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"הסבא )הבעש"ט( אומר: צריך מסירת נפש על אהבת ישראל, 
אפילו ליהודי שמעולם לא ראה".

ספר 'היום יום', יום ט"ו כסלו

"רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: יורדת 
נשמה לעולם, וחיה שבעים שמונים שנה, כדי לעשות ליהודי 

טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות".

ספר 'היום יום', יום ה' אייר
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פתח דבר

שמחים אנו להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדיה את הקובץ הרביעי1 בסדרת 
"לעבדך באמת" בנושא: "אהבת ישראל".

"ואהבת לרעך כמוך2"! קולמוסים רבים נשתברו ודיו רב נשפך בביאור מילות 
הפסוק. וכי אפשר אשר יאהב יהודי לרעהו כאהבת עצמו ממש?! אמנם, התגלות 
תורת החסידות - ותורת חסידות חב"ד בפרט - גילתה אור חדש אשר לא היה 

כמוהו מששת ימי בראשית:

יהודי בעצם נפשו הינו "חלק אלקה ממעל ממש" - כמו שמדגיש רבינו הגדול 
בעל התניא3, "וכאשר גופו הגשמי יהיה נבזה ונמאס בעיניו ושמחתו תהיה רק 

שמחת הנפש לבדה - הרי הוא חש שרעהו הוא חלק אחד ממש עימו4".

כלל ישראל קשורים ומאוחדים כולם כאחד מצד עצם נשמתם - בחינת היחידה 
שבנפש - חלק הנפש המאוחד עם יחידו של עולם ]כפי שיבואר בהרחבה בפנים 
עמוד 19 ואילך[. נשיא הדור, משיח שבדור5, הוא בחינת 'יחידה הכללית' העומד 
זוכים להתקשר  וההליכה באורחותיו  לימוד תורתו  ידי  ועל  וביניכם6.  ד'  בין 

אליו7 ולגלות בעצמנו בחינת אחדות נפלאה זו.

תשע"ז(,  )תשרי  התפלה"  "עבודת  בנושא  חוברת  תשע"ו(,  )אלול  התשובה"  "עבודת  בנושא  חוברת    11
חוברת בנושא "עבודת השמחה" )אדר תשע"ז(.

12  ויקרא יט, ח.
13  תניא קדישא פרק ב.

14  תניא קדישא פרק לב.
15  שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח שמחת תורה תשמ"ו, חיי שרה תשנ"ב ועוד.

16  ראה תקו"ז תס"ט )קיב, א(. ב"ר פנ"ו, ז )אשר נשיא הדור הוא המשה רבינו שבדור(. וראה שיחת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ש"פ צו תנש"א.

17  ראה שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ש"פ וארא תשנ"ב ועוד.
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ובימינו אלה ובזמננו זה - אשר הובטחנו מפי הקב"ה ע"י עבדיו הנביאים שאנו 
הדור ראשון לגאולה - אהבת ישראל היא לא רק בכדי לכפר על ההיפוך דאהבת 
ישראל שגרם את הגלות אלא גם ובעיקר כטעימה מהגאולה8, זמן אשר יראה 

בגשמיות העולם כי חלק ד' עמו ואב אחד לכולנה.

•

בקונטרס זה יבואר עניין אהבת ישראל ומעלתה כפי שנתבאר בדרושי החסידות.

וזאת למודעי: לא כל הביאורים הובאו בשלימותם כפי שנאמרו ונדפסו, וחלקם 
שיחות־הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם  כך   - המערכת  חברי  ע"י  עובדו 
ומאמרי החסידות יוכל להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות 
בהבנת הדברים, ושגיאות מי יבין. אשר על כן, מי שיתקשה בהבנת הדברים - 

מוטב שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בסוף הביאור, ויונעם לו.

מערכת 'לכשיפוצו מעינותיך'

18 שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ש"פ מטות מסעי תנש"א.
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תוכן עניינים

עניינה של אהבת ישראל

7 ..................................................... אהבה ואחוה אמיתית
יבאר הדרך לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך באהבה שאינה תלויה בדבר, והוא ע"י 
שמגביה האדם הנפש על הגוף, דהגוף נמאס ומתועב אצלו, ושמחתו היא שמחת 

הנפש לבדה - ספר התניא קדישא לרבינו הגדול פרק ל"ב.

10 .................................. חוש ועריבות בעשיית טובה ליהודי
לא  מחשבות  איזה   • הגשמי?  בגוף  השכינה  השראת  לגרום  העבודה  דרך  מהי 
להכרה  מלהגיע  נעלה  יותר  דבר  יש  האם   • שני?  יהודי  על  לחשוב  כלל  שייך 
בנועם אלוקי? - סיפור נפלא מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ על חשיבות החוש והעריבות 

בעשיית טובה ליהודי.

12 ................................................... אהבת ישראל בדורנו
מהי עבודת אהבת ישראל כעת, ומה מיוחד בדורנו? - מהות ואופן עבודת אהבת 

ישראל בדורנו.

מעמד רווי הוד - בעת קבלת הנשיאות.............................. 14
נמסרו  ונורא  עמוק  חסידות  מאמר  בעת  הנשיאות,  קבלת  עת   - נשגב  במעמד 

סיפורים נפלאים על אהבת ישראל מנשיאי חב"ד לדורותם.

17 ............................................ היכלי שמים פתוחים בפניו
שיחת קודש - מעשה נורא מכ"ק ר' מנחם מענדל מליובאוויטש בעל ה'צמח צדק'.
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אחדות שלמעלה מהתחלקות

21 ..................................... מקור האחדות - בחינת ה'יחידה'
מהי בחינת ה'יחידה'? • כיצד כל אחד ואחד מישראל אומר בתפילה "ויתקיים בנו", 
מקרא - שמדבר במשיח צדקנו? • מה העבודה שמוטלת על כל יהודי עתה כדי 
לזרז ולפעול את הגאולה? - ביאור הפסוק "דרך כוכב מיעקב", שבכל יהודי יש את 

בחינת ה'יחידה' שהיא קשורה ומיוחדת בהקב"ה.

אחדות שמבחינת ה'יחידה'............................................. 25
כיצד עם ישראל יכול לקבל את מעלת הלוים? • מה מיוחד באחדות של נשיאי 
לאחר מתן  כלל שבת  בדרך  נשא חלה  • מדוע פרשת  בחנוכת המשכן?  ישראל 

תורה?

קומה אחת שלימה....................................................... 29
האם יש קשר בין המרגלים לאחדות ישראל? • מהו סיבת השינוי אשר בגאולה 
האחדות   - בפועל  היכן מתבטא במעשה   • ישראל?  בארץ  חלק  יקבל  לוי  שבט 

שלמעלה מהתחלקות?

אהבת ישראל - פנינים................................................. 34
איך נהפך היום ליום מואר? • למה מאות מלאכים מחכים? • מהו שער הכניסה 
אהבה  איזה   • ישראל?  אהבת  או  ד'  אהבת  יותר  נעלית  עבודה  איזו   • לתפלה? 
יותר גדולה מאהבת אחים, מהו היסוד לחיים אמיתיים? - לקט מרתק של אמרות 

ופתגמים מרבותינו נשיאנו אודות אהבת ישראל, נחיצותה ומעלתה.
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אהבה ואחוה אמיתית
יבאר הדרך לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך באהבה שאינה תלויה 
בדבר, והוא ע"י שמגביה האדם הנפש על הגוף, דהגוף נמאס ומתועב 

אצלו, ושמחתו היא שמחת הנפש לבדה

)מעובד ע"פ ספר התניא קדישא לרבינו הגדול פרק ל"ב(

יא אך באריכות זו העלאה  העולם[ בריאת תכלית שה
 כלימי מגמתי כל תהיה וזאת אעשה זאת איפוא וא״כ
י בק לכל חלדי י ת ׳ש ונפשי תח  נפשי ה׳ אליך וכמ׳
י לקשר דהיינו אשא ו ודמרי מחשבת  במחשבת

׳ הלכות גופי הן והן ית׳ ורבות  מעשה וכן לפנינו הערום
יבת התורה נקראת שלכן המצות במעשה  פי׳ נפש מש
 :לב משמת ישרים ה׳ פקודי נאט׳ וע״ז ושרשה למערה
׳ קיום ע׳׳י ורעה לב פרק  נופו להיות הנ״ל הדברי

ו רק בעיניו ונמאס נבזה  שמחת
 לבא וקלה ישרה דרך זו הרי לבדה הנפש שמחת תהיה
 מישראל נפש לכל כמוך לרעך ואהבת מצות קיום לידי

 אצלו ומתועב נמאס שגופו מארד כי .קטן ועד למגדול
 ומקק בשרשן ומעלתן גדולתן יודע מי וירוח ותפש
׳  לכולנה א׳ ואב מתאימות שכולן בשגם חיים. באלק

 נפשם שורש מצד ממש אחים ישראל כל נקראו ולכן
׳ שהגופים רק אחד בה׳ ׳ ולבן .מתלע  עיקר גופם העושי

 אמיתית ואתה אהבה להיות אפשר אי טפלה ונפשם
 על הזק הלל ודש .לבדה בדבר התלויה אלא ביניהם

 תא פירושא ואידך מלה התורה כל זהו זו מצוה קיום
׳ ׳ להגביה תא התורה כל ושורש יסוד כי .מ  ולהעלו

 דכל ושרשא עיקרא עד מעלה מעלה הגוף על תבש
 כמ״ש ישראל בכנסת ב״ה א״ס אור להמשך וגם עלמין
 אחד למהוי ישראל כל נשמות במקר דהיינו לקק

יש ולא הקא באחד ז פירוד כש ׳ה בנשמות ח  לא דקב׳
 כאחד מלנו אבינו ברכנו וכמ״ש פגים באתר שריא
נך באור ימת במ״א וכמ״ש פ ׳ וט״ש :באר י בגט  שמ

ית שרואה ו מצוה שחטא בחב לרמ לומר וגם לשנאת
שישנאהו

        

הנה כאשר יבא האדם למעלת העבודה להשי"ת, ויהיה גופו נבזה ונמאס בעיניו, 
ותהיה שמחתו שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות 

"ואהבת לרעך כמוך"1, לאהוב כל נפש מישראל מגדול ועד קטן. 

11  ויקרא יט, ח.
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והענין הוא, דהחילוקים בין איש לרעהו הוא מצד הגוף, דהגופים מחולקים, אך 
הנפש והרוח - אין לשער גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקים חיים, ו"אב 

אחד לכולנה"2 ]=ישנו שורש אחד לכל הנשמות[. 

ולכן נקראים כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בד' אחד, רק שהגופים 
מחולקים. ולכן, מי שמחשיב גופו עיקר ונפשו טפלה, אי אפשר לו להיות באהבה 

ואחוה אמיתית, ואהבתו לרעהו אינה אלא "אהבה התלויה בדבר"3 לבדה. 

אך מי שגופו נבזה ונמאס בעיניו, ושמחתו היא שמחת הנפש, הנה על ידי זה יבא 
לאהבה ואחוה אמיתית שאינה תלויה בדבר, בהיות כל הנפשות במקור חוצבם 

אחת הם, וכמו אחים ממש.

וזהו שאמר הלל הזקן על קיום מצוה זו4 "זהו כל התורה כולה ואידך פירושא 
הוא כו'". כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה 

מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין ]=עיקר ושורש כל העולמות[. 

12  מלאכי ב, י.
13  ראה אבות ה, טז.

14  שבת קמב, ב.
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קול ילד בוכה
רבנו  מקומו(  )ממלא  בנו  גם  בביתו  גר  הזקן,   – אדמו"ר   – רבנו 
התרכזות  בכוחות  הצטיין  דובער  רבנו  האמצעי.  אדמו"ר  דובער, 
העמקה ודביקות מאין כמוהו, בעת לימודו או תפילתו לא היה מרגיש 

כלום מהמתרחש סביבו.

זווית בחדרו  פעם, בהיות אדמו"ר האמצעי שקוע בלימודו, ובקרן 
בבכי,  ופרץ  התינוק מתוך העריסה  נפל  תינוק,  ובה  עריסה  היתה 
הזקן,  רבנו  אביו,  אולם,  בדבר.  הרגיש  לא  האמצעי  אדמו"ר  אבל 
אף שדירתו היתה בקומה העליונה וגם הוא היה שקוע באותו שעה 
בלימודו, שמע צעקת התינוק. הפסיק לימודו וירד ונכנס לחדרו של 
בנו, הרים את התינוק, טיפל בו והרגיעו והשכיבו בעריסה, ולא זז 
משם עד שראה את נכדו בשלוה. ועדיין לא הרגיש רבי דובער לא 
באביו ולא בבנו. לאחר זמן ובשעת הכושר הוכיח רבנו הזקן את בנו 
בהסבירו אשר לא זו הדרך להיות שקוע בעניני לימוד וכו' עד כדי 

כך שאין שומע קול ילד בוכה.

• • •

סיפור זה נמסר מדור לדור, ונמסר לנו ביחוד – על ידי כ"ק מורי־
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ]= כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ[, ובודאי שישנם 
ישראל,  כלל  בתוך  ולנו,  אלה,  לדורות  מעשיות  הוראות  בסיפור 

ביחוד. – אחת ההוראות היא:

ויהיה אפילו  אין לו לאדם להיות כל כך שקוע באיזה ענין שהוא, 
ענין הכי נעלה, עד שלא ישמע קול ילד בוכה בקרבתו או בסביבתו 
ואפילו בריחוק מקום. קול ילד בוכה צריך שיגיע לכל אחד ואחת 
כל  ויעשה  הבוכה  בילד  יטפל  מענינו,  השומע  שיפסיק   – ובאופן 

התלוי בו למלאות החסר לילד.

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - י"ד כסלו ה'תשכ"ג
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 חוש ועריבות
בעשיית טובה ליהודי

איזה   • הגשמי?  בגוף  השכינה  השראת  לגרום  העבודה  דרך  מהי 
מחשבות לא שייך כלל לחשוב על יהודי שני? • והאם יש דבר יותר 

נעלה מלהגיע להכרה בנועם אלוקי?

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מספר: "בחורף תרע"ג נסעתי לבקר את הוד כבוד 
קדושת אדוני אבי מורי ורבי זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהיה אז במענטאן – צרפת  
וזכיתי  ביום,  )=על שפת הים( איזה שעות  והיינו מטיילים על כיפא דימא   –
לשמוע דברים שלא שמעם איש, הן מהנהגת כבוד קדושת אבותינו נשיאינו 
הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מה שנמסר בקבלה רבי מפי רבי, והן בעניני 

סיפורים, חזיונות, והן בעניני דא"ח )=דברי אלוקים חיים, חסידות(.

יותר על ב' שבועות התעכבתי אז, והייתי ג' שבתות ושמעתי בכל שבת קודש 
מאמר, מלבד שיח קודש בעת הסעודה.

בין אמרי הקדש הייתה שיחה מיוחדת על אודות מעלת מחשבה בענין של דא"ח 
קודם התפילה בטלית ותפילין דווקא, ודיבר בזה איזה ימים, כלומר שנמשך 

הדיבור בזה בטיולים של איזה ימים, ומנה כמה דרגות בהתועלת:

ב(  יתברך.  עוזו  שכינת  להשראת  כלי  ולבו  מוחו  את  ועושה  הגוף  מזכך  א( 
מגרש את הנפש הבהמי. ג( רוחץ את נפש הטבעי. ד( משעבד את נפש השכלי. 
ה( מאיר את העולם. וזה לשונו הקדוש: "כאשר יהודי חושב חסידות בטלית 
ותפילין לפני התפילה, נהיה העולם יותר מואר". ו( ממשיך גילוי בכל העולמות 
מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין. ז( מאיר ה"נפש רוח נשמה חיה יחידה" שלו. 

ח( משנה את עצם טבע מדותיו.

בסדר  בתפילה  בעבודה שבלב  העוסקים  מאנ"ש  ואחד  אחד  בכל  הוא  זה  כל 
כמובן  כנ"ל,  כן  גם  הוא  הצדיקים  ובמעלת  התפילה.  שקודם  בהכנה  הראוי 
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והפליא  יותר.  נעלית  הרי הכל בדרגא  צדיקים  יותר, אצל  גבוהות  במדרגות 
לבאר במעלת הצדיקים באריכות גדולה, וסיים: ומגיעים להכרה בנועם אלוקי, 

מתיקות אלוקית, ַא געטליכע זיסקייט.

בעזרתו יתברך לעולם לא אשכח אותה השעה הבהירה ראות פני קדש הקדשים 
מתמר ועולה בדבקות נפלאה בהטעימו "ַא געטליכע זיסקייט". בה בשעה הבנתי 
במוחש מאמר הוד כ"ק רבינו הזקן בענין מרכבה )תניא פרק ל"ד( שכל ימיהם 

לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים.

שעה ארוכה הלכנו לאורך החוף, מבלי דבר דבר. כל העוברים עלינו והפוגשים 
בנו שמו לבם אל מראה פני הקודש המאירים באור אלוקי, ופתאום כמתעורר 

משינה פנה אלי, ויאמר:

יוסף יצחק! שמע! כל אותם מעלות שמנינו בעניין של לחשוב חסידות בטלית 
ותפילין לפני התפילה, הן אצל חסידים והן אצל צדיקים, כל זה אינו בערך לגבי 
המעלה הנפלאה שהקב"ה מזכה, שמקבלים חוש ועריבות )געשמַאק( בלעשות 

טובה ליהודי. עד שהזולת נהיה אצלו יותר יקר מעצמו.

שכן על עצמו הלא יכול הוא למצוא כמה טעמים מדוע מגיע לו ח"ו שיהיה לו לא 
טוב, אבל על השני הרי אין זה שייך כלל. כדאי לעמול חמשה ימים, חמש שעות 
בכל יום, ביגיעת בשר ויגיעת נפש בהשגה אלקית, כדי לרצות באמת לעשות 

טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות.

וסיים במאמר מורנו הבעש"ט שאמר כ"ק רבינו הזקן שקיבל מר' מרדכי הצדיק, 
וחיה שבעים שמונים שנה, כדי לעשות ליהודי טובה  שיורדת נשמה לעולם, 

בגשמיות ובפרט ברוחניות".

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ספר המאמרים קונטרסים ח"ג עמוד מה
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"אהבת ישראל בדורנו"
מהי עבודת אהבת ישראל כעת, ומה מיוחד בדורנו?

יש להוסיף ולהדגיש הקשר והשייכות דאהבת ישראל להגאולה העתידה – לא 
)רק( מפני שביטול הגלות הוא על ידי ביטול סיבת הגלות )שבא על ידי ההיפך 
דאהבת ישראל1(, שהרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתינו כל זמן משך 

הגלות, ונמצאים כבר על סף הגאולה, בודאי שכבר נתתקנה סיבת הגלות,

ולכן, עכשיו ההדגשה דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה 
מהתחלקות,  שלמעלה  האחדות  נקודת  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית 
שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת היחידה )דרגא החמישית( שבכל 
ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח2, יחידה הכללית3. )ראה הרחבת 

העניין במדור אחדות שלמעלה מהתחלקות(.

ועל פי זה יש להוסיף גם בהפירוש "ומקרבן לתורה" – שהכוונה היא להקירוב 
ללימוד התורה דגאולה העתידה, "תורה חדשה מאתי תצא"4.

משיחת ש"פ מטות מסעי ה'תנש"א

11 ראה יומא ט, ב.
12 כידוע שהפסוק "דרך כוכב מיעקב" שקאי על מלך המשיח, קאי גם על כל אחד ואחד מישראל שנמשל 

לכוכב, כיון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח )ראה לקו"ש ח"ב ע' 599. וש"נ(.
13 רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.

14 ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

נתתקנה 
סיבת הגלות

אהבת ישראל 
כטעימה 
מהגאולה
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הגאולה תאחד את כל ישראל
הגאולה תאחד את כל ישראל, מהגדול שבגדולים ועד לקטן שבקטנים, 
שכן לא ישאר אף יהודי בגלות – "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" 
)ישעיה כז, יב(, ובאופן של "קהל גדול – לשון יחיד – ישובו הנה" )ירמיה 
לא, ז(, בתור הכנה למצב זה – יש להשתדל לאחד את כל הסוגים של בני 

ישראל, מתוך אהבת ישראל ואחדות ישראל.

משיחת ליל ה׳ דחגה"ס ה׳תשמ"ה – בלתי מוגה

בזכות אהבת ישראל
אשר  וארץ,  שמים  עלי  מעיד  הנני  הבעש"ט:  אומר 
במשפט הקשה שהיה על איש אחד בבית דין של מעלה, 
והוא ‘איש פשוט' שלא ידע רק להתפלל ולאמר תהלים, 
והיה מופלא באהבת ישראל בכל כוחות נפשו: במחשבה 
– שחשב תמיד באהבת ישראל, בדבור – שהיה מדבר 
באהבת ישראל, ומעשה שהיה מהנה לכל אחד מישראל 
כפי כחו. הצטער בצערו של כל אחד מישראל בין איש 
ובין אשה ושמח בשמחתו, ופסקו בבית דין של מעלה 
רבותינו  הגאונים שאמרו  הצדיקים  בין  עדן  בגן  חלקו 

ז"ל שהם אוהבי ישראל.

כתר שם טוב אות קנ
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 מעמד רווי הוד
בעת קבלת הנשיאות

במעמד נשגב - עת קבלת הנשיאות, בעת מאמר חסידות עמוק ונורא 
נמסרו סיפורים נפלאים על אהבת ישראל מנשיאי חב"ד לדורותם

במאמר זה, המאמר הראשון אותו אמר נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, מבוארת באריכות תכלית בריאת העולמות והעבודה אשר 
הוטלה על דורנו זה - להביא לגילוי השכינה בעולם הזה הגשמי, וזה נפעל 
על ידי שטות דקדושה - עבודה שלמעלה מטעם ודעת. ומבאר אשר עבודה 
שתבעו נשיאי הדור מכל אחד - הם קיימוה גם בעצמם, ובזה הם נתנו לנו 
תוספת כח לעבודה. ומביא הרבי דוגמא להנ"ל - סיפורים נפלאים אודות 

אהבת ישראל של נשיאי חב"ד.

תוכן עבודת "שטות דקדושה"
והנה בסיום המאמר מבאר, אשר להיות כי מה שעיקר שכינה בתחתונים, הנה 
עיקר הגילוי מזה היה בבית המקדש, הנה זהו הטעם שהמשכן היה מעצי שטים 
דוקא, מפני שהכוונה הוא להפוך השטות דלעומת זה והחיות של נפש הבהמית 
ובטול  עבודה  לסבאא,  שטותיה  ליה  אהניה  רז"ל1  וכמאמר  דקדושה,  לשטות 
שלמעלה מטעם ודעת. והנה כל הענינים שתבע מאתנו כ"ק מורי־וחמי אדמו"ר 

וכמו כן שאר הנשיאים קיימו זה בעצמם,

11 כתובות יז, א. 

א. אהניה ליה שטותיה: הגמרא מספרת על רב שמואל בר רב יצחק, שהיה נוהג לשמח חתן וכלה 
ולרקוד בפניהם עם שלושה ענפי הדס, זורק אחד ונוטל אחד, ואמר עליו רב זירא שהוא מבייש 
את החכמים כי נוהג קלות ראש בעצמו. אך כאשר הסתלק רב שמואל בר רב יצחק מן העולם, 
הפסיק בהלוויתו עמוד של אש בינו ובין כל העם, ואמר עליו רב זירא: הועילה לו שטותו לזקן. 

כלומר: שזכה לכך בשל אותה הנהגה שחשבוה ל"שטות".

המטרה 
להוריד 
השכינה
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ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  הפסוק2:  על  רז"ל  דברי  דרך  על  והוא 
לישראל" מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור3, וכן מה שהוא 
מצווה לישראל הוא עושה, ועל דרך זה הוא בהוראות נשיאינו שמה שתבעו 
מהמקושרים ושייכים אליהם הנה הם בעצמם קיימו ועשו כן. ומה שגילו לנו 

שקיימו זה, הוא כדי שיהיה לנו יותר נקל לקיימם.

לעשות טובה לאיש פרטי
ואחד  אחד  מכל  סיפורים  וכמה  כמה  בזה  שיש  ישראל  דאהבת  בהענין  וכמו 

מהנשיאים. 

ולדוגמא מכ"ק אדמו"ר הזקן שהפסיק בתפילתו והלך וקצץ עצים ובישל מרק 
והאכיל בעצמו ליולדת, מפני שלא היו אנשים שם בבית.

מכ"ק אדמו"ר האמצעי, איך שנכנס אליו אחד ליחידות והתאונן על הענינים 
זרועו ואמר לו הלא  וגלה אדמו"ר האמצעי את  שאברכים מתאוננים עליהם. 
מהחטאות  הוא  זה  וכל  גו'4  עצמי  על  עורי  והתקשה[  ]=נקמט  שצפד  תראה 
נעורים שלך. אשר מובן הפלאת ורוממות מעלת כ"ק אדמו"ר האמצעי בכלל 
ובפרט מאלו ששייכים לענינים כאלו, ומכל מקום היה ההתקשרות עמהם כל כך 
עד שמצד הענינים שלהם שהיו שלא כדבעי למהוי, פעל עליו חלישות הבריאות 

ביותר, עד שצפד עורו על עצמו.

מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, איך שהלך קודם התפלה ללות גמ"ח לאיש פשוט 
שהיה נוגע לו בפרנסתו.

מכ"ק אדמו"ר מהר"ש, שפעם5 נסע ביחוד מקוהרָארט לּפַאריז ונפגש שם עם 
והלך  יהודי!.  ֱהֵיה  והלב,  יין נסך מטמטם המוח  לו: אברך,  ואמר  אברך אחד 
האברך לביתו, ולא שקט עד שבא לכ"ק אדמו"ר מהר"ש, חזר בתשובה ויצאה 

ממנו משפחת יראים וחרדים.

יקר במאד, עד שגם אמירת  הזמן  היה  כ"ק אדמו"ר מהר"ש  ידוע שאצל  אשר 
ידועים הנה בשעה השמינית בבוקר היה כבר  ובזמנים  החסידות היה בקיצור, 
אחרי התפלה, ובכל זאת נסע נסיעה רחוקה ושהה שם משך זמן בשביל אברך כו'.

12 תהלים קמז, יט.
13 שמות רבה פ"ל, ט. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. – וזהו אתדל"ע שקדמה לאתדל"ת, קדשנו במצותיו ואח"כ 
וכו', באתדל"ת  אורות  ציצית שלמעלה בתוס'  ציצית שלמטה מעוררים  כנגדו,  כו' הקב"ה שונה  כל השונה 

אתדל"ע. וזהו מש"כ בפנים וכן מה שהוא כו'. ועיין תו"א ביאור לד"ה כי עמך מקו"ח ]לה, ג[, ובכ"מ. 
14 ע"פ איכה ד, ח. 

15 ס' התולדות מהר"ש ע' עז בארוכה.

נשיאי 
החסידות 

קיימו זאת 
בעצמם

הדאגה 
דרבינו הגדול 

ליולדת

הדאגה של 
כ"ק אדמו"ר 

האמצעי 
לאברך 
שחטא

מכ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק 

שהלך להלוות 
גמ"ח

מכ"ק אדמו"ר 
המהר"ש 

שנסע 
להחזיר 
בתשובה
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והיה צריך  גזירה חדשה  גזרו אז  מכ"ק אדמו"ר נ"ע בתחילת נשיאותו, אשר 
לנסוע על דרך זה למוסקבה. ואמר לו אחיו הגדול הרז"א נ"ע, הזמן יקר אצלך 
ואין אתה יודע היטב שפת המדינה )הרז"א היה מלומד בשפות( וגם אתה צריך 
לחפש היכרות, ולכן אסע בענין זה כפי הוראותיך. אבל כ"ק אדמו"ר נ"ע לא 

הסכים על זה ונסע בעצמו והצליח.

אודות השתדלותו לעשות  וחמי אדמו"ר  מורי  סיפורים מכ"ק  ישנם כמה  וכן 
טובה ואפילו לאיש פרטי, ברוחניות או בגשמיות. והניח את עצמו על זה, לא 
רק הגשמיות שלו כי אם גם הרוחניות שלו, אף שזה שהיה מטיב עמו הנה לא 
זו בלבד שלא היה כלל בסוג של חברך בתורה ומצותב אלא שהיה שלא בערכו 

כלל.

האהבה של הבעל שם טוב
אהבת ישראל של הבעש"ט - אין לשער.

הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה, שהיה 
מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה"חדר" כשהיה "באהעלפער" 

]=עוזר מלמד[.

ספר 'היום יום', יום ט"ז תמוז

ביחס  )הנאמרת  "עמיתך"  תיבת  את  חז"ל  דורשים  מקומות  בכמה  ומצוות:  בתורה  חברו  ב. 
לחיובים שבין אדם לחבירו( – "עם שאתך ]א' בחיריק[ בתורה ומצות", ובלשון כ"ק אדמו"ר 
הזקן בתניא קדישא פרק ל"ב "חברו בתורה ומצות" – כלומר, שיש חיוב  מיוחד להשתדל בעזרה 
גשמית ורוחנית דווקא להקרובים אליו )"איתו"( במדריגה רוחנית. אמנם, כ"ק אדמו"ר הריי"צ 

השתדל גם עבור אלה שלא היו כלל בסוג זה. 

כ"ק אדמו"ר 
מהורש"ב 
שנסע לבטל 
את הגזירה 
בעצמו

מכ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ
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היכלי שמים פתוחים בפניו
 מעשה נורא מכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש

בעל ה'צמח צדק'

כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק היה רגיל לראות את זקנו כ"ק אדמו"ר 
הזקן גם לאחר הסתלקותו, בהקיץ או בחזיון לילה. בהזדמנויות 
שהיו  הספיקות  כל  את  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  לו  פותר  היה  אלו 

מתעוררות אצלו בלימוד, בנגלה ובנסתר.

פעם אחת, התקבצו אצל הצמח-צדק מספר שאלות רציניות שלא 
ידע להכריע בהן, והשתוקק מאוד לראות שוב את כ"ק אדמו"ר 
השאלות שהתעוררו  כל  על  התשובות  את  ממנו  ולשמוע  הזקן 
אצלו, אולם בפועל עבר יום ועוד יום והוא לא זכה לראות את 

כ"ק אדמו"ר הזקן. הדבר גרם לו צער גדול.

בוקר אחד, הלך כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק להתפלל שחרית בבית 
השוק  דרך  בעוברו  האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  חותנו,  של  הכנסת 
פגש באחד מאנשי השוק, ר' מרדכי אליהו שמו, שהיה איש פשוט 
וירא שמים, והתעסק לפרנסתו במסחר. אותו יום היה יום השוק, 
ור' מרדכי אליהו היה זקוק לכסף על מנת שיוכל לקנות סחורה 
ולמכור אותה. הוא ניגש לכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק )שאז עדיין 
לא היה הרבי(, וביקש ממנו הלוואה על סך רובל אחד עד הערב. 
כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק ענה לו שיגיע אליו הביתה אחרי התפלה 

ואז יתן לו את ההלוואה. 

לפתע  נזכר  הכנסת,  לבית  הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק  משהגיע 
מצלי",  והדר  לעני  פרוטה  יהיב  אלעזר  ש"ר'  הגמרא  במאמר 
ובמאמר חז"ל "גדול גמ"ח מצדקה". התבונן כ"ק אדמו"ר הצמח-

צדק שלא טוב עשה שלא נתן מיד לר' מרדכי אליהו את ההלוואה 
שביקש, ומיד חזר לביתו, לקח את הסכום, והלך אל השוק לחפש 

את ר' מרדכי אליהו.
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רבים  שם  היו  כבר  לשוק,  הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק  משהגיע 
מאנשי הכפר שהגיעו לשוק יחד עם כל עגלותיהם וסחורותיהם. 
בקושי רב הצליח כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק למצוא את ר' מרדכי 

אליהו ולהעניק לו את ההלוואה שביקש.

משחזר כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק לבית הכנסת והתעטף בטלית 
שמחות  בפנים  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  לפתע  אליו  נגלה  ותפילין, 
ומאירות. ואמר לו כ"ק אדמו"ר הזקן: "הנותן גמ"ח לאיש ישראל 
בלבב שלם בלי שום פניה, והעושה טובה לישראל באהבה כציווי 

ואהבת לרעך כמוך - שערי היכלי מעלה פתוחים לפניו".

ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - י"ג שבט ה'תשכ"ו



אחדות 
שלמעלה 
מהתחלקות

זמן משך הגלות,  כל  ועבודתינו  סיום מעשינו  "בעמדנו לאחרי 
סיבת  נתתקנה  שכבר  בודאי  הגאולה,  סף  על  כבר  ונמצאים 
הגלות, ולכן, ההדגשה דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד 
נקודת  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  להתחלה 
האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, 
בשווה,  ישראל  שבכל  החמישית(  )דרגא  היחידה  בחינת  מצד 

שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח1, יחידה הכללית2".

משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, ש"פ מטות מסעי ה'תנש"א 

1. כידוע שהפסוק "דרך כוכב מיעקב" שקאי על מלך המשיח, קאי גם על כל אחד ואחד מישראל 
שנמשל לכוכב, כיון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח )ראה לקו"ש ח"ב ע' 995. 

וש"נ(.
2. רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.
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אמרו חז"ל1: "חמשה שמות נקראו לה: נפש, רוח נשמה, חיה, 
היא  נעלית  היחידה  בחינת  אשר  בחסידות  ומבואר  יחידה". 

הרבה מעל שאר בחינות ומדרגות שבנשמה:

ענינם של שאר דרגות הנשמה הוא העבודה לקשר ולדבק עצמו 
באלוקות, אם על ידי השגת המוח או על ידי התפעלות הלב, 

וכיוצא בזה.

אמנם בחינת היחידה ענינה אינו העבודה להתקשר באלוקות, 
כי אם - הקשר וההתדבקות של כל יהודי מצד פנימיות נשמתו, 
שאינו רוצה ואינו יכול כלל וכלל להפרד מאלוקות, אפילו שלא 

על ידי עבודה.

והנה על בחינה נעלית זו מבואר2 שהיא דרגתו של משיח צדקנו, 
שהוא זה שיגלה בעולם כולו את אחדותו האמיתית עם אלוקות.  
בתכלית  ישראל  בני  בין  האחדות  תיהיה  המשיח  לימות  ולכן 
השלימות - שנרגיש איך באמת צד שרש נשמתנו כולנו אחד 

ממש ואין שום פירוד אמיתי כלל.

החסידות  מתורת  נפלאים  פנינים  כמה  יובאו  דלהלן  במדור 
שלה  והקשר  היחידה,  בחינת  של  בענינה  ביאור  המוסיפים 
עם משיח צדקנו, והטעימה מגילוי היחידה בימנו אלה - ערב 
יותר  עוד  יובנו  זה  פי  על  והשלימה, אשר  האמיתית  הגאולה 
דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בשיחה 
המושלמת  ישראל  מאחדות  לטעום  ניתן  כבר  אשר  דלעיל, 
שלמעלה מההתחלקות, על ידי בחינת היחידה, מעין דלעתיד 

לבוא.

1.  ב"ר פי"ד, ט.

2.  ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות.
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 מקור האחדות
בחינת ה'יחידה'

מהי בחינת ה'יחידה'? • כיצד כל אחד ואחד מישראל אומר בתפילה 
"ויתקיים בנו" מקרא שמדבר במשיח צדקנו עצמו? • ומה צריך עתה 

כל יהודי לעשות כדי לפעול את הגאולה?

בחינת היחידה שבכל אחד
א. נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"רא הוא ה"משיח שבדור", עם כל הפירושים 
שבדבר, כולל הפירוש של משיח מלשון "משוח" ונבחר ונשיא, ו"משיח" כפשוטו 
- היות שהנשיא שבכל דור הוא המשה שבכל דור1, שמשה הוא גואל ראשון הוא 
גואל אחרון2 )משיח(, והוא היחידה הכללית של הדור3, שבחינת היחידה היא 

הדרגא של משיח צדקינו, כמבואר בכתבי האריז"ל4.

וכשם שהנשיא הוא בחינת יחידה הכללית - משיח - של אותו דור, שבדורנו זהו 
נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, כמו כן יש בכל יהודי בחינת יחידה שבנפש.

11  ראה תקו"ז תס"ט )קיב, א(. ב"ר פנ"ו, ז.
12  ראה שמו"ר פ"ב, ד. זח"א, א. שער הפסוקים פ' ויחי. תו"א ר"פ משפטים.

13  ראה ד"ה פדה בשלום )בשערי תשובה לאדמו"ר האמצעי( פי"ב.
14  רמ"ז לזח"ג רס, ב )נדפס במקדש מלך קצ, ב(. ל"ת להאריז"ל בראשית עה"פ ויתהלך חנוך.

הנשיא - 
יחידה כללית

א. נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר: כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש חמיו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח. וראה שיחת חיי שרה תשנ"ב אשר זה כפי שכ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ - נשיא הדור השישי, מתאחד עם נשיא הדור השביעי כך שעתה יש את השלימות 
של כל שבעת קני המנורה )שבעת דורות נשיאי חסידות חב"ד(: "השליח שבדורנו - כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו - וכפי שהיה בדור שלפניו, שכ"ק מו"ח אדמו"ר נתאחד עם אביו, אשר הוא 

היה בנו יחידו, כך שיש את השלימות של כל "שבעת קני המנורה", כל השבעה דורות".
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רוח  נפש  לה,  נקראו  שמות  "חמשה  נשמה  לכל  בנוגע  חז"ל5  שאמרו  וכפי 
נשמה חיה יחידה", היינו שבכל יהודי יש את בחינת היחידה שבנשמתו, ולא 
וכמובן  בגוף.  למטה  יורדת  שהיא  כפי  אלא  למעלה,  שהיא  כפי  בנשמתו  רק 
בפשטות, שבכל בוקר מחזיר לו הקב"ה את נשמתו, "נשמה שנתת בי"6, בכל 

חמש הדרגות, כולל בחינת יחידה.

יש את המשיח  יהודי  נמצא שבכל  היא בחינת משיח,  הנ"ל, שיחידה  פי  ועל 
)יחידה( שבו.

וכמפורש בספר מאור עינים7 )לר' נחום מטשרנוביל, תלמיד הבעש"ט והמגיד(, 
שלכל יהודי יש בנשמתו ניצוץ משיח.

אותו  על  בחז"ל  הפירושים  גם משני  מובן  זה  פעמים8, שענין  כמה  וכמדובר 
הפסוק9 "דרך כוכב מיעקב": פירוש אחד שקאי על משיח10, ופירוש שני שקאי 
על כל יהודי11. ועל פי הידוע12 ששני פירושים באותו פסוק יש ביניהם שייכות, 

מובן שכל יהודי קשור עם משיח, כיון שיש בו ניצוץ של משיח.

15  ב"ר פי"ד, ט. דב"ר פ"ב, לז.
16  ברכת אלקי נשמה.

17  ס"פ פנחס.
18  לקו"ש ח"ב עמ' 599 שם ע' 692 בהערה. ובכ"מ.

19  בלק כד, יז.
110  ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. רמב"ם עה"פ. ועוד.

111  ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו.
112  ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ.

אמיתית ענינו של משיח – "עצם הנשמה"
נוסף על המדובר כמה פעמים שהגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 
צדקנו באה על ידי זה שכל אחד ואחת מישראל מגלה ניצוץ משיח שבו, 
לבחינת  )לא  היא  הכוונה  שעיקר  ולתקן  להוסיף  יש   – היחידה  בחינת 
היחידה שהיא אחד מחמשה שמות שנקראו לעצם הנשמה, אלא( להתגלות 
עצם הנשמה ממש, שזהו אמיתת ענינו של משיח )הן ניצוץ משיח שבכל 
העצם  הכללי(,  משיח  וכמה  כמה  אחת  ועל  והן  מישראל,  ואחת  אחד 

דישראל שלמעלה מבחינת היחידה.

משיחת ש"פ תולדות ה'תשנ"ב – אות י

בכל יהודי יש 
את בחינת 
היחידה

בכל יהודי 
יש בו ניצוץ 
משיח

פירוש 
הפסוק: "דרך 
כוכב מיעקב"
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ובלשון הקבלה13 זוהי בחינת היחידה שישנה בכל נשמה )כנ"ל(, הניצוץ קטן, 
ניצוץ נברא שהוא דבר אחד – "יחידה לייחדך14" – עם ניצוץ בורא.

משיחת ליל שמחת תורה לפני ההקפות ה'תשמ"ו

ונחה עליו רוח ד'
ב. על פי הנ"ל יובן מנהג ישראל שכאשר פותחים את ארון הקודש לקריאת 
התורה בראש השנה ויום הכיפורים ובימים טובים )ג' רגלים( – אומרים )לאחרי 
כו'" – כפי שנדפס בכל  גו'"( תפלה מיוחדת: "רבונו של עולם  "ויהי בנסוע 

הסידורים.

והנה בתפלה זו אומר כל אחד ואחד מישראל )בשלשת הרגלים(: "ויתקיים בנו 
מקרא שכתוב, ונחה עליו רוח ד' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת 

ויראת ד'15".

וגו'" נאמר אודות משיח  ד'  "ונחה עליו רוח  ולכאורה, תמוה ביותר: הפסוק 
צדקנו – כפי שאומרים בהפטרה דאחרון של פסח: "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר 
משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ד' וגו'". ואם כן, היתכן שיהודי פשוט שבפשוטים 
נעמד לו בבית הכנסת, כבני ספרי התורה, וצועק: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב, 

ונחה עליו רוח ד' וגו'" – פסוק שנאמר אודות משיח צדקנו?!

לתקן חלק קומת משיח
והביאור בזה על פי הנזכר לעיל מספר מאור עינים16 בשם הבעל שם טוב – 
"שצריך כל אחד מישראל לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו כו'".

יהודי חלק מנשמתו של משיח( מוכרח בלאו הכי –  ]וענין זה )שיש אצל כל 
דמכיון שמשיח גואל את כל העם כולו, הרי בהכרח לומר שיש לו שייכות לכל 
העם כולו, היינו, שיש חלק ממנו אצל כל אחד ואחד מעם ישראל, ורק משום זה 

ביכולתו לגאול את כל העם כולו[.

ואחד  אחד  כל  אצל  מנשמתו  חלק  שיש   – למשיח  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
מישראל.

113  ראה ע"ח שער דרושי אבי"ע פ"א.
114  פיוט דהושענות )יום ג'(.

115  ישעיה יא, ב.
116  פרשת פנחס

ניצוץ נברא 
שמתאחד 

בניצוץ בורא

ויתקיים 
בנו מקרא 

שכתוב: 
"ונחה עליו"

יהודי פשוט 
ומשיח צדקנו

לכל  יהודי יש 
חלק ב'קומת 

משיח'

חלק מנשמת 
משיח אצל 

כל יהודי
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ומכיון שהכוונה בכל דבר היא "המעשה הוא העיקר" ]ובלשון הרגיל: "למאי 
נפקא מיניה, "מאי בינייהו", כי עיקרו של כל דבר הוא – מעשה בפועל[, לכן, 
ממשיך שם )ש"צריך כל אחד מישראל להכין חלק בחינת משיח השייך לחלק 
במהרה  בתמידות  כללי  יחוד  ויהיה  הקומה  כל  ותכונן  שיתוקן  עד  נשמתו, 

בימינו"(.

כלומר: עבודתו של כל אחד ואחד מישראל היא – לעורר ולגלות את בחינת 
"משיח" שבנשמתו, ולפעול ש"משיח" זה יגאל אותו ואת כל אשר לו – גאולתו 

הפרטית, בדוגמת הגאולה דכללות העולם על ידי משיח הכללי.

והא בהא תליא – היינו, שהגאולה הכללית על ידי משיח הכללי, תלויה בגאולה 
הפרטית על ידי משיח הפרטי שבכל אחד ואחד מישראל, מכיון שביטול הענין 
כאשר  כלומר:  מארצנו".  ד"גלינו  הענין  כללות  ביטול  את  פועל  ד"חטאינו" 
יהודי פועל את הגאולה הפרטית על ידי בחינת משיח שבו, ומצטרף בענין זה 
עם יהודי שני ושלישי וכו׳ – אזי נפעלת הגאולה דכללות העולם על ידי משיח 

הכללי.

ע"פ שיחת אחרון של פסח תשמ"ג - הנחה בלתי מוגה

לעורר בחינת 
המשיח 
שבנשמתו
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אחדות שמבחינת ה'יחידה'
כיצד עם ישראל יכול לקבל את מעלת הלוים? • מה מיוחד באחדות 
של נשיאי ישראל בחנוכת המשכן? • מדוע פרשת נשא חלה בדרך כלל 

שבת לאחר מתן תורה?

גילוי בחינת היחידה
א. הנה ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, כמרומז בפסוק1 
"דרך כוכב מיעקב", שקאי על דוד מלכא משיחא2, וקאי גם על כל אחד ואחד 
מישראל3, כיון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח4 – בחינת 

היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת היחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו5,

ולכן, על ידי גילוי בחינת היחידה שבכל אחד ואחד מישראל מזרזים וממהרים 
ופועלים הגילוי דבחינת יחידה הכללית בביאת משיח צדקנו, שאז יהיה הגילוי 
ד"תורה חדשה מאתי תצא", פנימיות התורה, בחינת היחידה שבתורה6, ועל ידי 
זה גם "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", גילוי בחינת היחידה 

בכל העולם כולו, "יחידו7 של עולם"8.

11 בלק כד, יז.
12 ירושלמי תענית פ"ד ה"ה.
13 ירושלמי מע"ש פ"ד ה"ו.

14 מאור עינים ס"פ פינחס. וראה לקו"ש ח"ב ע' 1599 692. ועוד.
15 רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.

16 ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות.
17 ראה תניא ספל"ג. ובכ"מ.

18 ויש לומר, שגם המשכת וגילוי בחי' היחידה בעולם מרומזת בשם "כוכב" )שמו של משיח, ושמו של כאו"א 
)זח"ג רנז, סע"ב.  מהוה  כ"ו הוא הגימטריא דשם הוי', מלשון  ניצוץ משיח שבו( – כ"ו כ"ב,  מישראל מצד 
ועוד(, וכ"ב הם כ"ב אותיות התורה שעל ידם נעשית ההתהוות, כמ"ש )נחמי' ט, ו( "ואתה מחי' את כולם", 
"א"ת מחי' אלא מהוה, דהיינו יש מאין, ואתה הן בחי' האותיות מאל"ף ועד תי"ו, והה"א היא ה' מוצאות הפה 
מקור האותיות" )תניא שעהיוה"א פ"ב(, שבזה מרומז המשכת וגילוי היחידה )בחי' "כוכב"( בעולם )כ"ו כ"ב(.

בכל יהודי יש 
את בחינת 

היחידה

על ידי 
שמגלים 

את בחינת 
היחידה 

פועלים את 
הגאולה
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אחדות ישראל שבפרשה
ב. ויש לומר, שענין זה מרומז בהתחלת וסיום פרשת נשא:

בהתחלת פרשת נשא – בהמנין דבני ישראל ]"נשא את ראש בני גרשון גם הם 
גו'", ששייך גם להמנין דכל בני ישראל כפי שהם בדרגת שבט לוי, כפסק דין 
הרמב"ם "לא שבט לוי בלבד אלא כו' כל איש ואיש כו'"[, כי, מנין בני ישראל 
הוא מצד ההתקשרות העצמית עם הקב"ה )"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל 
שעה"9( שהיא בשוה אצל כל בני ישראל )שלכן הגדול במדריגה אינו נחשב יותר 
מאחד והקטן במדריגה אינו נחשב פחות מאחד( – מצד עצם נשמתם, בחינת 

היחידה.

ובסיום פרשת נשא – בהתאחדותם של כל י"ב נשיאי ישראל )שכוללים את כל 
בני ישראל( שהתנדבו ובאו כולם יחדיו לחנוכת המשכן והמזבח, וגם לאחרי 
גו'"10,  קרבנם  את  יקריבו  ליום  אחד  נשיא  ליום  אחד  "נשיא  אמר  שהקב"ה 
"העלה עליהם הכתוב כאילו כולם הקריבו ביום ראשון וכאילו כולם הקריבו 
ביום אחרון"11, שהתאחדות זו )לאמיתתה ובשלימותה( היא מצד עצם הנשמה, 

בחינת היחידה, שהיא אצל כל בני ישראל בשוה.

ג. ויש להוסיף, שענין זה מרומז גם בהתחלת פרשת בהעלותך שקורין במנחת 
שבת זה:

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות גו' וזה מעשה 
ישראל  שבני  שאף   – היא"  מקשה  פרחה  עד  ירכה  עד  זהב  מקשה  המנורה 
נחלקים )בכללות( לז' סוגים, ז' מדרגות בעבודת ד', שבעת קני המנורה12, מכל 
מקום, מתאחדים כולם בהארתם "אל מול פני המנורה", ובהיותם "מקשה זהב" 

19 פרש"י ר"פ במדבר.
110 ז, יא.

111 במדב"ר פי"ד, יג )בסופו(.
112 ראה לקו"ת ר"פ בהעלותך. ובכ"מ.

מקובל כתפלת כהן גדול
של  ברזל  של  מחיצות  קורעת   – זולתו  צער  על  נאנח  שיהודי  אנחה 
המקטרגים, שמחתו של יהודי בשמחתו של הזולת וברכותיו – מקובלים 
אצל השם יתברך כתפלתו של רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקודשים.

ספר 'היום יום' - הוספות, פתגם 82

מניין בנ"י הוא 
ההתקשרות 
העצמית מצד 
עצם הנשמה

ההתאחדות 
בנדבת 
הממשכן - 
אחדות מצד 
עצם הנשמה 
ששוה אצל 
כל ישראל

מקשה זהב 
- האחדות 
שלמעלה 
מהתחלקות
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)"מנורת זהב כולה"13(, וכאמור, ההתאחדות האמיתית דכל בני ישראל היא מצד 
עצם הנשמה, בחינת היחידה.

זאת ועוד:

בההמשך והסמיכות דפרשת המנורה לפרשת הנשיאים14 מודגשת מעלת שבט 
לוי על כל י"ב השבטים, כפירוש רש"י "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת 
הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא היה עמהם 
בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה 
מדליק ומטיב את הנרות", וביחד עם זה, כיון שבאים בהמשך ובסמיכות זה 
לזה מודגשת גם השייכות שביניהם15. והתיווך בזה – שמעלת שבט לוי נמשכת 
וחודרת אצל ואת כל בני ישראל16, כפסק דין הרמב"ם "לא שבט לוי בלבד אלא 

כל איש ואיש . . כמו שזכה לכהנים ללוים".

וענין זה נעשה על ידי גילוי בחינת היחידה, כמרומז בסיום דברי הרמב"ם "הרי 
דוד ע"ה אומר17 ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי" – ש"גורל" קאי על עצם 
הנשמה18, בחינת היחידה, בחינתו של דוד מלכא משיחא, אשר, על ידי התגלותה 
נעשה "כל איש ואיש" בדרגת )שבט לוי, לוי וכהן, ועד לדרגת( הקדושה דכהן 
גדול )"הרי זה נתקדש קדש קדשים"19(, בחינת היחידה שבישראל )בנפש(, כמו 

קדש קדשים )בחינת היחידה ש(במקום.

האחדות הכנה לתורה חדשה
ד. ועל פי זה יש לבאר בעומק יותר הדגשת אחדותם של ישראל במתן־תורה, 
כמו שכתוב: "בחודש השלישי גו' ביום הזה באו מדבר סיני גו' ויחן שם ישראל", 

113 זכרי' ד, ב.
וקורין  גו'" ממשיכין  "זאת חנוכת המזבח  ומודגש במיוחד בהקריאה דימי חנוכה, שלאחרי שמסיימים   114
גם "בהעלותך את הנרות גו' כן עשה את המנורה" )שו"ע או"ח ר"ס תרפד(, ועד"ז באמירת פרשת הנשיאים 
בהתחלת חודש ניסן, ש"נוהגין מר"ח ואילך לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו ביום, וביום י"ג פ' בהעלותך עד 

כן עשה את המנורה, שהוא כנגד שבט לוי" )שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט סט"ו(.
ישראל  ארץ  "עתידה  לא(,  מח,  )יחזקאל  אחד"  לוי  "שער  גם  – שיתוסף  לבוא  לעתיד  ביותר  ומודגש   115
שתתחלק לי"ג שבטים" )ב"ב קכב, א(. – ולהעיר שמספר י"ג )שרומז לי"ג מדה"ר שלמעלה מהשתלשלות( 

בגימטריא "אחד".
116 וי"ל שמרומז בלשון רש"י "שאתה )אהרן, נשיא שבט לוי( מדליק ומטיב את הנרות", ז' הנרות דכללות 

בנ"י.
117 תהלים טז, ה.

118 ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קלט ואילך. וש"נ.
119 כמ"ש )דה"א כג, יג( "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים", והרי בהקדמה למ"ת נאמר לכל בנ"י "ואתם 

תהיו לי ממלכת כהנים", שפירושו "כהנים גדולים" )יתרו יט, ו ובבעה"ט(.

מעלת שבט 
לוי חודרת 

בעם ישראל

גילוי היחידה 
פועל את 
האחדות 

הנ"ל

האחדות 
שלמעלה 

מההתחלקות 
קשורה 

לתורתו של 
משיח
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הרי השעה  "אמר הקב"ה  אחד"20, שלכן  בלב  אחד  "כאיש  יחיד,  לשון  "ויחן" 
שאתן להם את תורתי"21 – שהאחדות שמצד בחינת היחידה, קשורה במיוחד 
עם תורתו של משיח, פנימיות התורה, בחינת היחידה, שניתנה )בהעלם( במתן 

תורה.

ויש לומר, שענין זה מודגש יותר בשבת שלאחרי מתן תורה, שאחדותם של 
ישראל שמצד בחינת היחידה שמודגשת בפרשת השבוע )פרשת נשא - כנ"ל 
הגילוי  ולאחרי  שבהוספה  משיח  של  תורתו  להתגלות  הכנה  היא,  בארוכה(, 

דמתן תורה )שבת שלאחרי מתן תורה(, "תורה חדשה מאתי תצא"22.

משיחת ש"פ נשא ה'תנש"א

120 יתרו יט, א־ב ובפרש"י. וראה מכילתא שם.
121 דא"ז פ' השלום. ועוד.

122 ודוגמתו במ"ת שבכל יום – אמירת "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך" לאחרי מתן 
תורה ביום זה בברכת התורה )"נותן התורה" לשון הוה(, כהכנה ל"תורה חדשה מאתי תצא", שכיון ש"אחכה 

לו בכל יום שיבוא", זמנה בכל יום.

השבוע 
שלאחר 
מתן תורה - 
הוספת הגילוי 
של תורתו של 
משיח
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קומה אחת שלימה
האם יש קשר בין המרגלים לאחדות ישראל? • מהו סיבת השינוי אשר 
בגאולה שבט לוי יקבל חלק בארץ ישראל? • היכן מתבטא במעשה 

בפועל - האחדות שלמעלה מהתחלקות? 

אחדות השבטים
א. ביאור הצורך דשילוח "שנים עשר אנשים איש אחד לשבט" )כדי שכל נשיא 
ונשיא יראה חלק הארץ דשבטו( בפנימיות הענינים – לפי שארץ ישראל נחלקת 
לי"ב חלקים, כנגד י"ב שבטי ישראל, אשר, כל שבט ושבט במסילתו יעלה, 
שלכל שבט יש אופן עבודה שלו1, ובהתאם לכך יש לו גם חלק אחד מי"ב חלקי 

הארץ שבירורו שייך לאופן העבודה דשבט זה2.

ועל פי זה צריך להבין הטעם )בפנימיות הענינים( שכל אחד מי"ב נשיאי ישראל 
ידוע החלק  )ובפרט שהיה  הלך לתור את הארץ כולה, לא רק החלק דשבטו 
)לכמה שבטים( מברכת יעקב(, אלא גם החלקים דשאר השבטים – דלכאורה, 
ומהי  הצורך  מהו  לו,  השייך  מסויים  בחלק  היא  זה  שבט  של  שעבודתו  כיון 
התועלת בכך שיתור גם את החלקים דשאר השבטים, שעבודת בירורם שייכת 

ונעשית על ידי שאר השבטים?

והביאור בזה – בפשטות – שהפעולה דכל נשיא לתור את הארץ כולה, גם חלקי 
ש"כל  כיון  כמוך"3,  לרעך  "ואהבת  הציווי  מצד  היא,  השבטים,  דשאר  הארץ 

11 ראה לקו"ש חכ"ג ע' 54. וש"נ.
12 להעיר מספרי עקב יא, יו"ד: "י"ב ארצות ניתנו כנגד י"ב שבטי ישראל, ולא שוו טעם פירות ארצו של זה 

כטעם פירות ארצו של זה".
13 קדושים יט, יח.

מהו הצורך 
שכולם יתורו 

את כל ארץ 
ישראל?

האחדות 
שבישראל 

שלעלה 
מההתחלקות
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ישראל ערבים )ומעורבים( זה בזה"4, ועד ל"קומה5 אחת שלימה"6.

בכך שכל  ישראל שמודגשת  דכל שבטי  ידי ההתאחדות  – שעל  יותר  ובעומק 
נשיא הלך לתור את הארץ כולה נעשית הפעולה דבירור הארץ באופן נעלה יותר, 
להיותה מצד ועל ידי דרגא נעלית בישראל שלמעלה מהתחלקות לי"ב שבטים, 
הבחינה שלמעלה מהתחלקות, כפי שנמשכת וחודרת בדרגת ההתחלקות, כדלקמן.

אחדות דלעתיד לבוא
ב. כתיב בגמרא7 "עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים", שגם 

שבט לוי יקבל חלק בארץ, כמו שכתוב:8 "שער לוי אחד":

"למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו – מפני שהובדל לעבוד 
את ד' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר9 יורו 
עורכין  לא  העולם,  הובדלו מדרכי  לפיכך  לישראל,  ותורתך  ליעקב  משפטיך 
מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין . . אלא הם חיל השם, שנאמר10: "ברך ד' 

חילו", והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר11: "אני חלקך ונחלתך"12.

והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  ש"באותן  כיון   – לבוא  לעתיד  אבל 
שנאמר13: "כי מלאה הארץ דעה את ד'"14, ועד ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא 
לדעת את ד' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים"15 
– לא יהיה צורך בהבדלה דשבט לוי מדרכי העולם שיהיה אז בתכלית השלימות, 

ולכן יקבל גם שבט לוי חלק ונחלה בארץ.

ויש לומר, שה"חלוקה" לי"ג שבטים דלעתיד לבוא קשורה עם דרגת האחדות 
שלמעלה מהתחלקות – י"ג בגימטריא אחד:

14 שבועות לט, סע"א. וש"נ.
15 ראה בארוכה לקו"ת ר"פ נצבים. ובכ"מ.

16 ולהעיר, שהדין שעשרה מישראל נקראים "עדה" )מציאות אחת( – למדים מפרשת המרגלים )מגילה כג, 
ב – הובא בפרש"י פרשתנו יד, כז(. – נתבאר בארוכה בלקו"ש חל"ג ע' 85 ואילך.

17 ב"ב קכב, א.
18 יחזקאל מח, לא. ב"ב שם.

19 ברכה לג, יו"ד.
110 שם, יא.

111 קרח יח, כ.
112 רמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ג הי"ב.

113 ישעי' יא, ט.
114 רמב"ם הל' תשובה ספ"ט.

115 שם בסיום וחותם ספרו.

נחלת שבט 
לוי

לעתיד לבוא 
לא יהיה צורך 
בהבדלת 
שבט לוי 
מדרכי העולם
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חלוקת הארץ לעתיד לבוא תהיה באופן ש"הקב"ה מחלק להן בעצמו, שנאמר16 
ובאופן של  היא מצד  החלוקה  ד'"17, שמזה מובן, שגם  נאום  ואלה מחלוקתם 
אחדות, שלכן, "לא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא, העולם הזה 
אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס, שדה פרדס אין לו שדה לבן, לעולם 
הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק18, שנאמר שער ראובן 

אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד, הקב"ה מחלק להן בעצמו כו'".

וההסברה בזה )בפנימיות הענינים( – שבזמן הזה נעשה בירור העולם על ידי 
בהתחלקות  מתלבשת  שלכן  לעולם  השייכת  האלקות  דרגת  וגילוי  המשכת 
שבעולם, ולעתיד לבוא )לאחרי שיושלם בירור העולם( תהיה גם המשכת וגילוי 
דרגת האלקות שלמעלה מההתחלקות דעולם, אחדות הפשוטה, על ידי האחדות 
דישראל שיהיו כולם בדרגת שבט לוי – "לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 
כו' אשר נדבה רוחו אותו . . הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ד' חלקו ונחלתו 

לעולם ולעולמי עולמים . . כמו שזכה לכהנים ללוים"19.

116 יחזקאל מח, כט.
117 ב"ב קכב, א.

118 ומ"ש בב"ק )שבהערה 63( שגם בחלוקה דעוה"ז "אין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו בהר ובשפלה 
ובנגב ובעמק" – ה"ז רק בנוגע לכללות השבט, משא"כ לעוה"ב ה"ז בנוגע לכל אחד מישראל, "ומשמע לו שער 
ראובן אחד היינו לכל אחד", "אי נמי*, בעולם הזה אין להם בשוה מזה כמו מזה, אלא מזה מעט ומזה הרבה, 

אבל לעולם הבא יש לו מן הכל שיעור שוה" )תוד"ה העולם הזה ב"ב שם(.
119 רמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל. – ומסיים: "הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי", 

בחי' הגורל שבנשמה, עצם הנשמה, שהיא בכל ישראל בשוה**.

התכללות עם ישראל
ולכן נצטוינו גם כן לאהוב כל אדם מישראל, שהרי כל אדם כלול מכל 
נשמות ישראל כנ"ל מן האברים, והרי אם כן בו יש זולתו גם כן ויאהב 

זולתו כמוהו וכן הוא כלול בזולתו כנ"ל בקישור האיברים,

ובגופו כן - שאוהב רעהו  והתכללות זאת היא כשהאדם מראה בעצמו 
כאיברים הכלולים זה מזה ו"שלי שלך" כי עצמו ובשרו הוא.

דרך מצוותיך לאדמו"ר בעל הצמח-צדק, מצות אהבת ישראל

שבט ושבט מישראל כו'", משא"כ להגירסא )בב"ק( "אין לך  *( כי, התירוץ הא' הוא רק להגירסא "אין לך כל 
מישראל" )שזוהי הגירסא הרווחת שמביא תוס' בב"ב, ואח"כ מוסיף "ומיהו אית דגרס אין לך שבט ושבט מישראל"(.

שלמעלה  העצם  עם  קשורה  )חלוקה(  שההתחלקות   – "בגורל"  היא  הארץ  חלוקת  שגם  ולהעיר,   )**
מהתחלקות )ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קלט ואילך. וש"נ(1

לעתיד לבוא 
כל עם ישראל 

בדרגת 
שבט לוי
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ומצב  המעמד  שבין  החילוק  זה  הרי   – גופא(  לבוא  )לעתיד  יותר  ובפרטיות 
לההוספה  תשובה(  בהלכות  הרמב"ם  )כמ"ש  ד'"  את  דעה  הארץ  ד"מלאה 

)בהלכות מלכים( ד"כמים לים מכסים"20:

"מלאה הארץ דעה את ד'" – שהמציאות ד"הארץ" מלאה וחדורה כולה ב"דעה את 
ד'" – מצד ועל ידי דרגת האלקות שבערך להארץ, שזוהי דרגת התורה )"דעה 
את ה'"( שיורדת ונמשכת לפי ערך גדרי העולם )דרגת ההתחלקות שבתורה(.

ולמעלה מזה, "כמים לים מכסים" – שהמציאות דהארץ מכוסה לגמרי במי הדעת 
– מצד ועל ידי דרגת האלקות שלמעלה מהארץ, תורה )"דעה את ד'"( בטהרתה, 
חכמתו של הקב"ה )"תורה אחת"(, אשר, על ידי המשכתה והתגלותה בעולם 
של  דחכמתו  ההתגלות  אלא  אינה  העולם  דכל  שהמציאות  בגלוי  ונראה  ניכר 

הקב"ה, "כולם בחכמה עשית"21,

וכמאמר רז"ל: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"22, ו"אין כבוד 
אלא תורה"23, ובלשון הרמב"ם בהתחלת ספרו )"מתכיפין התחלה להשלמה"24 
באופן מחודש ונעלה יותר( "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי 
ראשון כו' וכל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמתת המצאו", "הוא שהתורה 

אומרת אין25 עוד מלבדו"26.

לי"ג  הארץ  כשתתחלק  לבוא,  לעתיד  הארץ  לשלימות  שההכנה  לומר,  ויש 
שבטים, גם "שער לוי אחד", על ידי ומצד דרגת האחדות שבישראל ובתורה, 
התחילה בשילוח המרגלים על ידי יהושע, שהוסיף על השליחות דמשה על ידי 
זה ששלח )נוסף על כלב, מהמרגלים ששלח משה( גם את פינחס27, משבט לוי, 

שבט הי"ג, בגימטריא אחד28.

120 ראה גם "הדרן על הרמב"ם" )משיחות ש"פ לך לך ש.ז. – סה"ש תנש"א ח"א ע' 98 ואילך(. וש"נ.
121 תהלים קד, כד.

122 אבות ספ"ו.
123 שם מ"ג.

124 נוסח "מרשות" לחתן בראשית.
125 ואתחנן ד, לה.

126 הלכה ד.
127 ולהעיר, ש"פינחס הוא אליהו" )זח"ב קצ, סע"א. ועוד(, מבשר הגאולה.

128 ויומתק ע"פ דברי הגמרא )ב"ב שם( "אידך )חלק הי"ג( למאן )דהא י"ב שבטים לחוד הוא דשקלי ביחזקאל 
)שאף שנוסף לוי בא יוסף במקום אפרים ומנשה( – רשב"ם שם( . . לנשיא )למלך המשיח* – רשב"ם שם( . . 

דכתיב והנותר לנשיא מזה ומזה גו'" – ש"הנשיא הוא הכל", שכולל ומאחד כל בנ"י.

* וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ד ה"ח: "המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלשה 
עשר, ודבר זה חק לו ולבניו עד עולם" )"זה מבואר בנבואת יחזקאל והנותר לנשיא . . למדנו שהי' נוטל חלק 

כאחד השבטים, והנשיא הוא מלך המשיח" )רדב"ז שם((.

"מלאה 
הארץ" 
- דרגת 
ההתחלקות 
שבתורה

"כמים לים 
מכסים" - 
דרגת התורה 
שלמעלה 
מהתחלקות

החידוש 
שבשילוח 
המרגלים 
דיהושע
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ואחד  אחד  כל  בעבודת  המרגלים  משילוח  וההוראה  הלימוד  מובן  זה  פי  על 
מישראל – הדגשת נקודת האחדות שבישראל ובתורה:

גם עבודתו הפרטית של כל אחד ואחד מישראל כפי שמחולקים זה מזה, ש"אין 
דיעותיהם שוות"29, צריכה להיות חדורה בנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות, 
כפי שמתבטאת )לכל לראש( באהבת ישראל ואחדות ישראל, שמתבונן בדעתו 
)"לדעתך"( בצרכיו של הזולת לעזור ולסייע בכל המצטרך לו, הן ברוחניות והן 
בגשמיות, וכפי שאומרים בדיבור )ועקימת שפתיו הוי מעשה30( בהתחלת כל יום 

לפני התפלה31: "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"32.

משיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תנש"א

129 ראה ברכות נח, א. סנהדרין לח, א. ועוד.
130 סנהדרין סה, א.

131 ראה לקו"ש חכ"ה ע' 374. וש"נ.
132 ועי"ז ניתוסף גם בעניניו הפרטיים ע"י תפלתו )בקשת צרכיו( – ש"תעלה תפלתו כלולה מכל תפלות 

ישראל ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי" )שער הכוונות בתחלתו. ועוד(.

מעשה 
בפועל: הכל 

חדור בנקודת 
האחדות
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אהבת ישראל
פנינים

• מהו שער  • מאות מלאכים מחכים?  ליום מואר?  היום  נהפך  איך 
הכניסה לתפלה? • איזו עבודה נעלית יותר אהבת ד' או אהבת ישראל? 

• מה יותר גדול מאהבת אחים, ומהו היסוד לחיים אמיתיים?

הציווי הראשון בתורה
התורה  כמו  קדוש  שבתורה  הסדר  כו'",  נועם  דרכי  "דרכיה  כתוב  תורה  על 
עצמה, הציווי הראשון הוא "פרו ורבו", המידה הטובה הראשונה היא שיהודי 

אחד צריך לרצות שיהיה עוד יהודי.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, י"ג תמוז תרצ"א

אמירת שבח על הזולת
מאות מלאכים מצפים בראש השנה לכך שיהודי ידבר בשבחו של חבירו, שכן 

יודעים הם עד כמה מתאווה הקב"ה לשבחן של ישראל.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספר השיחות ה׳תשי"ד עמ' 5

שמח בכל הטוב לחבירו
מי שהוא אוהב את חבירו הנה תמיד חושב אודות אוהבו, ושמח בכל הטוב לחבירו, 
ועצב מכל אשר יקרה ח"ו את חבירו, עד אשר לפעמים ירגיש בהעדר הטוב של 

חבירו או בשמחתו גם כאשר בלתי נודע לו, באשר קשור איתו עמו יחדיו.

משיחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, ספר השיחות שמח"ת תרס"ח, ז
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"מתאים ולא מתאים"
בכל יהודי בכלל ובחסידים בפרט, צריך להיות מקובל ה"מתאים ולא מתאים" 

הרוחני כמו ה"מתאים ולא מתאים" הגשמי.

לחסיד מתאים להיות שקוע בטובת הזולת.

לחסיד מתאים לראות היטב חסרונות עצמו ומעלות הזולת.

טוב,   - ביותר  הפשוט  היהודי  ואת  ביותר  הקטן  את  להחשיב  לחסיד מתאים 
מאשר את עצמו.

לחסיד מתאים אהבה ואחוה שלום וריעות.

לחסיד לא מתאים שאין הוא שקוע בטובת הזולת.

לחסיד לא מתאים להחזיק את עצמו למעלה מהגדול ביותר.

לחסיד לא מתאים שאינו לומד דבר טוב מהזולת.

לחסיד לא מתאים להכניס פירוד לבבות, אפילו בגלל דרכי החסידות.

יהודים בכלל וחסידים בפרט, צריכים לנצל את ה"מתאים ולא מתאים" בעבודת 
השי"ת.

 משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספר השיחות ה'ש"ת ]לה"ק[ עמ' קמ-קמג, קמה-קמו

אהבת ד' ואהבת ישראל
החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזה עבודה נעלית יותר, אהבת ד' או אהבת 
רוחו  בנשמתו  חקוקות  כאחת  ישראל שתיהן  ואהבת  ד'  אהבת  ויען:  ישראל. 
ונפשו של כל אחד מישראל. ומקרא מלא דיבר הכתוב אהבתי אתכם )אמר( ד', 

הרי דגדולה אהבת ישראל, דאוהב מה שהאהוב אוהב.

ספר 'היום יום', כח ניסן, יג לעומר

ליהודי שמעולם לא ראה
רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא 
ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת 

עדתו.

ספר 'היום יום', ג אדר א
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ימי עבודה מוארים
פעולה  נטול  יום  כי  אמר  זי"ע  נבג"ם  זצוקללה"ה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד 
של עשיית טובה ליהודי ברוחניות, קירובו ללימוד התורה, נגלה או חסידות, 
ריעים,  לאהבת  לעוררו  )"געשמַאק"(,  תענוג  מתוך  המצוות  לקיום  לעוררו 
לקרב את הלבבות או עשיית טובה ליהודי בגשמיות בתמיכה ובגמילת חסד, 
יום זה הוא יום ריקני, אפילו כאשר מתפללים כראוי ולומדים בחיות ותענוג 
)"געשמַאק"( אך בלי לזכות לעשות טובה ליהודי ברוחניות או בגשמיות הנה 
יום כזה יום של חושך הוא, וצריכים לומר פרק תהילים ערב )"ַא געשמַאקען 

קַאפיטל תהילים"( שהשי"ת יזכנו לימי עבודה מוארים, פעילים.

אגרת קודש מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע - י"ב מרחשון תש"ד

שער הכניסה - אהבת ישראל
נכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מצות  רבינו הזקן כותב בסידורו: 
עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אשר מצות אהבת ישראל היא שער 
הכניסה, אשר דרך בו )דרכו( יכול האדם לבוא לעמוד לפני ד' אלוקיך להתפלל, 

בזכותה תקובל תפלת המתפלל.

ספר 'היום יום', ב תמוז

אהבת ישראל עד מיצוי הנפש
אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז 

מיצוי הנפש.

ספר 'היום יום', יח מנחם אב

לוותר על טוב אמיתי
מבואר בחסידות הדיוק מסירת הנפש ולא מסירת הגוף, והוא שמוותר על טובתו 
ואפילו על טוב האמיתי דקדושה בשביל תועלת הזולת ובפרט תועלת הרבים, 
חידשה  והשו"ע מענה על השאלה, מה  הזקן בעל התניא  וכידוע פתגם רבנו 
ושאלוהו  עצמו,  טובת  חשבון  על  להזולת  טובה  לעשות  ומענתו  החסידות, 
שזקוקים לראיה על פי נגלה דתורה שכן הוא, וענה שזה מפורש בש"ס שורפן 

חסיד )נדה יז, א עיי"ש בתוס׳(.

ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, אג"ק חלק ע' קלט
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הניחו כוחות נפשם
עד כמה עסוקים – לא רק מתענינים בלבם, רבותינו הק' זי"ע בהטבת מצבם של 
אנ"ש הן בגשמיות והן ברוחניות, ובהתעסקותם הק' הלזו הניחו כחות נפשם 
הק' באופנים מאופנים שונים. וכל מגמת קדשם היתה להעמיד את אנ"ש על 

במתי העבודה בפועל טוב בגשם וברוח ולהעמידם על רום גבוה

מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע - כ' טבת תש"ד

אהבת אחים כמו אהבת חסידים
פעם האהבת חסידים היה כמו אהבת אחים. קושיע ]=יקותיאל[ מדוקשיץ אמר 
חסידים.  בין  האהבה  כמו  היא  אצלם  בדוקשיץ שהאהבה  אחים  שני  על  פעם 

אהבת חסידים היה בפשיטות ודוגמא לאהבה בשרית.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספר השיחות ה'תרצ"ו, ע' 41

•

והיהודים הלא  אחים,  יותר מאהבת  גדולה  היתה אהבת החסידים  זמן  באותו 
חסידיים היו מאחלים לעצמם שאהבת אחים יהיה כמו אהבת החסידים.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספר השיחות קיץ ה'ש"ת, ע' 711

שהחסידים יהיו כמשפחה אחת ממש
כ"ק אאמו"ר הרה"ק  להוד  אומר  מוהר"ש  אאזמו"ר אדמו"ר הרה"ק  כ"ק  הוד 
כחותיו  והשקיע  הקדושה  נפשו  מסר  הזקן  רבינו  כ"ק  הוד  אשר  )הרש"ב( 
ואיש  יהיו כמשפחה אחת ממש, אשר כל איש  העצומים אשר עדת החסידים 
בעדת החסידים ידרוש טובת חבירו בפרנסה, וכל אשר אחד עוזר את זולתו 

יהיה בהרגש אהבה וחיבה גדולה כל כך כבני משפחה אחת ממש.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ד ע' לד

פועל למעלה כמו בשמע קולנו
הוד כ"ק רבינו הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - אשר הדריך את החסידים להדר 

בענין האחוה ואהבה באופן היותר נעלה,

מסר   - זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  האמצעי  אדמו"ר  הרה"ק  אאזמו"ר  כ׳׳ק  והוד 
נפשו הק׳ אשר החסידים יהיו באחוה כאהבת אחים באמת לאמתו,
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והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק אדמו"ר בעל צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - 
זצוקללה"ה  הזקן  רבינו  כ"ק  הוד  והדריך  שיסדה  כמו  החסידים  אהבת  אשר 
נבג"מ זי"ע, הנה ברכת האחד לחבירו יש לה כח למעלה כמו ברכת שמע קולנו 

בשמו"ע, כי אב הרחמן חפץ ומשתוקק באהבתם של ישראל זה לזה.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ד ע' שלט

להיות הגוף בריא
הוד כ"ק רבינו הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע חינך את החסידים להיות תמיד 
באהבה ואחוה איש את רעהו וכגוף אחד ממש, אשר עם היות כל אחד מאבריו 
יחדיו  קשורים  כולם  זאת  בכל  מיוחד,  תפקיד  וממלא  במהותו  מחבירו  שונה 
ועוזרים זה לזה, אשר אז – ורק אז – הנה בחסדי השי"ת הגוף בריא וראוי לפעול 

פעולותיו כאדם שלם.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"י ע' שלז

קושי המחלוקת
כמה קשה המחלוקת, עד אבדון תאכל ממש ברוחניות ובגשמיות.

אגרות קודש אדמו"ר האמצעי אגרת ט

שמחת הנפש וידידות אלו הן התכונות החסידיות
ידידי מתאונן שברוחניות חסרה שמחת הנפש וידידות, אצל חסידים שני דברים 
אלו אף פעם ב"ה לא חסרו, שמחת הנפש וידידות אלו הן התכונות החסידיות 
וצריכים  מתעלמים  זמנים שהם  שיש  אלא  ומציאותם  במהותם  ישנם  ולעולם 

לגלותם וההתגלות היא ע"י לימוד חסידות, והתבוננות מהו יהודי,

לימוד החסידות מגלה שמחת הנפש וההתבוננות במעלת ישראל כמו שאומר 
מורנו הבעש"ט נ"ע.

תרגום חופשי מאג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ה ע' רמו

•

אהבת רעים אצל חסידים היא טבע, ולא טבע שני אלא טבע ראשון, ואם אצל 
אחד זה חסר הוא בעל מום, כמו שיש חסרי יד או רגל מבטן ומלידה.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ספר השיחות ה'תרצ"ו, ע' 902
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•

האחדות, האהבה וההתקשרות - שלשה אלה המה פתילי אור מאור החסידות 
המאירים אור בשמן התורה ואש העבודה בבירור וזיכוך המדות.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, חט"ז

זהו כל ענין החסידות
ותלמידי  מאנ"ש  מאחד  ושומע  רואה  שהנני  וחיבה  ואהבה  ידידות  רגש  כל 
גורם לי קורת רוח אין  והן בינם לביני  יחיו, הן בינם לבין עצמם  התמימים 
קץ כי זהו כל ענין החסידות שהוד כ"ק אבותינו רבותינו הק׳ מסרו נפשם הק׳ 

לנטוע באנ"ש שי׳ והנני מברכם בברכות מאליפות אין קץ.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ה ע' שצט

מיסודי התורה והחסידות
התורה  מיסודי  אחד  שהוא  שיחיו  אנ"ש  בין  רעים  מהאהבת  במאד  נהניתי 

והחסידות.

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ד ע' תכ

באה העת לאהבת אחים אמיתית
כבר באה העת שתהיה אהבת אחים אמיתית שוררת במחננו, וכידוע שהגלות 
דעתה הוא בשביל עון שנאת חנם, היינו שנאה בלי כל יסוד ואפילו היפך השכל, 
ובמילא התיקון לזה הוא – והתיקון מוכרח הוא ובפרט עתה בעקבתא דמשיחא, 
שיהיה אהבת חנם, היינו אהבה שאף שאין לה כל יסוד בשכל אנושי, ולא עוד 

אלא היפך השכל.

ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - זאת חנוכה ה'תשי"ב

אהבת החסידים תוליכם עד ביאת המשיח
הסיפור  ידוע  המשיח.  ביאת  עד  תוליכם  החסידים  בין  שישנה  האהבת-אחים 
שאירע בזמנו של הצמח-צדק, שבהיותו בפטרבורג דיבר בתקיפות ובחוזק רב 
ַא געווַאלדיקע שטַארקייט"( נגד הממשלה, עד שהעמיד עצמו בסכנה  )"מיט 
איטשעלע  ר'  )כמדומני  ישראל  מגדולי  אחד  וכאשר  במלכות,  מרידה  של 
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היו  ומה  בסכנה,  עצמכם  את  שהעמדתם  היתכן  אצלו:  שאל  ]=מווָאלָאז'ין[( 
עושים חסידים?!

השיב לו הצמח-צדק )אחד מהתירוצים(, שאהבת אחים שישנה בין החסידים 
מתנהגים  חסידים  שכאשר  הדברים,  ופירוש  המשיח.  ביאת  עד  אותם  תוליך 
דכיון  זה,  אצל  גם  הוספה  פועל  זה  של  לימודו  אזי  אחים,  אהבת  של  באופן 
שכולם כמו אברים של גוף אחד, הרי הלימוד של זה שבבחינת ראש מועיל גם 

לזה שבבחינת רגל, כשם שההילוך שברגל מועיל גם להראש.

משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח י"ב תמוז ה'תשי"ג

היסוד הנכון לחיים חסידיים אמיתיים
ידיעת האחד אודות חברו, מה שלומו ומה שלום משפחתו, הוא אחד מהיסודות 

העיקריים של חיי ודרכי החסידות.

פעם, בדורות הקודמים )"אין דער ַאלטער היים"( אהבת החסידים עמדה במעמד 
הנכון אצל חסידים.

לעיתים תדירות קרה שיהודי חסידי נסע במיוחד לחסיד שני על מנת לראות 
היו  אחד  כל  שאצל  מפני  ביותר,  הפשוטים  משפחה  ענייני  אודות  ולהתדבר 

ענייני המשפחה של השני יקרים וקדושים.

האחווה החסידית ביניהם היתה יותר מאהבת אחים.

תרגום חופשי מאגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"ד ע' תקיב-ג

לקלוט ולחוש את הזולת
חסידות דורשת לא רק לשמוע אלא לקלוט, לקלוט ולחוש אלקות, לקלוט ולחוש 

תורה, לקלוט ולחוש את הזולת.

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ליל ב' כ' כסלו תרצ"ג – בסעודה

להיות חמים יותר
)הרבה לדבר בענין שצריכה להיות אהבת רעים, ואמר:( אני מעורר חסידים 
ומבקש אותם להיות יותר קשורים ומסורים זה לזה. כל יהודי, ובפרט חסיד, 
צריך להיות יקר בעיניכם. הרי עלול להיות שרק כעבור שלושה חדשים נודע 
)לאחד( על שמחה אצל הזולת. השי"ת יעזור שתוכלו לבשר ולהתבשר בשורות 

טובות.



41

תמימים בפרט וחסידים בכלל שגדלו על השמרים של אהבת ישראל, צריכים 
וחייבים להיות חמים יותר, הזולת צריך לתפוס את המקום החשוב, שמחתו היא 

שמחתי, שמחתי היא שמחתו.

מעבודת  שוחרר  מרוזוב  שי'  אלחנן  שר'  בליובאוויטש  הידיעה  כשנתקבלה 
הצבא, התהלך החסיד הנודע ר' הענדל בחצר כשהוא מזמר "חָאניע איז ארויס 
)אלחנן יצא(" ונכנס לחדר כ"ק אאמו"ר הרה"ק – הוא היה מהחשובים בעיני 
כ"ק אאמו"ר הרה"ק – וסיפר כי ר' אלחנן מרוזוב שוחרר והתחיל לרקוד בחדר. 
– גם אני הייתי באותו מעמד, וכ"ק אאמו"ר הרה"ק עמד מכסאו, הניח יד קדשו 
על שכמו של ר' הענדל וסובב אתו שלוש פעמים, ולאחר מכן אמר לו: "לכן, 

אוַמר לפניכם חסידות".

יש לייקר את כל אחד מישראל, ובפרט החסידים וגזע החסידים, ויש לעזור לכל 
אחד ואחד בכל מה שאפשר, אבל כל עזרה צריכה להיות בחכמה, שלא יהיה 
ח"ו מלבין פני חברו. יש לדעת איך להוכיח את הזולת, לא להגדיל צערו – את 
זה יודע הוא בעצמו וכואב לו הלב – אלא יש לקרב את הזולת, תחילה באצבע 
ולאחר מכן ביד וכו', ובינו לבין עצמו עליו לבכות היטב על הלא טוב של הזולת 

ולומר פרק תהלים.

משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ליל ב' כ' כסלו ה'תרצ"ג – בסעודה

חסיד דורש טובת זולתו
כשהרה"ח הרד"ז )הרב דוב זאב( בא פעם אלי להתוועד, שאלתיו השאלה מהו 

חסיד.

הוא ענה לי:

זולתו, שכך היה החינוך וההדרכה של זקני החסידים  חסיד הוא דורש טובת 
זולתו  טובת  דורש  להיות  ההרגש  את  הצעירים  החסידים  בילדי  להשריש 

במסירות, ועל עבודה מסורה מקבלים השכר הטוב ביותר.

ובדידי הוה עובדא, מספר הרד"ז:

הוא נולד וחונך בישוב קטן ליד דאבריאנקא – פלך צ'רניגוב – באותו ישוב חיו 
למדנים וחסידים גדולים, מביני מדע בנגלה ובחסידות.

בו  שהשריש  זלמן,  יואל  ר'  החסידים,  הלומדים  מגדולי  אחד  טיפל  בחינוכו 
הדיעה הטובה להיות דורש טובת זולתו. בהיותו בן שתים עשרה שנה, היתה לו 

כבר ידיעה די גדולה בלימוד ובקי בהרבה אגדות חז"ל.
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באותו ישוב גרו הרבה משפחות פשוטות מישראל, עמי–הארץ שלא ידעו אף 
פירוש המלות. הרחמנות הגדולה על אנשים פשוטים אלה נגעה ללב, וקבע 
סדר ללמד אותם סידור, ולספר להם אגדות חז"ל שונות מהגמרא ומהמדרש. 
כך נמשך הדבר כשלוש שנים. אך, הדבר היה קשה עליו מאד, שכן היה כבד–פה 
ובמשך הזמן היה קשה עליו הדיבור יותר ויותר, וכשהתייתם מאביו נעשה כבד 

פה ממש, בכל זאת לא הפסיק את לימודו והתוועדותו עם האנשים הפשוטים.

אדמו"ר  הסבא  אל  לליובאוויטש  הרד"ז  בא  שנה,  שבע–עשרה  לגיל  בהגיעו 
האנשים  עם  הנהגתו  סדר  על  לרבי  סיפר  ב"יחידות"  בהיותו  צדק".  ה"צמח 

הפשוטים, ושקשה עליו הדיבור, בהיותו כבד פה.

הסבא התעמק במחשבותיו ואומר לו: המשך בסדר ההנהגה שלך עם האנשים 
הפשוטים, היה למלמד. ובירך אותו בכוחות של ביאור והסבר ובשפת חלקות.

בצאתי מהרבי – מספר הרד"ז – לא הכרתי את עצמי, התחלתי לדבר כהוגן, 
ולא ידעתי בעצמי מהיכן זה בא לי. כששבתי הביתה וחזרתי על שלשת מאמרי 
החסידות ששמעתי מהרבי, השתוממו כולם. הוא אמר להם – מספר הרד"ז – 
יצר גולם  והרבי  יצר גולם מעפר  שהוא ה"גולם" של הרבי, המהר"ל מפראג 

מבשר.

חסיד – סיים אבי – הוא זה שמוסר עצמו לדרוש טובת זולתו.

אנו שזוכרים את הרה"ח ר' דוב זאב בפה המפיק מרגליות שלו, יכולה להיות 
לנו השגת מה בשכר הטוב של חסיד המוסר עצמו לדרוש טובת זולתו.
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הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר 

 נלב"ע אחש"פ
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הרה"ח הרה"ת הגאון הרב מאיר צבי

 בן הרב מרדכי ע"ה
גרוזמן

מראשי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד
נלב"ע ביום א' י"ז טבת ה'תשע"ז

"והקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם,
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ת.נ.צ.ב.ה

•

לעילוי נשמת
מרת סולטנה שושנה סוזן בת ר׳ יחיא ע״ה אלקיים  

נפטרה ט״ו אדר ה׳תשע״ז
ת.נ.צ.ב.ה.

•

לע״נ
שרה פרידה בת ר׳ משה




