האכילה לפני ברכה לכרך שיש

 הפכים כ׳ — העולם כמציאות התחשבות ללא הקכ״ה של מציאותו הדגשת
!אחת? ובעונה כעת

 עד ה״מלמד׳׳, כפני זו שאלה מציג למקרא״ חמש ה״כן כאשר הנה
 לתת לעמו הגיד מעשיו ״כח — רש׳׳י לו משיב רש״י. — המלמדים״ ל״ראש

גוים״: נחלת להם
 זוהי כו׳, גוים כו שיש כעולם אתה שנמצא מהעובדה להתעלם יכול אינך

 לפחד. מה לך אין — לאידך אכל להתמודד, אתה צריך שעמה קיימת עובדה
גו״׳. לעמו הגיד מעשיו ״כח שהרי כולו, כעולם לפעול כח לך שיש מכיון

 ולא העולם), (בריאת כבראשית״ ״פתח זה שמטעם רש״י לו ומסביר
 מה לטעון: יכול דלכאורה, — כו״׳ ראשונה מצוה שהיא לכם הזה ״מהחודש

 העולם, עניני — הארץ״ ואת השמים את אלקים כרא ד״כראשית הענין לו נוגע
 כו״׳). ראשונה (״מצוה המצוות עניני אודות אלא ללמוד צריך אינו לכאורה,

 כאשר לפניך״ אני ״מודה אמירת — ממש כפועל להנהגתו הנוגעים ענינים
 לימוד התורה, ברכת השחר, כרכות אמירת ידים. נטילת משינתו, מתעורר

 חסדים״, ״גמילות אודות מדובר שכה והמשנה כהנים״ ד״כרכת התורה פסוקי
 לו נוגע זה ענין אלא — !העולם? בריאת אודות עמו לומדים ומדוע וכיו״ב,

 לו שאין שידע היינו, גוים״, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו ש״כח לדעת כדי
העולם. עניני מכל להתפעל מה

 אינו אתם״, ש״לסטים כטענה אליו באים העולם אומות כאשר ולכן,
 להם, נתנה כרצונו היא. הקב״ה של הארץ ״כל :להם ומשיב זו, מטענה מתפעל
 הם נשארים אלו, דברים שומעים הם וכאשר לנו״, ונתנה מהם נטלה וכרצונו

ליהודי׳... תשובה שחייבים אלו
 של טענתם העולם, מעניני להתפעל מה לו שאין בלבד זו לא ואדרבה:

 שהרי — כולו העולם בכל לפעול ביכלתו זאת, עוד אלא וכיו״ב, העולם אומות
 זו שפעולה אלא התורה, ובשביל ישראל בשביל אלא נברא לא כולו העולם כל

 אלא אינה התעסקותו :אדרבה העולם, עניני עם מתעסק שהוא עי״ז לא נעשית
 הוא פועל ממילא בדרן הנה התורה, עם מתקשר יהודי וכאשר התורה, בלימוד
 היינו, פי״, אמרי הארץ ותשמע ואדכרה השמים ״האזינו וכמ״ש כולו. כעולם

 אזי התורה, דברי — רבינו משה של דבריו את ואומר מדבר יהודי שכאשר
!צבאם וכל והארץ השמים אליו נשמעים

 התודה על פירושו כהתחלת רש״י מדברי הנלמדת ההוראה כללות וזוהי
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 פירוש שהרי שבפשוטים. לפשוט עד מישראל, לכאו״א המובנת הוראה --

- לראש לכל — הוא רש״י  חמש ל״בן המובן באופן מקרא״. של ״פשוטו -

 עניני וסוד. דרוש הרמז. ע״ד ענינים אמנם ישנם רש״י בפירוש — למקרא״.

 גם וכמובן רש״י. דפירוש ההפלאה גודל אודות בחיד״א כמבואר וכו׳. הלכה

 פירוש מיועד זה. עם ביחד אבל רש״י. דברי את המבארים המפרשים מריבוי

 ל״בן אפילו המובן באופן מקרא״. של ״פשוטו להבנת — לראש לכל ~ רש״י

למקרא״, חמש

יותר: בעומק הדברים ביאור יח.

 אלא נברא לא העולם שכל מישראל לכאו״א מודיעה שהתורה מכיון

 עוד התורה. התחלת היא זו והודעה כולו, העולם על בעה״ב והוא בשבילו.

 כל קיום לאופן נוגע זה שענין מובן, — המצוות עניני אודות שלומדים לפני

 בכל פועל שעי״ז הרגשה מתוך הוא התומ״צ שקיום היינו. ומצוותיה. התורה

כולו. העולם

 עם התעסקות של באופן אינה בעולם יהודי של שפעולתו אע״פ כלומר:

 קיום מ״מ, — (כנ״ל) ממילא בדרן שנעשית פעולה אם כי העולם, מציאות

כולו. בעולם הוא פועל שעי״ז הרגש מתוך להיות צריך התומ״צ

 את לקיים כדי להיות צריכה התומ״צ דקיום העיקרית שהכוונה ואע״פ

 שהתורה מכיון אעפ״כ, — וצוונו״ במצוותיו קדשנו ״אשר הקב״ה. ציווי

 פרטי את לו שאומרים לפני עוד כולו העולם על בעלותו אודות לו מספרת

 גם להיות צריכה העליון, רצון דמילוי העיקרית הכוונה שמלבד מובן, המצוות,

כולו. בעולם יפעול שעי״ז הכוונה

ה״ד) פ״ג תשובה (הל׳ הרמב״ם פס״ד בתוכן מפורש זה שענין לומר ויש

 לו וגרם זכות. לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה ״עשה

והצלה״: תשועה ולהם

הקב״ה. ציווי מפני להיות צריך המצוות שקיום מכיון :מובן אינו לכאורה

 !זכות״? לכף כולו העולם כל ואת עצמו את ״הכריע שעי״ז נפק״מ למאי

 הוא פועל שעי״ז בידיעה חדור להיות צריך המצוות שקיום מוכח מזה אלא

 הקב״ה. ציווי קיום עצם !מלבד כולו העולם ולכל לעצמו והצלה״ ״תשועה

התומ״צן. דקיום העיקרית הכוונה שזוהי

 של הנהגתו אודות מהסיפור ההוראה מובנת לעיל האמור ע״פ יט,

מישראל: כאו״א לעבודת ביחס — מתגרות״ ל״מלכיות בקשר הזקן אדמו״ר

 בהנהגת כולל כולו. העולם בכל לפעול שביכלתו לדעת צריך יהודי

 שאינו בלבד זו לא כלומר: גו׳״. לעמו הגיד מעשיו ״כח שהרי — המלכיות

טענת בדוגמת הקדושה. לעניני (לכאורה) המנגדים העולם מעניני מתפעל
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 יהפכו אלו ענינים שגם פועל הוא ארוכה; אלא וכיו״ב. אתם״, ״לסטים אוה״ע

 לכנ״י מסייעים עצמם שאוה״ע -- האמור וכענין לקרושה. מסייעים להיות

 אחיכם כל את ״והביאו :לכוא רלעתיר היעור וכרוגמת ע״ר ישראל, לארץ לכוא

בית טהור ככלי המנחה את ישראל כני יביאו כאשר . . לה׳ מנחה הגוים מכל

ה׳״.

 לרעת כרי ״עיתונים״ קריאת ע״י לא — הוא כזה הפעולה שאופן אלא

ש אלא לו אין שהרי כעולם, מתרחש מה שמ  וקיום התורה לימור ע״י קונו את ל

 במעמר להיותו כולו, העולם בכל ממילא גדרן פועל שעי״ז אלא המצוות,

 שהוא בהרגש חרורה שעכורתו — לעיל וכאמור מלך״. מלך ר״עבר ומצב

כולו. העולם ככל פועל

לשאול: מקום יש עריין אכל כ.

ש מספיק הרי ~ ממילא גדרן נעשית כעולם שהפעולה מכיון  את לו שי

 להכנס מכלי כולו, העולם ככל לטובה הוא פועל המצוות עשיית שע״י הרגש

שוב צריך מה ולשם כזה. הענינים לפרטי  המלחמה אורות הרכרים פרטי על לח

״ב?! ואלכסנדר, נפוליון של כיו ו

:כזה והביאור

שער האמצעי אדמו״ר מבאר — יהודי של עבודתו לכללות כנוגע  ב

 להסתפק שאין ובכ״מ, (פ״ו) העבודה בקונטרס מבואר וכן ואילך), (פ״ד היחוד

פרטים. ופרטי לפרטים עד פרטית, עבורה גם דרושה אלא כללית, בעבודה

 כבקשה להסתפק אין מהקב״ה: צרכיו בקשת התפלה, בעבודת וער״ז

 הרבדים הם מה הקב״ה יודע (ובודאי צרכיו כל את ימלא שהקב״ה כללית

 מאתך ״חננו וענין, ענין כל על פרטית בקשה דרושה אלא האדם), זקוק אליהם

שבתפלה. הפדטיות הבקשות כשאד וכיו״ב ודעת״. בינה חכמה

 היהודי פועל עבודתו שע״י כללי והרגש בידיעה די לא בעניננו: ועד״ז

 עבודתו שע״י והרגש ידיעה גם דרושה אלא המצטרך, בכל כולו העולם ככל

ה בהשגחה לידיעתו שהגיע זה פרטי בענין הוא פועל  מלכות של פרטית(נצחונ

וכיו״ב). זו,

- וכאמור  תפקידו שהרי ב״עיתונים״, אלו נושאים לקריאת הכוונה אין -

 פועל כזה [ובאופן מצוותי׳ וקיום התורה כלימוד לעסוק אלא אינו יהודי של

 מסויים ענין אודות פרטית בהשגחה לו נודע כאשר אלא כנ״ל], בעולם, הוא

שב בעבודתו, ביטוי לידי בא זה הרי כעולם, חו  ביחס שלו הפעולה אורות ש

זה. פרטי לענין

יותר: ובפרטיות כא.
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— באלו׳׳ אלו מתגרות ״מלכיות של מציאות שקיימת שומע יהודי כאשר
 המדרש כדברי צדקנו, משית לביאת יותר גדולה צפי׳ אצלו מעורר זה הרי

משיח״. של לרגליו צפה באלו אלו מתגרות מלכיות ראית ״אם (דלעיל):
 למהר כוונה מתוך ומצוותי׳, התורה בעניני הוספה אצלו פועל זה וענין

 הרי אתת מצוה ״עשה הרמב״ם פס״ד אודות כנ״ל הגאולה. ענין את ולזרז
 והצלה״. תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

זה. בהדגש חדורה להיות צריכה שעבודתו — וכאמור
 שכל כולו, היום כל במשך עבודתו בכללות ביטוי לידי בא זה וענין

 כפי הגאולה. ענין את ולזרז למהר — אחת בכוונה מונחת ויישותו מציאותו
 בשבת וגם היום״, כל קוינו לישועתך ״כי החול: בימי תפלה בכל אומר שיהודי
ברתמים״, לציון בשובך עינינו ״ותחזינה ויו״ט:

 ובפרט כולה״, עושה ״תפלה הרי בתפלה, זאת שמבקשים ומכיון —
 שמבאר כפי ומיד, תיכף הדבר נפעל בודאי שאז בברכה, נאמרת זו תפלה כאשר

• ישראל׳׳ ״גואל לברכת בנוגע (פי׳׳א) באגה״ת הזקן אדמו״ר
 משיתא״, ב״עקבות נמצאים שכאשר — התורה ללימוד בנוגע ועד׳׳ז

 הגאולה, עניני אודות בתורה ללמוד צריכים העתידה, לגאולה ממש בסמיכות
התג. לפני יום שלושים החג הלכות לימוד ע״ד

דוקא, סוטה מסכת שבסוף הסוגיא את ללמוד ה״מתעקש״ם״ כאלו ןישנם
 אבל ;המשית לביאת בסמיכות שיהיו בלתי־רצויים ענינים אודות מדובר שבה
 הסימנים אודות גם מדובר שבה סנהדרין במסכת הידועה הסוגיא גם ישנה

 מזה מגולה קץ לך ״אין ולדוגמא: המשית, לביאת בסמיכות שיהיו הטובים
 וגו׳״ ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם שנאמר

 ענין עם כלל קשר לזה שאין פעמים כו״כ וכמודגש וכיו״ב. א). צח, (סנהדרין
 ספי״א) מלכים הל׳ (רמב״ם ברור פס״ד שישנו מכיון כו׳, דגאולה דאתחלתא

צדקנו]. משיח ע״י יהיו דגאולה, אחחלתא כולל הגאולה, עניני שכל
 ״תשועה לפעול שביכלתו — בעבודתו ליהודי ההוראה כללות וזוהי

 האמיתית גאולה — העיקרית והצלה״ ל׳׳תשועה עד כולו. העולם לכל והצלה״
 התורה בעניני העבודה כללות ע״י נפעל זה שכל צדקנו, משיח ע׳׳י והשלימה
בארוכה. כנ״ל ומצוותי׳,

 בכל לפעול מישראל כאו״א של כתו אודות לעיל להמדובר בהמשך כב.
 מבנ״י שכאו״א עי״ז — לראש ולכל זה, ענין לנצל שיש בודאי הרי כולו, העולם
 זו, ברכה ממלא שהקב״ה ובודאי טובים, ענינים בכל בנ׳׳י שאר את מברך

מברכיך״. ד״ואברכה ובאופן
 את יהודי מתתיל ביומו יום שמידי כזה מודגש הענין חשיבות וגודל
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 הפסוקים כאמירת התורה״) ״ברכת אמירת (לאחרי התורה כלימוד עכודתו סדר
 כרכה — שתוכנם שלום״, לך וישם וגד וישמרך ה׳ ״יכרכך כהנים״: ד״כרכת
 רש״י כפירוש כפשוטם. גשמיים ענינים עם הקשורה וכרכה מישראל, לכאו״א
 כפשוטו, לממון כנוגע כרכה נכסיך׳, שיתכרכו — ״יכרכך :מקרא) של (פשוטו

 פרטי שאר ככל וכיו״כ ממונך״, ליטול שודדים עליך יכואו שלא — ״וישמרך
הכרכות.

 כאשר הוא שכן עאכו״כ הרי כולה. השנה כל כמשך אמורים הדכרים ואם
 מיוחדת כח נתינת ישנה שאז תורה, שמחת — וכעניננו רצון״, כ״עת נמצאים

מישראל. כאו״א של ברכותיו לקיום

המוסגר: מאמר כג.
 כאמירת יהודי פותח ויום יום כל שבהתחלת לעיל להמוזכר כהמשך

 ההנהגה את נוספת פעם לשלול המקום כאן הרי — כהנים״ ״ברכת פסוקי
 ביותר גדולה ״חוצפה״ זוהי — ח״ו. קשים״ ״דברים כנ״י על לדבר ההפכית,

 מי י... יחידו בנו אודות הקכ״ה המלכים מלכי מלך כפני כאלו דיבורים לדבר
הקב״ה?!... המלכים מלכי מלך של יחידו כנו על קשים דברים לדבר שמך

 אומרת התורה י מעולם דברים היו לא ־- התורה הוראת שזוהי ולטענתו
 — וכאמור מברכיך״. ש״ואכרכה לו מובטח ואז חבירו, את לברך צריך שיהודי

 — שתוכנם כהנים. ברכת פסוקי מישראל כאו״א אומר ויום יום כל בהתחלת
כנ״ין כל עכור ברכות המשכת

 מסויים סוג אודות מדובר שבו ב״שולחן־ערוך״ סימן שישנו שטוען ומה
 ה״סדר״ שגם ומכיון שכשו״ע, האחרונים מהסימנים הוא זה סימן הרי — כו׳

 שכשאר הדינים כל את לקיים יש לראש שלכל מוכן, מהתורה. חלק הוא כתורה
!...תמיד״ לנגדי ה׳ ״שויתי — הראשון מהסעיף החל ה״שולחן־ערוך״, סימני

 אזי — תמיד״ לנגדי ה׳ ד״שויתי הענין את ומרגיש יודע יהודי [כאשר
 שחסר ומכיון !לנגדו עומד שהקב״ה בידעו מפיו, שקר דבר להוציא מסוגל אינו

 משקר לכן תמיד״, לנגדי ה׳ ״שויתי ד״שולחן־ערוך״, הראשון הסעיף אצלו
 אביו ואחותו, אחיו את שולח הוא אלא כלבד זו ולא אותו. חוקרים כאשר הוא
 שקר אמירת אודות שמדובר והתירוץ !...שקר דברי יאמרו הם שגם וכו׳. ורבו
 :ועיקר ועוד * דוגמתו שאין שמים״ שם ״חילול זהו :אדרבה הרי — הגוי כפני

!הקכ״ה המלכים מלכי מלך כפני אלא הגוי. בפני אינו זה שקר דבר אמירת
 ע״י השכינה, רגלי את לדחוק כדי המאמצים כל את הוא עושה אמנם

 אבל כו׳״, לדור יכולין והוא אני ״אין שאז וכיו״ב, לב״, ד״גבה באופן הנהגתו
בצרה״!]. אנכי ״עמו אומר שהקב״ה מכיון מאומה, לו יעזור לא אעפ״כ.

בנ״י, על קשים דברים ומדבר כלתי־רצוי, באופן מתנהג יהודי כאשר

מוגה בלתי
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