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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת אמור1

ו' באייר
וג'ו"  צדוק  בני  והלווים  ”והכהנים  הפטרה: 

(יחזקאל מד,טו־לא).
פרקי־אבות – פרק ב.

יום שני
ח' באייר

נוהגים  אין  אלה,  בימינו  קמא.  ’שני'  תענית 
בחוגי  בעיקר)   – (ואדרבה  גם  בה"ב2,  בתעניות 

1) בחו"ל פרשת קדושים.
2) למרות שהעניין נפסק בשו"ע הב"י ובשו"ע אדמו"ר הזקן 
(בסימן מיוחד, או"ח סי' תצב), וסיבתו: ”לפי שחוששין שמא 
מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה". ולפני כמאה 
גדול  רב  על  בווילנא  ז"ל  גרודזנסקי  הגרח"ע  התרעם  שנה 

ימשיכו   – להתענות  הנוהגים  כמובן,  החסידים. 
במנהגם הטוב, ואין להתיר להם אלא לצורך, כמו 
חולשת בריאות הגוף; אך חובת הכול היא להוסיף 
ה'  ב"פיקודי  בגלוי,  השמחה  בקו  אלו  רצון'  ב'ימי 

ישרים, משמחי לב"3.

יום חמישי
י"א באייר

תענית ’חמישי'.

ויו"כ  דבה"ב  בסדר  קולות  כמה  ”שהנהיג  בחסידים)  (שזלזל 
קטן..." (ראה מבוא לקונטרס ומעין עמ' 25).

3) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 258 ואילך, וראה שם ביאור 
הקפיד  בעצמו  דורנו  נשיא  הרבי  כי  אם   – דבר  של  טעמו 

להתענות בתעניות אלו.

הלכות ומנהגי חב"ד במכתבו,  על־דבר־זה  מזכיר  שאינו  אף  ובטח 
משתתף הוא מזמן לזמן בהתועדות חסידים, אשר 
אחרת  בפעולה  תחליף  להם  שאין  מענינים  זהו 
 .  . אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  משיחות  בכמה  וכמבואר 

אשר בטח ראה אותם
(ניצוצי רבי, עמ' 11)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > פרקי 
אבות •  13 > ליישר הדעות • 14 > ממעייני החסידות • 15 > הלכות 

ומנהגי חב"ד

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
•  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
הזמנים לפי הדעה המו־

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
•  זמני השקיעה כאן הם 

לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
('סדר הכנסת שבת') 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" (לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה).
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

רקע חילוני?

פרשת אמור | להאיר את העומר
דכנסת  אחת  במדה  עליונות  ממדות  הארה  ממשיך  לעומר"  אחד  יום  ”היום  באמרו 
להפכה  הבהמית  דנפש  פרטית  המידה  את  להאיר  האלקית,  נפשו  על  ומשם  ישראל 

מחשך לאור.
וזהו סוד ’לעומר‘, שההמשכה היא לתוך העומר, שהוא משעורים מאכל בהמה, המרמז 

לנפש הבהמית.
בחינת  התורה,  ניתן  בשבועות,  כך,  שאחר  עד  גילוי...  בבחינת  המשכה  הוא  זה  וכל 
אמיתיית מוחין דגדלות, שהיה גילוי אלקות בתכלית בנשמות ישראל עד שעל כל דיבור 

פרחה נשמתם מעוצם הגילוי וההשגה וטל תורה היה מחיה אותם לסבול השגה זו.
(דרך מצוותך, מצוות חמץ ומצה ע‘ כד:)

ב"ה...

מרת...

ברכה ושלום!

במענה על ההודעה אודות מצבה,

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק (זרעא 
חי'ה וקיימא) בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה חי"ק

לכתבה שבאה מרקע חילוני – בודאי ידוע לה שרקע זה 
נמשך דור או ב־ג דורות לכל היותר, ולפני זה הי' רקע של 

עשיריות דורות שומרי יהדות ומצותי' ועד כדי מסירת 
נפש.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' באייר ה'תשע"ט – י"ב באייר ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' טומאת מת פרק הל' גזילה ואבידה פרק ז־ט.ה' באיירו'
מל"ת רסה.יא.

מל"ת רסו.פרק יב.פרק י־יב.ו' באיירש"ק
מ"ע קצד.פרק יג.פרק יג־טו.ז' באיירא'
מל"ת רסט. מ"ע רד.פרק יד.פרק טז־יח.ח' באיירב'

הל' חובל ומזיק.. בפרקים אלו. פרק ט' באיירג'
מ"ע רלו.פרק טו.א־ג.

מ"ע רלו.פרק טז.פרק ד־ו.י' באיירד'

פרק ז־ח. הל' רוצח ושמירת נפש.. י"א באיירה'
מ"ע רלו. מל"ת רפט. פרק יז.בפרקים אלו. פרק א.

רצו*.

מ"ע רכה. מל"ת פרק יח.פרק ב־ד.י"ב באיירו'
רצה**. רצב.
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פרשת אמור
ומן המקדש לא יצא (כא,יב)

מפרש הבעל־שם־טוב:
תמיד  דבוקה  להיות  צריכה  אדם  של  מחשבתו 
ב'מקדש', בעולם העליון, שגם כשהוא עוסק במילי 
דעלמא יהיה כאדם שיצא מביתו והוא חושב תמיד 

מתי יחזור לביתו.

(צוואת הריב"ש עמ' יד)

כל איש אשר בו מום לא יקרב 
(כא,יח)

מעשים,  היינו  נשמתו,  ’מומי'  את  תיקן  שלא  מי 
אינו  שמים,  לשם  שאינם  מחשבות  או  דיבורים 
יכול לעלות ולהתקרב אל ה' באמת בעת התפילה 
ה'  אל  שישוב  עד  ר"ל),  אותו  מורידים  עלה  (ואם 

וירחמהו.

(תורה אור עמ' לו)

שור או כשב או עז (כב,כז)
לפנינו שלושה סוגים כלליים של נפש בהמית.

כשור  רבה,  עוצמה  בעלת  בהמית  נפש   – ”שור" 
להשקיע  ויש  ולנגוח,  לבעוט  עמו  שכוחו  הזה 

כוחות רבים כדי לבטל את ישותה ואת בהמיותה.
צורך  שאין  ורכה,  חלשה  בהמית  נפש   – ”כבש" 

ביגיעה רבה כדי לבררה ולזככה.
”עז" – נפש בהמית תקיפה ביותר, כעז זו שהיא 
”עז בבהמה דקה" (ביצה כה), וכדי לבררה דרושה 
של  ישותו  שכן  ה'שור'.  אצל  מאשר  יגיעה  יותר 
’חמה'  ישות  זו  ’התפעלות',  בבחינת  היא  ה'שור' 
מהותו  מעצם  חלק  שאיננה  המעיד  דבר  ורוגשת, 
אלא דבר נוסף עליו (ולכן יש בה שינויים, לפעמים 
היא מתגלה ולפעמים לא). ואילו ישותה של ה'עז' 
כשמנסים  אלא  מתגלית  אינה  (היא  פנימית  היא 
להשפיע עליה בעניין כלשהו) ו'קרה', דבר המעיד 

שהיא חלק מן העצם, וישות ’עצמותית' כזאת קשה 
ביותר לבטל.

(קונטרס התפילה עמ' 20)

שור או כשב או עז (כב,כז)

אומות העולם מונין להם לישראל 
ואומרים להם: עשיתם את העגל, ובדק 
הקב"ה בדברים ולא מצא בהם ממש 
(שהערב רב עשאוהו, מ"כ), לפיכך 
נעשה שור ראש לכל הקרבנות (ויק"ר 
פכ"ז)

שהשור  הפנימי  הטעם  את  מסביר  ה'צמח־צדק' 
דווקא הוא ”ראש לכל הקרבנות":

את  להעלות  היא  הקרבנות  עבודת  של  המטרה 
נפש הבהמה לשורשה, שהוא ’פני שור' שבמרכבה 
ומכיוון  הבהמות).  כל  נפשות  נמשכות  (שממנה 
יותר  שבמרכבה  שור'  ל'פני  קרובה  השור  שנפש 
העלאה  בהקרבתה  שיש  מובן  והעז,  הכבש  מנפש 

יתירה של מין הבהמה.

(אור התורה ויקרא עמ' שכד)

וספרתם לכם (כג,טו)
אמר הרב המגיד ממזריטש:

ובהירות. ”וספרתם  ספירות  מלשון  ”וספרתם" – 
לכם" – ה'לכם' חייב להיות מואר ובהיר.

והוסיף כ"ק אדמו"ר הזקן:
שבתות  ב"שבע  ה'לכם'?  את  מאירים  במה 
תמימות": על־ידי בירור שבע המידות, שכל מידה 
יהיו  עצמן  המידות  ושבע  משבע,  כלולה  תהיה 
צריך  שאינו  השבת־קודש  כיום  ’שבת',  בבחינת 

בירור.

(היום־יום י' באייר)

ממעייני החסידות
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”כדי לקרב דרך 
הישרה על השבים"

גזלה  מהלכות  א  פרק  בסיום  הרמב"ם  כתב 
ואבדה1: ”כל הגוזל את חבירו שווה פרוטה כאילו 
בוצע  כל  אורחות  כן  שנאמר2  ממנו  נשמתו  נוטל 
היתה  לא  אם  כן,  פי  על  ואף  וגו'.  נפש  את  בצע 
ובא  תשובה  לעשות  הגזלן  ורצה  קיימת,  הגזלה 
מאליו והחזיר דמי הגזלה, תקנת חכמים היא שאין 
כדי  לו  ומוחלין  אותו  עוזרין  אלא  ממנו  מקבלין 
לקרב הדרך הישרה על השבים. וכל המקבל ממנו 

דמי הגזלה אין רוח חכמים נוחה ממנו".
ב"לתקן  נפלאה3  הוראה  ללמוד  יש  זה  מדין 
הדעות" – עד כמה צריך להיות ההשתדלות ”לקרב 

הדרך הישרה על השבים":
ובא  תשובה  לעשות  הגזלן  ש"רצה  פי  על  אף 
חטא  על  לכפר  כדי  הגזלה",  דמי  והחזיר  מאליו 
הגזלה, חטא הכי חמור, - מכל מקום, ”לקרב הדרך 
הישרה על השבים", ”אין מקבלין ממנו אלא עוזרין 
אותו ומוחלין לו", מבלי להתחשב בנזק והפסד של 
והן  הגזלה,  דמי  שמפסיד  דמים,  הפסד  הן  הנגזל, 
שעל ידי אי לקיחת דמי הגזלה הרי זה כאילו מסייע 
כדאי  זה  כל  הנה,   – גזלה  דמי  בידו  שיהיו  לגזלן 
תשובה,  לעשות  יהודי  על  ולהקל  לעזור  בשביל 

”לקרב הדרך הישרה על השבים"! 
”כדי   – גיסא  לאידך  שאלה  נשאלת  זה  פי  על 
לקרב דרך הישרה על השבים" היו צריכים חכמים 
”אם  הגזלה,  דמי  רק  (לא  ממנו  יקבלו  שלא  לתקן 
עצמה  הגזלה  גם  אלא)  קיימת",  הגזלה  הייתה  לא 
מעשיית  שימנע  ייתכן  שהרי,  קיימת,  כשהיא 

תשובה כדי שלא יצטרך להחזיר את הגזלה?!
ויש לומר הביאור בזה:

אייר  (ג'  שלישי  יום  של  היומי  השיעור  המערכת:  הערת   (1
תשע"ט).

2) משלי א, יט.
3) ראה ליקוטי שיחות כרך לב עמ' 118.

או  שחוק,  דרך  לגנוב  ש"אסור  להלכה  נפסק 
הכל  לשלם4  מנת  על  או  להחזיר,  מנת  על  לגנוב 

אסור שלא ירגיל עצמו בכך"5.
ועל דרך זה יש לומר בנדון דידן, שכאשר הגזלה 
ירגיל  ”שלא  בידו,  להשאירה  אפשר  אי  קיימת, 
ברשותו  הגזלה  את  שיראה  דמכיוון   – בכך"  עצמו 
בכל עת, לא רק פעם אחת, אלא כמה וכמה פעמים, 
אינה  שגזלה  בכך"  עצמו  ש"ירגיל  גדול  חשש  יש 
הגזלה  הייתה  לא  ”אם  כן  שאין  מה  המופרך.  דבר 
שאין  מכיוון   – הגזלה  דמי  בידו  שיש  אף  קיימת", 

בידו דבר המזכיר לו תמיד את הגזלה.
והנה, לעיל מיניה בהלכה ה' מבואר שישנו אופן 
שאפילו אם הייתה הגזלה קיימת אין מקבלים אותה 
הואיל  בבירה  ובנאה  קורה  גזל  ”אפילו  מהגזלן: 
ולא נשתנית, דין תורה הוא שיהרוס את כל הבניין 
ויחזיר קורה לבעליה, אבל תקנו חכמים מפני תקנת 
השבים שיהיה נותן את דמיה ולא יפסיד הבניין וכן 

כל כיוצא בזה".
החיוב  (מפני  הבניין  שהפסד   – הדבר  וטעם 
”שיהרוס כל הבניין ויחזיק הקורה לבעליה", כ"דין 
תורה"), קרוב לוודאי – לא רק חשש בלבד – שימנע 
תשובה  שיעשה  עדיף  ולכן,  התשובה,  עשיית  את 
על  אף  בבניין  תישאר  והקורה  בלבד  דמים  ויחזיר 
שקיימת  בגזלה  כן  שאין  מה  עת.  בכל  שיראנה  פי 
בעינה, שיכול לחזירה כמות שהיא ללא הפסד נוסף 
– הרי זה רק חשש, שמא לא יעשה תשובה כדי שלא 
יצטרך ולכן מחוייב להחזיר את הגזלה, ”שלא ירגיל 

עצמו בכך", על ידי זה שיראנה בכל עת.

(על פי שיחת ש"פ בראשית (התוועדות ב') תשמ"ח. 
תורת מנחם התוועדויות תשמ"ח חלק א' עמ' 357)

4) ראה פירוש רש"י בבא מציעא סא, רע"ב.
אדמו"ר  ערוך  שלחן  וראה  ב.  הלכה  א  פרק  גנבה  הלכות   (5

הזקן חו"מ הלכות גזלה וגנבה ס"ב.

ליישר הדעות

בחודש אייר מחדירים 
את ’ניסן' בעולם

תנועה של התעלות למעלה מגדרי העולם, ’ניסן', אינה התכלית. 
יש לפעול מצב של גאולה בתוך מציאות העולם • ”המעשה הוא 
העיקר", כולל בחינת ’המעשה' ביחס לעולמות – עולם העשייה 

הגשמי • חודש אייר הוא זמן מסוגל להעלות ולרומם את העולם • 
משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 עניינו של חודש ניסן הוא – ”חודש של גאולה"1.

ובפרטיות יותר – בגאולה גופא שיכולה להיות 
רק  (לא  ניסי  באופן  גאולה   – כו'  אופנים  בכמה 
באופן טבעי), ויתירה מזה ”ניסי ניסים" (למעלה 
”ניסן",  החודש  של  בשמו  כמודגש  סתם),  מנס 
שיש בו שני נוני"ן, לרמז על העניין ד"ניסי ניסים" 
(לא רק נס סתם, אל ”ניסי ניסים"), כמובן מדברי 
הגמרא2 שאות נו"ן מורה על ”נס", ושני שוני"ן – 

”ניסי ניסים".
ניסים"  ל"ניסי  עד  ניסית,  גאולה   – גופא  ובזה 
ליום,  מיום  בקודש3")  (”מעלין  והוספה  עילוי   –
ישנה  ניסן  דחודש  ראשון  שביום  מכיוון  כלומר, 
כבר גאולה ניסית, עד ל"ניסי ניסים", הרי בהכרח 
לומר שביום שני דחודש ניסן ניתוסף עילוי גדול 
גם  אלא  החודש,  ענייני  בשאר  רק  לא   – יותר 
בגאולה ניסית (עד ל"ניסי ניסים") גופא, להיותו 
יותר)  (נעלית  שניה  דרגא  כלומר,  בניסן",  ”שני 
בעניין ד"ניסן" (גאולה באופן דניסי ניסים) גופא, 
ליום  שמיום   – החודש  ימי  בשאר  בזה  וכיוצא 

ניתוסף יותר בעניינו של ”ניסן".
דראש  ניסן (א'  דחודש  שלושים  שביום  ונמצא 

1) שמות רבה פט"ו, יא.
2) ברכות נז, רע"א. וראה חידושי אגדות מהרש"א שם.

3) ברכות כח, א. וש"נ.

עד  ניסית,  דגאולה  העניין  ישנו   – אייר)  חודש 
למעלה  שאין  השלימות  בתכלית  ניסים",  ל"ניסי 

הימנה!
ו"למחר" – ביום ראשון דחודש אייר (ב' דראש 
השלימות  כלומר,  שכרם"4,  ”לקבל   – חודש) 
לנצלה  יש  ניסן) –  ניסית (ל'  בגאולה  נעלית  הכי 

ולהמשיכה באופן העבודה דחודש אייר.

ב
 ובפרטיות יותר – בנוגע לעבודה בפועל:

השלימות  אודות  ומתבונן  חושב  יהודי  כאשר 
הכי נעלית דחודש ניסן, גאולה ניסית, עד ל"ניסי 
לחשוב  עלול   – כו'  עילוי  אחר  בעילוי  ניסים", 
 – פנים  כל  ועל  זו,  שלימות  ”מספיקה"  שעבורו 
במקום  שכן,  זו,  בשלימות  והתבוננות  מחשבה 
כך,  עד כדי  שם הוא נמצא5,  של אדם  שמחשבתו 
שמכיוון  לעירוב,  בנוגע   – בהלכה  גם  הוא  שכן 
אזי  העירוב,  מונח  שבו  במקום  היא  שמחשבתו 

דירתו במקום זה, היינו שנמצא שם6.
להסתפק  יכול  שאינו  לו,  אומרים  כך  על 

4) לשון חז"ל – עירובין כב, א. וש"נ.
5) כתר שם טוב סימן לח. וש"נ.

6) ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים הלכות שבת 
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בהערה.
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ניסית  גאולה  של  מצב  ניסן,  חודש  של  בשלימות 
עליו   – אדרבה  אלא  העולם,  מגדרי  שלמעלה 
להמשיך ולפעול שלימות זו בחודש אייר, כלומר, 
העיקר",  הוא  ”המעשה  שכן,  בעולם,  בעבודתו 
עולם   – לעולמות  ביחס  המעשה  בחינת  כולל 

העשייה הגשמי שאין תחתון למטה ממנו.
העולמות  השתלשלות  ”תכלית  בזה:  והעניין 
כו'" – מבאר רבינו הזקן בספר התניא7 ”אינו בשבי 
עולמות העליונים (כולל עולם האצילות), הואיל 

העלייה  עניין  יתברך";  פניו  מאור  ירידה  ולהם 
הזה  ב"עולם  העבודה  ידי  על  אפוא,  מתחיל, 
במדרגה  התחתון  והוא  ממש,  והחומרי  הגשמי 
ברצונו  עלה  שכך   .  . ממנו  למטה  תחתון  שאין 
נחת  להיות  יתברך  לפניו  רוח  נחת  להיות  יתברך 
ואתהפך  אחרא  סטרא  אתכפיא  כד  לפניו  רוח 
הוא  ברוך  הקדוש  ”נתאווה  לנהורא",  חשוכא 
להיות לו דירה בתחתונים", אשר על ידי זה נעשה 
עניין של עליה גם ביחס לעולמות העליונים שלהם 

ירידה מאור פניו יתברך.
ומכיוון שכן, הרי תכלית ומטרת העבודה היא – 
מעשה בפועל בעולם הזה הגשמי, ”המעשה הוא 
העיקר", כלומר, לא תנועה של התעלות למעלה 
 – אדרבה  אלא  דניסן),  (הגאולה  העולם  מגדרי 

לפעול מצב של גאולה במציאות העולם גופא.  
גופא  העולם  שבמציאות  החסידות8  ובלשון 
יתגלה ויורגש העניין ד"אין עוד מלבדו"9, ויתירה 
רק שבלעדו ”אין  לא  עוד"10, כלומר,  מזה – ”אין 
”אין  אם,  כי  מציאות,  ישנה  ”עמו"  אבל  עוד", 

7) ריש פרק לו.
8) ראה ליקוטי שיחות חלק כה סוף עמוד 200 ואילך.

9) ואתחנן ד, לה.
10) שם, לט.

עוד", שלילת מציאות הנבראים לגמרי, שאין שום 
(”אין  שניהם  דבר,  של  ולאמיתתו  כלל.  מציאות 
עוד מלבדו" ו"אין עוד") אמת – מכיוון שמציאותו 
של היש הנברא בטלה בתכלית, עד כדי כך, שכל 
האמיתי,  דיש  המציאות  אלא  אינה  מציאותה 
האמיתי –  יש  הוא  הנברא  שיש  הידוע11 -  בלשון 
כמבואר בארוכה בדרושי חסידות שבהם נתבארו 

עניינים אלו).

ג
 ובנוגע לפועל:

העילויים  כל  את  לנצל  ואחת  אחד  כל  על 
להוסיף  מנת  על   – ניסן  חודש  במשך  שניתנו 
שאת  ביתר  ההוספה  ידי  על  בעולם,  בעבודתו 
ומצוותיה,  תורה  היהדות,  בהפצת  עוז  וביתר 

והפצת המעיינות חוצה, עד לחוצה שאין הימנו.
גודל  אודות  שומע  יהודי  שכאשר  ופשוט, 
העילוי שבעבודה זו – בוודאי לא יחפש ”היתרים" 

להשתמט, חס ושלום, מעבודה נעלית זו!
ליתר ביאור: 

העדר התעסקות בהפצת התורה והיהדות מצד 
בענייני  שקוע  היותו  מצד  או  עצלות,  של  עניין 
שאין  בוודאי  לן?!  משמע  קא  מאי   – כו'  העולם 
אברהם  בן   – יהודי  אצל  זה  עניין  לשלול  צורך 
יצחק ויעקב, ובת שרה רבקה רחל ולאה. ובפרט 
– ביום השבת, אשר אפילו עם הארץ אינו משקר 
לשקר  מקום  נתינת  כל  אין  וממילא,  בשבת12, 

דעולם.

11) ביאורי הזהר בשלח (מג, ג ואילך).
ריש  מעשר  נלכות  רמב"ם  ד.  פרק  ריש  דמאי  ירושלמי   (12

פרק יב.

תכלית ומטרת העבודה היא – מעשה בפועל בעולם הזה 
הגשמי, ”המעשה הוא העיקר", כלומר, לא תנועה של 
התעלות למעלה מגדרי העולם (הגאולה דניסן), אלא 
אדרבה – לפעול מצב של גאולה במציאות העולם

12

”הרואה את הנולד"
והוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה... 
איזו דרך שידבק בה האדם... רבי שמעון אומר הרואה את הנולד 

(פרק ב, משניות א, י)

ביאור כ"ק אדמו"ר:
אמרו חז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, שבכל 

דבר הוא מסתכל ורואה את הנולד מזה.
ועניין זה הוא עיקר גדול בעבודת ה', כי להיות 
שקיום המצוות הוא עבודה גדולה וטרחה יתירה, 
על־ידי  אחרא  לסטרא  לאכפייא  עניין  כן  וכמו 
המניעה מעבירה הוא עבודה ויגיעה רבה, הנה זה 

אפשר להיות על־ידי זה שרואה את הנולד.
שכרה,  כנגד  מצווה  הפסד  מחשב  והוי  כמאמר 
שכרה,  כנגד  לחשב  צריך  המצווה  שהפסד 
שההפסד עכשיו הוא באין ערוך לשכר שיהיה אחר 
כך, כי ההפסד הוא בדברים גשמיים שהם עניינים 
ובפרט  נצחי.  שכר  הוא  השכר  ואילו  עוברים, 
שמצווה  מצווה  מצווה  שכר  בעניין  המבואר  לפי 
הוא  המצווה  ששכר  והיינו  צוותא,  מלשון  היא 
ברוך־הוא,  אין־סוף  ומהות  בעצמות  ההתקשרות 
לגבי  המצווה  הפסד  כלל  ערוך  שאין  בודאי  הרי 

שכרה שיהיה אחר כך.
כנגד  עבירה  שכר  לעניין  כן  גם  הוא  כן  וכמו 
הפסדה, ששכר עבירה הוא ”נופת תיטופנה שפתי 
 – ההפסד  כנגד  זה  שכר  לחשב  צריך  הנה  זרה", 
הוא  זה  הפסד  גם  אשר  כלענה",  מרה  ”ואחריתה 

נצחי.
שהרי כמו ששכר המצווה הוא נצחי כנ"ל, כמו 
כן גם הפסד העבירה הוא נצחי, כמו שכתוב בתניא 
לעניין טמטום המוח או טמטום הלב שנעשה על־

ידי העבירות, שאף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי 
עיקר התשובה בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות 
ומסיים,  וכו',  אדם  שהוא  מה  לפי  והכול  רבות 

מבדילים,  ועוונותיו  תשובתו  נתקבלה  לא  שהיום 
כו',  יותר  עילאה  לתשובה  להעלותו  שרוצים  או 
מובן  ומזה  תמיד,  נגדי  וחטאתי  דוד  אמר  ולכן 
נצחי,  עניין  הוא  מרה,  אחריתה  העבירה,  שהפסד 
ובמילא הנה שכר העבירה אינו נחשב לכלום כנגד 

הפסדה.
שכרה  כנגד  מצווה  הפסד  שמחשב  זה  ועל־ידי 
מה  ורואה  מחשב  הפסדה,  כנגד  עבירה  ושכר 
איזהו  שכתוב  מה  על־דרך  שזהו  בסופו,  שיהיה 
המצוות,  את  יקיים  אזי  הנולד,  את  הרואה  חכם 

מבלי הבט על גודל היגיעה שבדבר.
וזהו שמצינו במידות שמנו חכמים, שרבי שמעון 
בן נתנאל שהיתה מדתו ’ירא חטא', אמר איזו היא 
דרך טובה שידבק בה האדם הרואה את הנולד. כי 
מכיוון שהיה ירא חטא בחר ב'הרואה את הנולד', 
שעל־ידי זה יהיה ירא חטא ולא יחטא לעולם. הנה, 
ושארי  העונשים  מפני  היראה  אינה  חטא  יראת 
היראה  אם  כי  העבירות,  מצד  הבאים  העניינים 
מצד עצם החטא, שחטא הוא מלשון חסרון, והיינו 
ההתקשרות  תמיד  לו  יחסר  העבירה  שעל־ידי 

בעצמות ומהות.
מכל  ירא  שיהיה  היינו  חטא,  ירא  שיהיה  בכדי 
סופרים,  דברי  של  קל  דקדוק  גם  חטא,  של  עניין 
עניין  וגם  הדין,  משורת  לפנים  שהוא  עניין  וגם 
קדש עצמך במותר לך, שעל־ידי זה יחסר לו תמיד 
באה  זו  יראה  הנה  ומהות –  בעצמות  ההתקשרות 

על־ידי שרואה את הנולד.

(חלק ממאמר שבת פרשת משפטים תשי"ג. תורת מנחם 
התוועדויות תשי"ג חלק א (ז) עמ' 341-343)

פרקי אבות
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”להתוועדות חסידית
 אין תחליף"

לחב"ד,  המקורב  יהודי  של  ב'יחידות' 
”מפעם  להשתתף  עליו  כי  הרבי  הורהו 
חסידיות  בהתוועדויות  לפחות"   – בפעם 
לכך  ”אין  מגוריו.  במקום  המתקיימות 
התבטא  מאוד",  נצרך  והדבר  תחליף, 

הרבי.
דברים זהים מופיעים במכתבו של הרבי 

לרב ד"ר צבי הרכבי מי"ג ניסן תשי"ג:
על־דבר־זה  מזכיר  שאינו  אף  ובטח 
במכתבו, משתתף הוא מזמן לזמן בהתועדות 
חסידים, אשר זהו מענינים שאין להם תחליף 
משיחות  בכמה  וכמבואר  אחרת  בפעולה 
כ"ק מו"ח אדמו"ר . . אשר בטח ראה אותם.

אנ"ש,  בקרבת  שהתגורר  נוסף  ולחסיד 
הוסיף  כך,  כל  אליהם  התחבר  לא  אך 
הרבי בכתב־יד־קדשו בסיום מכתבו (תוכן 

הדברים):
שהשתתף  האחרונה  הפעם  היתה  מתי 

בהתוועדות חסידית?...

לכבוש את ניו־יורק
המרכזית  חב"ד  אגודת  צעירי  של  מנשר  להלן 
בנ. י. הניתן כאן כהשלמה ורקע להנדפס ב'אגרות 

קודש' כרך כט עמוד קפד. סיפור הדברים:
ביום ראשון, כ"ו סיוון תשל"ד, התקיימה אסיפה 
בניו־יורק,  המרכזית  חב"ד  אגודת  צעירי  מטעם 
אודות הפעילות והמבצעים בכלל, ובמבצע מזוזה 
במיוחד. כשקיבל הרבי את הדו"ח אחרי האסיפה,  

העניק 762 שטרות דולר אחד, וציין: 
מצורף בזה השתתפות (ל)מבצע מזוזה [...].

האסיפה  שהמשך  בדו"ח  שצויין  למה  בקשר 
יהיה במוצאי שבת קודש שלאחר מכן, ציין הרבי:

שליט"א  להמבצעים  ואפשר  יכולת  אז  עד  הרי 
לכבוש נ.י. וסביבותי' ובדרכי נועם ושלום.

הדברים הובאו במנשר שנתלה על קירות 770, 
ובו הזמנה להתוועדות החודשית של צעירי אגודת 
חב"ד שהתקיימה במוצש"ק, "גם יחלקו מהמזונות 
דש"ק  בהתוועדות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שנתן 

העבר". 
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אלא מאי, ייתכן שהעדר ההתעסקות בזה היא – 
מפני שמונח בשאר ענייני קדושה ויהדות, לימוד 

התורה, עד לפנימיות התורה כו'.
חדשה"  ”סוגיא  שישנה  לו  כשאומרים  ולכן, 
נתבאר  ובה  למד,  לא  שעדיין  התורה  בפנימיות 
(כנ"ל  דווקא  בעולם  דעבודה  העילוי  גודל 
בארוכה) – הרי בוודאי יתחיל לעסוק בזה מתוך 

מרץ וחיות כו'.
ומובן, שאין להמתין עד שילמד את כל הסוגיא 

לאשורה ולבוריה, עד שהעניין יונח אצלו בחב"ד 
שבנפש – אלא אדרבה: מכיוון שזהו עניין שהזמן 
בהפצת  לעסוק  עליו  לראש  לכל  הרי   – גרמא 
סמוך  בהיותו  ממש,  בפועל  חוצה  המעיינות 
עד  נשיאינו,  רבותינו  והוראת  ביאור  על  ובטוח 
כן,  ולאחרי  אדמו"ר;  וחמי  מור  קדושת  לכבוד 
כשיתפנה מעבודה זו – יוכל ללמוד את כל פרטי 
אלא  עוד,  ולא  והשגה,  הבנה  של  באופן  הסוגיא 
גופא  שהלימוד  תפעל  זו  בעבודה  שההתעסקות 

יהיה בתוספת הבנה והסברה והעמקה כו'.

ד
כולה,  השנה  בכל  אמורים  הדברים  ואם   
שהרי בכל השנה צריכים לעסוק בהפצת התורה 
מיוחדים  בזמנים   – חוצה  והמעיינות  והיהדות 
שבהם ישנה נתינת כח מיוחדת מלמעלה, על אחת 
כמה וכמה שצריכים לנצל כוחות אלו כדי להוסיף 

בעבודה זו ביתר שאת וביתר עוז.   
נעלה  באופן  היא  כח  הנתינת  כאשר  ובפרט 
ביותר – מצד מעלת חודש ניסן, מצב של גאולה 
השלימות  לתכלית  עד  ניסים",  ל"ניסי  עד  ניסית, 

(לשון ניסן).
ויש להוסיף, שישנה גם הנתינת כח מצד עניינו 

של חודש אייר גופא: 

ה'  ”אני  תיבות  ראשי  ש"אייר"  ידוע13  א) 
רופאך"14, ונתבאר לעיל15, שרפואתו של הקדוש 
שכל  באופן  היא  רופאך",  ה'  ”אני  הוא,  ברוך 

המחלה גו' לא אשים עליך" מלכתחילה. 
אומרים  שאין   – הפסח  מחג  בבואנו  ובפרט 
תמיד16  שנמשך  מכיוון  פסח",  סדר  ”חסל  בו 
ו"מיכלא  דמיהמנותא"  ”מיכלא  אוכלים  שבו   -
דאסוותא", כלומר, רפואה שעל ידי אמונה, שאז 

אינו בא מלכתחילה לידי חולי17.

ומכיוון שכן, מובן שהעבודה דחודש אייר (מצד 
עצמה, נוסף על הפעולה שמצד חודש ניסן) היא 
לעניינים  מקום  נתינת  אין  שמלכתחילה  באופן 
כי  עליך (מלכתחילה)  אשים  כו' ”לא  המבלבלים 

אני ה' רופאך".
שאר  לגבי  נפלאה  מעלה  יש  אייר  בחודש  ב) 
מצווה  ישנה  החודש  ימי  שבכל   – השנה  חודשי 

מיוחדת – ספירת העומר18.
ימי  בכל  עניין  ישנו  ניסן,  בחודש  גם  [ולהעיר: 
החודש, שבכולם אין אומרים תחנון, אבל, בחודש 
בקדושה",  החודש  רוב  ש"יצא  מפני  זה  הרי  ניסן 
ואמירת  התענית  דשלילת  העניין  עיקר  כלומר, 
תחנון כו' היא ב"רוב החודש", אלא ”מכיוון שיצא 
רוב החודש בקדושה, לפיכך, נוהגין לעשות כולו 
המצווה  הרי  אייר –  בחודש  כן  שאין  מה  קודש"; 
דכל  המציאות  עצם  עם  קשורה  העומר  דספירת 

13) הובא בשער יששכר מאמר חודש אייר ס"ג.
14) בשלח טו, כו.

סעיף  תשמ"ו  אייר  החודש  מברכים  אחרי  ש"פ  שיחת   (15
לה.

 .75 עמ'  תש"ג  השיחות  (ספר  תש"ג  הפסח  חג  שיחת   (16
נעתק בהגדה של פסח (הוצאת קה"ת) בסופה).

השיחות  ספר  המצות.  דחג  א'  ניסן,  ט"ו   – יום"  ”היום   (17
תש"ב סוף עמוד 94 ואילך.

18) ליקוטי שיחות חלק א סוף עמוד 263 ואילך. ועוד.

אין להמתין עד שילמד את כל הסוגיא לאשורה ולבוריה, 
עד שהעניין יונח אצלו בחב"ד שבנפש – אלא אדרבה: 
מכיוון שזהו עניין שהזמן גרמא – הרי לכל לראש עליו 

לעסוק בהפצת המעיינות חוצה בפועל ממש
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ימי החודש].
שבכל  העומר  ספירת  מצוות  שמעלת  ומובן, 
בכל  והוספה  עילוי  פועלת   – אייר  חודש  ימי 

ענייני העבודה שנעשים בחודש אייר.
שמצוות  הפוסקים19  לדעת  שגם  להוסיף,  ויש 
 – מדרבנן  אלא  אינה  הזה  בזמן  העומר  ספירת 
הרי כללות העניין דספירת העומר מהני לקביעת 
בימי  תלוי  (שאינו  השבועות  דחג  טוב  היום 
מן  שחיובו  לעומר20),  בחמישים  אם  כי  החודש, 

התורה21. ואכ"מ.
טובה  החלטה  קבלת  שעצם  רצון  ויהי   ....*
התכלית   – השכר  את  תפעל  לעיל  האמור  בכל 
גאולה   – ועבודתנו  מעשינו  דכללות  והמטרה 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו,
של  ”חודש   – ניסן  מחודש  בבואנו  ובפרט 
גאולה", ”בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"22.

19) שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים הלכות פסח סימן 
תפט סעיף ב (”וכן עיקר"). וש"נ.

20) שלחן ערוך אדמו"ר הזקן שם ריש סימן תצד.
21) ראה ליקוטי שיחות חלק ח עמ' 56 הערה 42.

22) ראש השנה יא, רע"א. וכן סתם בשמות רבה פט"ו, יא. 
זהר ח"ב קכ, רע"א.

ובמילא, בבוא חג השבועות – יעלו כל ישראל 
לרגל,

ולא יצטרכו להמתין עד חג השבועות, כי אם, 
ומידי  בחודשו  חודש  מידי  ”והיה  שנאמר23  כמו 
לפני",  להשתחוות  בשר  כל  יבוא  בשבתו  שבת 
עולים  הייתם  הזה  ”בעולם  בילקוט24:  ואיתא 
בשנה שלוש פעמים, כשיגיע הקץ אתם עתידים 
”בכל   – מזה  ויתירה  חודש",  בכל  עולים  להיות 
בראש  באים  ”והיאך  שם:  שממשיך  וכפי  שבת", 
באים  העבים  אלא  העולם,  מסוף  ובשבת  חודש 
כעב  אלה  מי   .  . כו'  לירושלים  אותם  וטוענים 
תהיה  עצמה  שהגאולה  כשם   – גו'"  תעופינה25 
תהיה  כן  דאחישנה,  באופן  שמיא"26,  ענני  ”עם 
לנו – בפועל ממש, ובפשטות – ”כמה דפשיט כו' 

מעלי", במהרה בימנו, בעגלא דידן ממש.  

(משיחת ש"פ קדושים, ב' דראש חודש אייר תשמ"ו. 
תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק ג עמ' 243 
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

23) ישעיה סו, כג.
24) שמעוני על הפסוק (רמז תקג, תקיד).

25) ישעיה ס, ח.
26) דניאל ז, יג. וראה סנהדרין צח, א.

גופא  ובגאולה  הגאולה",  ”חודש  הוא  ניסן  חודש   
בגמרא  כמבואר  ניסים,  ניסי  של  באופן  גאולה   –
ל"ניסי  רומזת  נוני"ן  שני  בה  שיש  ”ניסן"  שתיבת 
שלמעלה  ניסי  באופן  גאולה   – זה  עניין  ניסים". 
ניסן,  חודש  של  הראשון  ביום  כבר  ישנו   – מהטבע 
עילוי  בזה  מיתוסף  החודש,  מימות  יום  בכל  ומאז, 
נוסף עד שבסיום החודש עומדים בתכלית העלייה 

של הגאולה הניסית.

ואז מגיעה העבודה של חודש אייר:

אין להסתפק בעילוי של חודש ניסן – גאולה ניסית 
עניין  להמשיך  יש  אלא  הטבע,  מגדרי  שלמעלה 
אינה  הכוונה  תכלית  שהרי,  הטבע.  גדרי  בתוך  זה 
הגשמי,  העשייה  בעולם  אלא  העליונים  בעולמות 
להסתפק  אין  ולפיכך  מקומות,  בריבוי  כמבואר 

שיימשך  לוודא  יש  אלא  מהטבע  שלמעלה  בעילוי 
בתוך הטבע.

העולם  את  ולרומם  להעלות  יש  השנה  זמני  בכל 
נתינת  ישנה  בהם  אשר  זמנים  יש  אך  הטבע,  וגדרי 
כח מיוחדת, ואז נדרשת עבודה זו ביתר שאת. וכגון 
הגדול  העילוי  אחרי  מגיע  שכאמור,  אייר,  בחודש 
מעלה  אייר  לחודש  לכך,  ובנוסף  ניסן.  חודש  של 
רופאך",  ה'  ”אני  תיבות  ראשי  אייר  א)  עצמו:  מצד 
מקום  אין  שמלכתחילה  באופן  היא  ה'  שרפואת 
באופן  היא  אייר  בחודש  שהעבודה  והיינו,  למחלה, 
ב)  המבלבלים.  לדברים  מקום  אין  שמלכתחילה 
בכל אחד ואחד מימי החודש ישנה מצווה – ספירת 
העבודה  בענייני  הדבר  מוסיף  שוודאי  העומר, 

שבחודש זה.

סיכום
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שאלה,  ”אומרים  לו:  והסביר  הוסיף  הרבי 
ונוצר   – בספר  מעיינים  תירוץ,  אומרים 

פלפול!...".
אחד  של  בשמו  הרבי  נקב  הזדמנות  באותה 
מאיר  יצחק  הרב  (הגה"ח  התמימים  מתלמידי 
פלפול,  לכן  קודם  שבוע  שאמר  הרץ)  שיחי' 
והפנה אליו את הבחור, כדי שהלה ידריכנו כיצד 

אומרים פלפול.
בקטעי יומן מחורף תשי"ג אנו קוראים (’כפר 

חב"ד' גליון 28 עמוד 20):
”זה כבר משך שנה שע"פ ציווי כ"ק שליט"א 
’חידוש'.  איזה  ה'  יום  בכל  התלמידים  אומרים 

בכל פעם אומר מישהו אחר. 
אם  שליט"א  כ"ק  שאל  חדשים  איזה  "כעבור 
החידושים שאומרים התלמידים ראויים לדפוס, 
אך יותר לא דיבר מזה. כנראה שחשב שמעצמם 
יבינו (”מ'וועט האבן אליין שכל") ויתעסקו בזה. 
אך אחר כך התחיל לדבר שידפיסו קובץ חידושי 

תורה מהתלמידים, וכעת זה עומד על הפרק".

יישר כח על פלפול 
שהודפס

בחורף תש"כ נכנס התמים משה נפרסטק [ע"ה, 
משפיע  ולימים  ב-770  התמימים  מתלמידי  אז 
בישיבת ’תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד] 
ל'יחידות', במהלכה הודה לו הרבי בברכת ’יישר 
כח' על השתתפותו בחוברת ’פלפול התלמידים' 
של תלמידי 770 במסירת פלפול בחסידות (ראה 
חוברת ”פלפול התלמידים" ג' (כ"ד טבת תש"כ) 

עמודים מד־מח ”כוונת ותכלית הבריאה").
באותן שנים השתדל הרבי להחדיר בתלמידים 
והן  בנגלה  הן  פלפולים  לפרסם  ויכולת  רצון 

בחסידות, שם היווה הדבר חידוש גדול יותר.

תוכניות להרחבת 770
ראשית  האלו:  בימים  נעשו  דברים  ”הרבה 
מתכוננים להתחיל בבנין [=הרחבת 770] במקום 
והעיקר  זה.  בדבר  חלוקות  דעות  ויש  הסוכה, 
הוא שכ"ק אדמו"ר שליט"א אינו רוצה לומר לא 

הן ולא לאו.

הרב  בין  דברים  חילופי  היו  בלילה  ”אתמול 
קאזארנובסקי ובין רח"ל".

  – כך דיווח הת' מאיר הארליג מנאמני 770 
במכתב.

על מאמר חסידות
 אי אפשר לוותר

השבתיות  מההתוועדויות  באחת  זה  היה 
בשנת תשל"א. כבר בתחילתה, התגלעה מריבה 
בין שניים מהנוכחים, שביטוייה לא נעדר מעיני 

הציבור.
הרבי הרגיש בדבר, והחווה בידו הק' כאומר: 

מה מתרחש שם? והלה הפסיק.
הגביר  ואף  חזר  הלה  כאשר  השיחה,  בהמשך 
את התנהגותו הבלתי ראויה, הרבי שוב הרגיש 
את  לראות  כדי  קומתו  מלוא  ונעמד  בדבר, 
מילים  מספר  לרבי  אמר  הלה  שם...  הנעשה 
תוך כדי בכי, ואז הרבי הפסיק באמירת השיחה 
ואמר: ”מן הסתם ההתוועדות אינה נוגעת לאף 

אחד", והורה להתחיל לשיר.
יואל  הרב  להרה"ח  הרבי  הורה  מכן  לאחר 
אמירת  שלפני  הניגון  את  לנגן  כהן  שי'  הכהן 
מאמר, באמרו: ”על התוועדות אפשר לוותר, אך 

על מאמר אי אפשר לוותר...".
לאחר אמירת מאמר החסידות אמר הרבי:

אגרת  וכן  רש"י  פירוש  ללמוד  שהבטיחו  ”מכיון 
התשובה – צריך לעשות זאת".

בשעה  שהסתיימה  ההתוועדות,  מהלך  בכל 
הרבי  כשיצא  רציני.  מאוד  הרבי  היה   ,3:45
כשיצא  גם  וכך  לשיר,  סימן  לא  מההתוועדות 

מתפלת המנחה.
בבית  להתקיים  אמורה  הייתה  מנחה  תפלת 
התקיימה  בפועל  אך  למטה,  הגדול,  הכנסת 
תורה  ב"ספר  קראו  ולא  למעלה,  הכנסת  בבית 

של משיח".
לביתו,  ללכת  מחדרו  הרבי  כשיצא  אמנם, 
ציון  יושיע  אלוקים  ”כי  לשיר  הבחורים  החלו 
גו'", והרבי עודד את השירה בידיו הק', אך עיניו 

הק' היו אדומות מבכי ומדמעות.
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"נהגו כבוד 
זה בזה"

סגירת מעגל וסקירה מרתקת על מהפכת ’לתקן עולם' של שלוחי 
הרבי במרוקו • הצורך להשתתף בהתוועדות חסידים • עוגמת הנפש 
במהלך  חסידים  שני  של  מכובדת  לא  מהתנהלות  לרבי,  שנגרמה 
התוועדות • חשיבות כתיבת פלפולים וחידושי תורה • ועל התכניות 

המוקדמות להרחבת ביהכנ"ס וביהמ"ד – 770

הסתלקות  לאחר  ימים  עשרה  תש"י.  שבט  כ' 
כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע כותב הרבי 
(’אגרות קודש' כרך ג' עמוד רלז) להרב מיכאל 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בקשת  פי  על  ליפסקר 
”בימים שלפני ההסתלקות" לנסוע ולשמש שד"ר 
צפון־ ליהודי  הראשון  כשליח  לשמש  כלומר,   –

אפריקה.
והפעילות  השליחות  החלה  למעשה  כך 
הגדולה של חב"ד־ליובאוויטש ליהדות בארצות 

צפון אפריקה.
לאחרונה  נדפס  הזו  השליחות  אודות  על 
’תולדות חב"ד במרוקו', פרי עטו  הספר המקיף 
ארכיון  על  בעיקר  המבוסס  ברגר,  ש"ז  ר'  של 
לפרסומים  שהצטרף  ע"ה,  מטוסוב  שלמה  הרב 
השנים  במשך  שהתפרסמו  יחסית  יותר  קטנים 
(ר' מיכאל ליפסקר – עשרים שנה עבודת הקודש 
הרב   – זיכרון  ספר  תשמ"א);  (תשרי  במרוקו 
גורודצקי   – כח  בא  (תשד"מ);  גורודצקי  בנימין 
רסקין,  משפחות  של  שונות  תשורות  (תשע"ו);  

איידלמן, ועוד).
יצויין דבר פלאי:

דובער  שלום  הרב  נקרא  תשנ"ב  שבט  בחודש 
אל  גורודצקי,  בנימין  הרב  של  בנו  גורודצקי, 
למסור  נתבקש  ובה  ל'יחידות',  פנימה  הקודש 
האירופית  הלשכה  עבודת  על  דיווחים  לרבי 
בראשה עמד אביו (עד לפטירתו בשנת תשנ"ה).

הרבי הקשיב לדברים שנאמרו ואף הגיב להם, 
בברכות  חתם  ואף  במרוקו  בעבודה  התעניין 

טובות.
 – מין סגירת מעגל...

תשנ"ב,  א'  אדר  כ"ו  ראשון  ביום  נוסף:  פרט 
המלך  של  ורעייתו  מרוקו  מלך  של  אמו  מתה 
הורה  למחרתו,  או  ביום,  שבו  כנראה  הקודם. 
מלך  עבור  במיוחד  תנחומים  מברק  לשגר  הרבי 

מרוקו.
ביום שני כ"ז אדר א' התרחש האירוע הבריאותי 
של הרבי, ומאז לא נשלחו עוד מכתבים כגון דא.

ביום רביעי כ"ט אדר א' שיגרה מזכירות הרבי 
למלך  הרבי  בשם  התנחומים  מברק  נוסח  את 
במרוקו"  חב"ד  ב"תולדות  נדפס  (הנוסח  מרוקו 

עמודים 256-257).
תם ולא נשלם, אפוא, ה"לתקן עולם" של צפון 

אפריקה!

כיצד נוצר פלפול תורני?

פעם נכנס אחד מתלמידי התמימים ל'יחידות' 
אצל הרבי, והתאונן על כך שאין לו חשק בלימוד.

בך  יחדיר  וזה  פלפול,  ”אמור  הרבי:  לו  אמר 
חשק בלימוד".

הבחור הגיב: ”אינני יודע לומר פלפול".

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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עתה הוא הזמן 
לפעול, ולא בעתיד!

עבודה באופן של בלי־גבול ומסירות נפש
כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר : כשיבוא משיח, ”וועט מען זיך כַאּפן פַארן קָאפּ און שרייען געווַאלד" [=יתפסו 

בראש ויצעקו ’אבוי'] – זה עתה היה זמן שיכלו לפעול בו הרבה כל כך, ולא עשו זאת!
והיינו, שלאחרי ביאת המשיח יהיו ”שנים אשר גו' אין גו' בהם חפץ" , ואילו זמן העבודה (”ימים שיש בהם 
חפץ") הוא עתה דווקא. אלא שעתה אין מרגישים את מעלת העבודה, ולכן לאחרי ביאת המשיח, כשתתגלה 

מעלת עניין העבודה – אזי יצטערו (”עס וועט פַארדריסן") על כך שלא פעלו קודם לכן.
שבקרוב  שיודעים  גופא  זה  מקום,  מכל  זה,  עניין  מרגישים  ואין  העלם  הוא  שעתה  אף  הרי  זה,  ועל־פי 
יבוא הזמן שבו יצטערו על העדר העבודה – הרי ידיעה זו גופא צריכה להוסיף נתינת כוח בעבודה, שלא 
 – בעבודתו  שיוסיף  ככל  שהרי  וכהנה" ,  ”כהנה  זה  על  בהוספה  לא  וגם  עכשיו,  שעד  בהנהגה  להסתפק 
יהיה הכול בהגבלה; אלא העבודה צריכה להיות באופן של בלי גבול, מצד יחידה שבנפש, דהיינו עבודה  
במסירות־נפש . והיינו, שכל עניין שעושה, הן בלימוד התורה והן בקיום המצוות, יהיה מתוך מסירות נפש.
וכמאמר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע , שמסירות נפש אין פירושה לטפס על הגג ולהפיל עצמו ממנו... 

אלא מסירות נפש פירושה, שכל פעולה קלה שעושה תהיה מתוך מסירת נפש.
והיינו, שאף שנדמה לו שאין זו אלא פעולה קלה (”ַא קלייניקייט"), מכל מקום, כשיתבונן בכך שהעולם 
כולו שקול, ובכל פעולה שעושה בכוחו להפוך את העולם כולו לכף זכות  – אזי יראה שאין זה דבר קטן, 
שאפילו  כך,  נפש,  במסירת  עבודתו  תהיה  ואז  הנפש.  לעצם  ועד  כוחותיו  בכל  לו  נוגע  זה  יהיה  ובמילא 

פעולה קלה יעשה במסירת נפש.

חסיד הוא ”רבי" בזעיר אנפין
[. .] וכאשר כל אחד יעשה את עבודתו במסירת נפש – הרי הוא מקרב בכך את הגאולה, ונמצא, שפעולתו 

היא באמת לא פעולה קלה, כיון שעל־ידה הוא מקרב את הגאולה!
פתגם  דרך  ועל   – הפרטי   המשיח  ביאת  עניין  שהוא  נפש,  המסירות  כוח  גילוי  שעל־ידי  בזה,  והעניין 
חסידים  שחסיד הוא ”רבי" בזעיר אנפין, ועל דרך זה ישנו בכל יהודי המשיח הפרטי, שהוא יחידה שבנפש 

– על־ידי זה הרי הוא מקרב גם את הגאולה הכללית.
והיינו, שעל־ידי זה שמוסיף בעבודתו, וההוספה אינה ”כהנה וכהנה" בלבד, אלא (כנ"ל) בלי הגבלות 

כלל, מצד יחידה שבנפש, וכל זה בכל ענייניו, אפילו בפעולות קלות –
אזי פועל הוא את עניין ”שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך" , דהיינו שתמורת עניין ”כל גוים סבבוני 
גו' סבוני גם סבבוני" , כמדובר לעיל  שהכוונה בזה היא לעניינים הלא טובים שישנם בד' אמות של אדם 

מישראל – מתבטלים עניינים אלו, ובמילא פועל הדבר שגם הגוים כפשוטו מתבטלים,
והטעם לזה – כיון ש"לא ידעוך", דהיינו שידיעתם היא רק בשם אלקים, בגימטריא הטבע , ולא בשם הוי' 

שלמעלה מהטבע, ולכן ”תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי הוי'" .
והתחלת כל עניין זה – היא העבודה במסירות נפש, קירוב ביאת משיח הפרטי, ועל־ידי זה – משיח הכללי.

(מהתוועדות ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז. תורת־מנחם כרך יט עמ' 356-363 – בלתי מוגה)

משיח וגאולה


