


הדרן על ספר משנה תורה להרמב"ם
משיחות י"א ניסן* ואחש"פ תשמ"ה

כותב  היד  ספר  של  האחרונה  בהלכה  א. 
הרמב"ם, וז"ל: “ובאותו הזמן לא יהי' שם לא 
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה 
מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהי' 
לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  ולא  כעפר, 

את ה' בלבד".

הוא  מדויק  הרמב"ם  שלשון  ידוע  והנה 
עצמו2  הרמב"ם  ודברי  ובלשון  בתכלית1. 
נכתב  זה  שחיבורו  היד(  לספר  )בהקדמתו 
מובן,  ומזה  קצרה".  ודרך  ברורה  “בלשון 
תהי'  “שהטובה   - הרמב"ם  לשון  שאריכות 
כעפר"  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת 
- היא לא כפל לשון3 )ליופי המליצה וכיו"ב(, 

כ"א מלמדנו שני ענינים שיהיו באותו הזמן.

ס'  לימוד  של  הראשון  מחזור  סיום  בחגיגת   )*
משנה תורה להרמב"ם כפי שנחלק ללמוד ג' פרקים 

ליום.
1( יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ג. ועוד.

2( וראה הל' דעות פ"ב ה"ד: בד"ת . . יהיו דברי 
האדם מעטים ועניניהם מרובים . . אם היו הדברים 

מרובין והענין מועט ה"ז סכלות.
“קנאה"  כי   – ותחרות"  “קנאה  הלשון  וכפל   )3
היא הרגש שבלב, המביא לידי “תחרות" )בפועל(.

ויש לומר הביאור בזה4 ובהקדם:

 - )לא  כו'"  תהי'  “שהטובה  הרמב"ם  ממ"ש 
“והטובה כו'"( מוכח שכוונתו נתינת טעם על 
הקודמו, דהסיבה לזה ש"לא יהי' שם לא רעב 

כו'" הוא מפני “שהטובה תה' מושפעת כו'".

)א(   - בהטעם  הענינים  שב'  לומר,  ויש 
וכל  )ב(  הרבה,  מושפעת  תהי'  שהטובה 
המעדנים מצויין כעפר - הם כנגד ב' הענינים 
ולא  רעב  לא  שם  יהי'  לא  )א(  לפנ"ז  שמונה 

מלחמה )ב( ולא קנאה ותחרות:

שולל  הרבה"  מושפעת  תה'  “שהטובה  זה 
מציאות של רעב ומלחמה - כי אז הרי יש לכל 
לשלול  במלחמה  צורך  ואין  הרבה  טובה  אדם 

שלל וכו' להוסיף ברכושו ונכסיו;

אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של “קנאה 
יש  שאפשר  במחשבתו  ידמה  כי   - ותחרות" 
לחברו “טובה" שאין יודע אודותה וכיו"ב, שזה 
יודע  שאינו  )כיון  “מלחמה"  לידי  יביאו  לא 
“קנאה  הוא  מרגיש  אבל  לעצמו(  לשלול  מה 

ותחרות".

4( ראה ג"כ )ובכמה ענינים דלקמן( ה"הדרן" על 
ס' משנה תורה )קה"ת, ברוקלין, י"א ניסן תשמ"ה( 

– וכמה פרטים נתבארו שם באו"א.

דבר מלכות
בשייכות למבצע תורה שנערך בישיבה, במהלכו למדו התמימים 
אודות גדר מצות לימוד תורה, אופנה, ואופן השפעתה על האדם 
הרמב"ם  בסיום  שנאמר  הרמב"ם  על  הדרן  בזה  מובא  והעולם, 
]"כתר  ובשלימות  כראוי  התורה  לימוד  מהו  המבאר  הראשון, 
תורה"[, וששלימות זו אצל כל ישראל תהיה בימי המלך המשיח, 

מהרה יגלה אכי"ר
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המעדנים  “וכל  הרמב"ם  מוסיף  ולכן 
המעדנים  כל  של  שחשיבות  כעפר",  מצויין 
בנוגע  הרמב"ם  )כמ"ש  דהיינו  “כעפר",  תהי' 

להשבתת חמץ5( “כדבר שאין בו צורך כלל".

ומכיון שכל המעדנים הם אצלו “כדבר שאין 
של  רגש  שום  שייך  לא  שוב  כלל",  צורך  בו 
- עניינים  )בקשר למעדנים6  ותחרות"  “קנאה 

גשמיים(7.

ב. אמנם, עדיין צריך להבין האריכות בהמשך 
לשון הרמב"ם “ולא יהי' עסק כל העולם אלא 

לדעת את ה' בלבד":

כתב  )ולא  .  אלא"   . “לא   - זה  לשון  יתרו 
ה'  את  לדעת  יהי'  העולם  כל  עסק  בקיצור: 
בלבד( - מורה, כידוע, על שלילה נוספת )גם 

לעיכובא8(. ולכאורה:

רק  )לא  הזמן  שבאותו  כתבו  לאחרי 
עוד  כ"א  הרבה",  מושפעת  תהי'  “שהטובה 
זאת( “וכל המעדנים מצויין )חשובין( כעפר", 
“כדבר שאין בו צורך כלל" - שלכן אין שייך 
ישנה  הרי  ותחרות",  “קנאה  של  רגש  שום 
בסוג  שאינם  בענינים  דעסק  האפשריות  רק 
הנוספת  השלילה  ומהי   - המעדנים"  “כל  של 
שמרמזה הרמב"ם ביתור לשונו “לא יהי' עסק 

כל העולם אלא לדעת כו'"?

5( הל' חמץ ומצה פ"ב ה"ב.
6( משא"כ ה"טובה" )סתם( אינה “כעפר" )שאין 
צורך  יהי'  המשיח  בימות  גם  כי   – כלל(  צורך  בו 
ושלם  בריא  הגוף  שיהי'  כדי  גשמיים  בדברים 
דעות  הל'  )רמב"ם  הוא  השם  )עבודת(  שמדרכי 

רפ"ד. וכדלקמן בפנים סעיף ד(.
לא  שהרמב"ם  זה  בפשטות  מובן  ועפ"ז   )7
הביא שני ענינים אלו )“לא קנאה ותחרות", “וכל 
המעדנים מצויין כעפר"( בהל' תשובה פ"ט ה"א – 
כי בהל' תשובה מדובר בהזמן שלפני ימות המשיח, 
שמציאות העולם עדיין אינה בשלימות, ואין העולם 
במצב כזה ש"כל המעדנים מצויין )חשובין( כעפר", 

ובמילא שייך “קנאה ותחרות".
8( ראה תוד"ה מתני' – מנחות פג, סע"ב.

ויתירה מזו: לא הסתפק הרמב"ם באריכות 
ה'(  את  לדעת  “)אלא  מוסיף  אלא  זו,  לשונו 
שידעינן  לאחרי  דגם  משמע,  שמזה  בלבד". 
ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה'", 
עדיין לא נשלל הכל, ולזה מוסיף הרמב"ם עוד 

מיעוט “בלבד".

ההלכה  וחותם  בסיום  הרמב"ם  וממשיך  ג. 
חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך  היד(:  )וספר 
גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 
בוראם כפי כח האדם שנאמר9 כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים.

וגם בזה כמה דיוקים, ומהם:

ה"דברים  הם  מה   - הסתומים"  “דברים  א( 
לאיזה  הרמב"ם  פירש  לא  ולמה  הסתומים", 

“דברים" הכוונה?

פשיטא  קמ"ל?  מאי   - האדם"  כח  “כפי  ב( 
יותר,  ולא  כחו  כפי  רק  להשיג  יכול  שהאדם 

ובפרט כשהמדובר אודות “דעת בוראם"?

הפסוק  סיום  גם  הרמב"ם  מעתיק  מדוע  ג( 
“כמים לים מכסים". ובפרט שבהלכות תשובה, 
שגם שם10 מתאר הרמב"ם איך ש"באותן הימים 
תרבה הדעה והחכמה כו'" ומביא אותו הפסוק 
סיום הכתוב  לא הביא  גו'",  “כי מלאה הארץ 

“כמים לים מכסים".

ד. וי"ל נקודת הביאור בכל זה:

בלשונו “לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה' בלבד" שולל הרמב"ם )לא רק “עסק" 
עסק  גם  כ"א(  ב"ה"11,  למקום  “עבודה  שאינו 
כזה שבזמן הזה )לפני “אותו הזמן"( מחוייבים 
למקום  “עבודה  של  ענין  והוא  תורה  ע"פ  בו 
בעולם  שיהי'  השינוי  מחמת  אבל   - ב"ה" 
“באותו הזמן", שוב לא יהי' צורך בעבודה זו, 
יהי' עסק כל העולם )אפילו לא  ובמילא “לא 

9( ישעי' יא, ט.
10( פ"ט ה"ב.

כדלקמן  ספ"ג,  דעות  הל'  הרמב"ם  לשון   )11
בפנים.
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בעבודת ה' אחרת( אלא לדעת את ה' בלבד".

והביאור:

הלכה זו באה בהמשך למ"ש הרמב"ם בהלכה 
“פנויין  ישראל  יהיו  שלפנ"ז שבימות המשיח 
- “תורתם  ובלשון ההלכה12  בתורה וחכמתה", 

אומנתם".

אומנתו,  שתורתו  מי  גם  הזה,  בזמן  והנה 
פסק הרמב"ם13 ד"כל המשים על לבו שיעסוק 
בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה 
ה"ז חלל את השם כו'", וצריך לעשות “מלאכה 
בכל יום מעט כדי חייו"14. וכמו ש"צוו15 חכמים 
הוי ממעט בעסק", שמזה מובן שמיעוט עסק 

- כן צריך להיות.

אלא שכיון שהמדובר במי שתורתו אומנתו, 
הרי עסקו במשא ומתן הוא רק )כמ"ש הרמב"ם16( 
בשביל “שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהי' נפשו 
ישרה לדעת את ה'", שלכן המשא ומתן גופא 
נעשה “עבודה למקום ב"ה", הוא “עובד את ה' 
תמיד אפילו בשעה שנושא ונותן . . כל מעשיך 

יהיו לשם שמים . . בכל דרכיך דעהו".

“באותו  אבל  הזה.  בזמן  הוא  זה  כל  אמנם 
הזמן", שאז “הטובה תהי' מושפעת הרבה", הרי 
לא  )גם  עסק17  במיעוט  אפילו  צורך  יהי'  לא 
באופן שהמשא ומתן עצמו הוא “עבודה למקום 
ב"ה"(, ולכן - “לא יהי' עסק כל העולם אלא 

לדעת את ה' בלבד"18.

12( שבת יא, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ו ה"ח.
13( הל' ת"ת פ"ג ה"י. וידועה השקו"ט בזה )ראה 

כס"מ שם. ועוד(. ואכ"מ.
הל'  סוף  מרדב"ז  ולהעיר  ה"ט.  שם  רמב"ם   )14

שמיטה ויובל.
15( ל' הרמב"ם שם סה"ח.

16( הל' דעות ספ"ג.
17( ראה פיה"מ להרמב"ם סנהדרין בהקדמתו לפ' 
חלק )ד"ה ועתה אחל( “באותם הימים יהי' נקל מאד 
על בני האדם למצוא מחייתם עד שבעמל מעט כו'".
מובן השינוי: בהל' תשובה שם ה"א  ועפ"ז   )18
הלשון “וישפיע לנו כל הטובות כו' כדי שלא נעסוק 

הרמב"ם  הוספת  ג"כ  לבאר  יש  עפ"ז  ה. 
 - בלבד  ה'  את  לדעת  אלא   - “בלבד"  תיבת 
גופא.  ה'"  נוספת, ב"לדעת את  שהיא שלילה 
כלומר: לא זו בלבד שלא יהי' שום עסק אחר 
מלבד  ב"ה"(  למקום  “עבודה  כשהוא  )גם 
העסק “לדעת את ה'", אלא עוד זאת, שהעסק 
ד"לדעת  באופן  יהי'  עצמו  ה'"  את  ב"לדעת 
את ה' בלבד". היינו: לא לדעת בשביל מטרה 
את  לידע  )כמו:  קדושה  מטרה  גם   - אחרת 
המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תיעשנה( - 
כ"א אך ורק לשם ידיעת והשגת התורה בלבד, 

לימוד התורה לשמה - לשם התורה עצמה19.

לשמה  ה'  בעבודת  הרמב"ם20  ביאור  ]ע"ד 
)מאהבה21( - שזהו רק כ"שעושה האמת מפני 
שהוא אמת", ולא בשביל איזו תכלית אחרת, 
העולם  לחיי  “שאזכה  כמו  דקדושה  לא  גם 
הרי  עצמו22  הרמב"ם  ביאור  שע"פ  אף  הבא", 
עולם הבא הוא “סוף מתן שכרן של מצות", וזה 
שאנו עוסקים בתורה ובמצות בעולם הזה הוא 

“כדי23 שנזכה לחיים העולם הבא"[.

– דשולל  כו'"  בדברים שהגוף צריך להן  כל ימינו 
רק “כל ימינו", כי צ"ל מיעוט עסק )כנ"ל בפנים(; 
משא"כ לעת"ל “לא יהי' עסק כו' אלא לדעת את 
ה' בלבד" )וזה שתהי' אכו"ש ו"עמל מעט" למצוא 
ביגיעה  “עסק",  של  באופן  יהי'  לא   – מחייתם 

והשתדלות(.
19( ראה בארוכה בזה לקו"ש חי"ז ע' 402 ואילך 

)וראה הנסמן שם הערה 9(.
פיה"מ  ג"כ  וראה  ה"ב.  פ"י  תשובה  הל'   )20
ולא  )ושם:  וכת חמישית  ד"ה  סנה' שם  להרמב"ם 
תהי' אצלו תכלית למוד החכמה אלא לדעת אותה 
בלבד. אלא שאח"כ ממשיך “וכן אין תכלית האמת 

כו' ותכלית ידיעתה לעשות". ואכ"מ(.
21( ראה שם ה"ה.

22( שם פ"ט בארוכה.
23( ל' הרמב"ם שם. וכ"ה בהל' מלכים כאן )פי"ב 
“ועתה אחל"  )ד"ה  וראה פיה"מ סנה' שם  סה"ד(. 
התכלית  הוא  )עוה"ב(  היותו  ואם  לסופו(:  קרוב 
המבוקש אינו ראוי . . שיהי' עובד' להשיג העוה"ב 
)נדפס  אבות  מס'  על  “הדרן"  וראה   – ע"ש.  כו'. 
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“פנויין בתורה  יהיו  כי מאחר שבני ישראל 
וחכמתה" - תורתם אומנתם - יקיימו אז מצות 
היא  דת"ת  הענין  ושלימות  בשלימותה;  ת"ת 
תכלית  איזו  בשביל  לא  הוא  הלימוד  כאשר 
התורה  והשגת  ידיעת  בשביל  רק  כ"א  אחרת 

עצמה,

בשביל  רק  תורה  שלומד  )זה  גופא  ]וזה 
זה שאינו  לידי  והשגת התורה( מביאו  ידיעת 
התורה,  מלימוד  חוץ  אחר  ענין  בשום  עוסק 
התורה  עם  ומתאחד  מתקשר  עי"ז  דוקא  כי 
של  בלבו  נקשרת   .  . אין  הרמב"ם24:  )בסגנון 
אדם עד שישגה בה תמיד(, וכדלקמן סעיף ט 

ואילך[.

- ואף שגם אז יהי' קיום המצות )כי מצות 
בטילות רק לתחיית המתים25( ובמילא צריכים 
ללמוד כדי לידע את המעשה אשר יעשון כו' - 
הנה לזה מספיק שילמוד פעם אחת כל התורה 
שבע"פ26  תורה  של  ההלכות  כל  היינו  כולה, 
ללמוד  ש"אפשר  ת"ת27  בהל'  אדה"ז  )וכמ"ש 
כל התורה שבע"פ כולה . . כי באמת ההלכות 
ותכלית  קץ  להן  יש  ולבנינו  לנו  הנגלות 
ומספר"(, ושוב לא יצטרכו לעסוק בלימוד זה28 
)כי בימות המשיח, כאשר “ואת רוח הטומאה 

בסו"ס “ביאורים לפרקי אבות"( הערה 80. לקו"ש 
שלח תשמ"ז ס"ד ואילך.

24( הל' תשובה ספ"י )ושם ה"ג( – לענין אהבה. 
וראה רמב"ם סוף הל' איסורי ביאה.

25( אגה"ק סכ"ו )קמה, סע"א ואילך(.
שבספרו  היד  לס'  בהקדמתו  הרמב"ם  ראה   )26
זה “מקבץ לתורה שבעל פה כולה". וראה הל' ת"ת 
לאדה"ז פ"א ס"ה. שם רפ"ג )אלא שלשיטת אדה"ז 
צ"ל ג"כ עם הטעמים “בדרך קצרה" )הל' ת"ת פ"ב 
ראה   – הרמב"ם  לשיטת  משא"כ  שם(,  פ"ג  ס"א. 
אדה"ז קו"א לרפ"ב שם(. וראה לעיל ]לקו"ש חכ"ז[ 

ע' 230 ואילך.
27( פ"א שם.

28( וראה לקו"ש חכ"ה ע' 263 )ס"ז(.

אעביר מן הארץ"29, אין שכחה30(,

אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  “לא   - ובמילא 
ב"עומק  העיון  היינו  בלבד",  ה'  את  לדעת 
טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהן כו'"31, עד - 
הלימוד באופן ד"יגדיל תורה ויאדיר"32, דרוש 

וקבל שכר"33.

“עסק  הרמב"ם  לשון  דיוק  יומתק  ]ובזה 
כל העולם . . לדעת כו'" - כי הלשון “עסק" 
)בשייכות לתורה( מורה על הטורח והיגיעה34 
ובפרט  פלפול"35.  של  ומתן  ב"משא  בתורה, 
“הגדלה"  שפועל  עד  בתורה,  שמחדש  באופן 
 - ויאדיר"  תורה  “יגדיל   - בתורה  )והוספה( 
וכמחז"ל36 שענינו של עסק הוא כאשר מרויח, 

כי “זבון וזבין תגרא איקרי )בתמי'("[.

הרמב"ם  לשונות  דיוקי  גם  יובנו  עפ"ז  ו. 
בסיום ההלכה, ועל הסדר:

א( “ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים" – 
לימוד  בחכמה,  גדלות  כ"א  חכמים,  סתם  לא 

באופן ד"יגדיל תורה ויאדיר".

“דברים   – הסתומים"  דברים  “יודעים  ב( 
)כנ"ל(  המשך  )שה"ז  שבתורה  הסתומים" 
בתורה  “פנויין  הקודמת  בהלכה  לדבריו 
וחכמתה"(, שהם “עומק טעמי ההלכה והפלפול 
בטעמיהן כו'" )שאין לזה קץ ותכלית27(, והם 
“דברים הסתומים" )“הנסתרות לה' אלקינו"37( 
מאדה"ז(  )כנ"ל  שהם  עצמן  לההלכות  בערך 

“הנגלות לנו ולבנינו".

יותר  נעלה  סוג  הרמב"ם  מפרט  אח"כ  ג( 

29( זכרי' יג, ב.
30( ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב סוס"י.

31( ל' אדה"ז – הל' ת"ת פ"א שם.
32( ישעי' מב, כא. חולין סו, ב.

33( סוטה מד, א. וש"נ.
או"ח  ט"ז  ונוסחא.  ד"ה  סמ"ז  לטאו"ח  ב"ח   )34

שם סק"א.
35( ל' הט"ז שם.

36( ב"מ מ, ב.
37( ל' הכתוב – נצבים כט, כח.
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“וישיגו דעת   - ב"דברים הסתומים" שבתורה 
עד  מרכבה38  מעשה  בעניני  ההשגה  בוראם", 
להשגת “דעת בוראם", שהיא סתום מהנברא, 
כמו שהאריך הרמב"ם בהלכות יסודי התורה39 
של  המצאו  אמתת  להשיג  לאדם  אפשר  שאי 

הבורא. וכן בנוגע לדעתו40.

שכוונת  לומר,  יש   – האדם  כח  כפי  ד( 
הרמב"ם היא ]לא )רק( להגביל השגת האדם 
)כי,  האדם"  כח  “כפי  רק  שהיא  ההוא  בזמן 
כנ"ל, מאי קמ"ל( – אלא להיפך[: דמכיון ש"לא 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", 
לכן תהי' ההשגה בשלימותה, “כפי כח האדם" 

– כלומר: כדבעי41 – ככל יכלתו של האדם.

ולכל זה מביא הרמב"ם ראי' מתורה שבכתב 
– “שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים 
לים מכסים": מכיון שהארץ תהי' מלאה ב"דעה 
את ה'", הרי שוב אין מקום לאיזה עסק וענין 
“מלאה"(,  ע"ז  לומר  שייך  לא  )דאל"כ  אחר 
)הארץ42(  העולם  כל  עסק  יהי'  ד"לא   – ומזה 

אלא לדעת את ה' בלבד".

כאן  הרמב"ם  הוספת  ג"כ  מובנת  עפ"ז  ז. 
“כמים לים מכסים":

מאחר שאין שום עסק אחר כ"א “לדעת את 
ה' בלבד", והיינו ש"דעה את ה'" תהי' באופן 
של עסק43, ועסק היחידי, לכן, נוסף על שהאדם 

מלא מ"דעה את ה'"

- שזה אפשרי גם כשהם שני דברים: האדם 
וענין שני – “דעה את ה'" – וכידועה הדוגמא: 
דגים ומי הים, שהמים הם חיות הדגים ובכ"ז 

38( ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"ו ע' 117 ואילך.
39( פ"א ה"ט ואילך. ועוד.

40( ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ב. הל' תשובה 
ששם  )אלא  פ"ז  היחוה"א  בשער  הובאו   – ספ"ה 
 – והבנה  לשכל  ולא  דברים  לידיעת  הכוונה  עיקר 

משא"כ בשער היחוה"א פ"ח(.

41( ראה כתובות סז, רע"א.
42( ראה לקמן סעיף יג־יד.

43( ראה לקו"ש שבהערה 19. וש"נ.

הם שני דברים )ועד שלדעת חכמים44 – דגים 
חוצצין( –

בפועל  מציאותו  כל  נעשית  כ"א שה"דעה" 
ובגלוי,

וזה “כמים לים מכסים", דנוסף על שהארץ 
שיהי'  זאת  עוד  ה'"  את  מ"דעה  מלאה  תהי' 
באופן ד"כמים לים מכסים". דכמו שאין רואים 
קרקעית הים ולא כל הברואים שבים, כ"י רק 
המים המכסים על הכל – כמו כן לא יהי' נראה 
הענין  רק  כ"א  בארץ,  אחרת  מציאות  שום 

ד"דעה את ה'".

דכל  רשב"ג45  דעת  ע"פ  בפרט  ויומתק 
שהוא מבריית המים אינו חוצץ, והיינו דמכיון 
אמיתית  הרי  המים46,  מן  נבראו  הים  שברואי 
מציאותם היא המים, ולכן אינם חוצצים בפני 

המים.

על  מכסים  הים  שמי  דזה  נמצא,  ועפ"ז 
אין  הענין,  באמיתית  הרי  שבתוכו,  הברואים 
“גילוי"  אדרבא,  כ"א  הסתר,  של  כיסוי  זה 
ה"סתום" – כי המים הרי הם אמיתית המציאות 

של ברואי הים )המכוסים בהמים(.

וככה הוא בנמשל, דמכיון ש"לא יהי' עסק כל 
העולם אלא לדעת את ה' בלבד", הרי ה"לדעת 
העולם"47.  “כל  של  מציאותו  נעשית  ה'"  את 
ולכן, זה שלעתיד “יראה" רק הענין ד"דעה את 
ה'" הוא לא ביטול מציאותו של “כל העולם", 
מציאותו  אז  מה שתתגלה  זהו   – אדרבה  כ"א 

44( ת"ק במשנה מקואות וידים שבהערה הבאה 
)ראה מפרשים שם(.

45( מקואות פ"ו מ"ז. ידים פ"ב מ"ב. – אלא שאין 
הלכה כמותו )נת' בד"ה וראיתי אני, תרס"ב( – אבל 
וכבר  א(.  )כב,  דזבחים  בהא  כוותי'  פסקינן  הרי 
שקו"ט בזה בתוי"ט מקואות שם. והאריך בזה בס' 
גולות עליות שם. חיבור לטהרה הל' מקואות כלל 

ב' בסופו )לפענ"ד בשנויא דחיקא(. ועוד, ואכ"מ.
46( ראה חולין כז, ב.

47( ראה לקמן סעיף יד.
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האמיתית ד"כל העולם" – דעה את ה'"48.

* * *

וחכמתה"  “התורה  בעסק  זו  שלימות  ח. 
)בכל פרטי' המבוארים  שתהי' בימות המשיח 
בלשונות הרמב"ם, כנ"ל בארוכה( – תובן יותר, 
ביאור הרמב"ם בהל' תלמוד תורה שלו,  ע"פ 
ובלשון  בשלימות,  ת"ת  מצות  קיום  אודות 
הרמב"ם שם49 - “מי שנשאו לבו לקיים מצוה 
כו'"  תורה  בכתר  מוכתר  ולהיות  כראוי  זו 
כשהאדם  הוא  כראוי  זו  מצוה  שקיום  )היינו, 
מוכתר בכתר תורה(. שמזה מובן, ששלימות זו 
שתהי' בימות המשיח, ענינה שבני ישראל יהיו 

מוכתרין בכתר תורה.

הרמב"ם  לשונות  שפרטי  לומר,  יש  ועפ"ז 
העסק  אופן  אודות  הספר  וחותם  שבסיום 
להפרטים  בהתאם  הם  ה'",  את  ב"לדעת 
המבוארים בהרמב"ם )הל' ת"ת( בביאור אופן 
בכתר  מוכתר  ולהיות  כראוי  זו  “מצוה  קיום 

תורה".

וז"ל הרמב"ם בהלכות ת"ת רפ"ג:

תורה  כתר  ישראל  נכתרו  כתרים  בשלשה 
וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה – זכה 
בו אהרן . . כתר מלכות זכה בו דוד . . כתר 
 .  . תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל 
כל מי שירצה יבא ויטול. שמא תאמר שאותם 
הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר . . 

הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.

והנה בכסף משנה מציין המקור למס' יומא50, 
 . . אבל שם לא נאמר הלשון “שלשה כתרים 

בתחילת  הרמב"ם  למ"ש  הטעם  גופא  וזה   )48
ותחרות  . קנאה   . יהי'  ההלכה ש"באותו הזמן לא 
. . )מפני ש(וכל המעדנים מצויין )חשובין( כעפר" 
)כנ"ל סעיף א( – כי מכיון שתתגלה אז שמציאותה 
מובן  הרי  ה'",  את  “דעה  היא  הארץ  האמתית של 

שאין שום חשיבות למעדנים.
49( הל' ת"ת פ"ג ה"ו.

50( עב, ב.

כ"א  מלכות",  וכתר  כהונה  וכתר  תורה  כתר 
ושל  ארון  ושל  מזבח  של  הן,  זירים  “שלשה 
שלחן  של  ונטלו,  אהרן  זכה  מזבח  של  שלחן, 
זכה דוד ונטלו, של ארון עדיין מונח הוא כל 
הרוצה ליקח יבוא ויקח שמא תאמר פחות הוא 

ת"ל כו'".

ל'  לגבי  ברמב"ם  שינויים  כמה  עוד   – וכן 
הש"ס.

המפרשים  כדעת  לפענ"ד  נראה  ולכן 
הרמב"ם  בארוכה( שמקור  במק"א51  )כמשנ"ת 
הוא מספרי52, שכללות הלשון שם קרוב יותר53 

ללשון הרמב"ם.

ב)לשון(  הרמב"ם  בחר  מדוע  אלא שעצ"ע: 
הספרי ולא בהש"ס הנ"ל?

משנה  ספר  הביאור54:  נקודת  לומר  ויש 
תורה הוא ספר “הלכות הלכות"55. שמזה מובן, 
ד"שלשה  מחז"ל  בהביאו  הרמב"ם  שכוונת 
המעלה  להדגיש  די  רק  לא  היא  כו'"  כתרים 
כהונה  לגבי  גם  )ואפילו  שבתורה  והגדלות 

ומלכות(, כ"א משום שזהו נוגע להלכה.

ועפ"ז יש לבאר מה שהרמב"ם בוחר ב)לשון( 
הש"ס(  ב)לשון  ולא  כתרים",  “שלשה  הספרי 
מהענין  להלכה  הנפק"מ  כי   – זירים"  “שלשה 
ד"כתר תורה" מודגשת יותר בהלשון “כתרים", 

“כתר תורה" )כדלקמן סעיף יא(.

תורה"  ד"כתר  להענין  בקשר  ה"הלכה"  ט. 
שבו  הפרק,  בהמשך  בהרמב"ם  היא  מבוארת 
“להיות  כדי  הנצרכים  תנאים  שלשה  מזכיר 

מוכתר בכתר תורה":

ולא  אחרים  לדברים  דעתו  יסיח  “לא  )א( 

51( לקו"ש חכ"ח ע' 105 ואילך.
מי"ג.  פ"ד  באבות  ועד"ז   – יט־כ.  יח,  קרח   )52

וראה אדר"נ רפמ"א )צויין בהגמי"י על אתר(.
53( אף שגם בזה שינויים )ראה בארוכה לקו"ש 

שם(.
54( בכל הבא לקמן – ראה גם לקו"ש שם.

55( ל' הרמב"ם בסוף הקדמתו לס' היד.
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ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד 
ממון  שאקבץ  עד  תאמר  שמא  )ב(  כאחת"56. 
אחזור ואקרא עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה 
מעסקי אחזור ואקרא, אם תעלה מחשבה זו על 
לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם57. 
יזהר בכל  לזכות בכתר התורה  מי שרצה  )ג( 
בשינה  מהן  אחד  אפילו  יאבד  ולא  לילותיו 
ואכילה כו' אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה58.

הרמב"ם  מונה  זה  בפרק  ביאור:  וצריך 
תורה  כדי שדברי  הנצרכים  תנאים  כו"כ  עוד 
כמו:   – האדם  אצל  וקיימים"  “מצויים  יהיו 
צריך  האדם  כו'59;  מצוי'  היא  הרוח  בגסי  לא 
אין  מלבו"60;  הזמן  ותענוגי  “התאוות  להסיר 
עליהן61;  עצמו  שמרפה  במי  מתקיימין  ד"ת 
כל המשמיע קולו כו'61 – ובכל אלו לא הזכיר 
הרמב"ם שהוא “מוכתר בכתר תורה", משא"כ 

בג' תנאים הנ"ל.

ד"מוכתר  העילוי  בזה:  הטעם  לומר  ויש 
בכתר תורה" הוא בזה – שהאדם שקוע כל כך 
מציאותו.  כל  נעשה  שזה  עד  תורה  בתלמוד 
ועוד זאת  זו בלבד שלומד תורה,  כלומר: לא 
ש"תלמודו מתקיים בידו" – אבל עדיין אפשר 
והדברי  הלומד  האדם  מציאות  בין  להפריד 
תורה שלמד, הוא מציאות בפני עצמו שיש לו 
“רכוש", “קנה" דברי תורה )עד ש"תורה דילי' 
הוא"62( – כ"א שהוא מוכתר )ומסובב( בדברי 

תורה באופן שזה נעשה מציאותו ועצמותו63.

56( שם ה"ו.

57( שם ה"ז.
58( שם הי"ג.

59( שם ה"ח־ט.
60( שם ה"ט.
61( שם הי"ב.

הזכיר  שלא  ומזה   – רע"ב.  לב,  קידושין   )62
דהרב  הדין  גבי  הי"א(  פ"ה  ת"ת  )הל'  הרמב"ם 
שמחל על כבודו כבודו מחול הפרט ד"כתר תורה" 
דילי' היא"( עדיין אינו  )ד"תורה  זה  מוכח, שענין 

המעלה דכתר תורה.
ואילך  ז  סעיף  שם  לקו"ש  בארוכה  וראה   )63

לשלשה  מוכרחים  זו  למעלה  להגיע  וכדי 
ומוכיח  מורה  מהם  אחד  שכל  הנ"ל,  תנאים 
שלא זו בלבד שהוא לומד תורה, אלא שתורה 
בינו  להפריד  ואי אפשר  מציאותו  כל  נעשית 

ובין התורה. כדלקמן.

יו"ד. התנאי הראשון הוא – “לא יסיח דעתו 
שבפועל  רק  לא  והיינו:  אחרים".  לדברים 
דעתו  שגם  אלא  אחרים,  בדברים  עוסק  אינו 
ומחשבתו מושקעת כל כולה בתורה, עד שאינו 

מסיח דעתו מתורה.

“שמא  תנאי:  עוד  הרמב"ם  מוסיף  אח"כ 
תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא כו'" – 
לדברים  דעתו  יסיח  “לא  לגבי  בזה  והחידוש 
לו  שאין  שידעינן  מאחר  ]דלכאורה:  אחרים" 
שאם  כש"כ   – אחרים  לדברים  דעתו  להסיח 
שעה(  לפי  )גם  ממון  בקיבוץ  בפועל  יתעסק 

אא"פ לו לזכות בכתר תורה[:

האמירה )המחשבה( לקבץ ממון כדי שיוכל 
“לדברים  הדעת  היסח  אינה  ולקרות,  לחזור 
ומטרתו  כוונתו  כל  אדרבא  שהרי  אחרים", 
)אח"כ(  כדי שיוכל ללמוד  היא רק  זה  בעסק 
בנוגע  הרמב"ם  ביאור  )וע"ד  במנוחה  תורה 
כנ"ל  ב"ה,  למקום  עבודה  שהיא  ומתן  למשא 
מוכתר  להיות  כדי  זה,  בכל  אבל  ד(.  סעיף 
בכתר תורה אי אפשר שיעבור יום שמלאכתו 
ללמוד  שיוכל  בשביל  מטרתו  אם  )גם  קבע 
אח"כ במנוחה(, כי זה מורה שאפשר להפריד 
בינו ובין התורה )עכ"פ לשעה קלה(, כ"א צ"ל 
“תורתך  זו(  בהלכה  הרמב"ם  דברי  )כהמשך 

קבע ומלאכתך )רק( עראי".

בנוגע לכתר כהונה וכתר מלכות.
- וראה שם, שמטעם זה מביא הרמב"ם הפסוקים 
לו  “והיתה   – מלכות(  וכתר  כהונה  לכתר  )בנוגע 
ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" )פינחס כה, יג(, 
“זרעו לעולם יהי' וכסאו כשמש נגדי" )תהלים פט, 
לז( – כי בזה מודגש שענין הכהונה והמלכות נעשה 
מהותם ועצמותם, שלכן בא אצלם בירושה ובמילא 
נעשה נצחי, ירושה אין לה הפסק, לו ולזרעו אחריו.
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ויתירה מזו: מפשטות לשון הרמב"ם משמע 
אותו  פוסלת  כבר  זו  ומחשבה  אמירה  שעצם 
מורה  זו  מחשבה  כי   – תורה  בכתר  מלזכות 

שאין דעתו שקועה לגמרי בת"ת.

]וע"פ הנ"ל במעלת “כתר תורה" יובן עוד 
דיוק בלשון הרמב"ם כאן – “שמא תאמר עד 
כו'  שאקנה  עד  ואקרא,  אחזור  ממון  שאקבץ 
אחזור ואקרא" – שמלשון זה משמע, שהמדובר 
רק  היא  ומחשבתו  ולמד,  קרא  שכבר  במי 
לדחות חזרתו עוד הפעם )אחזור ואקרא( “עד 

שאקבץ ממון כו'".

הרמב"ם  )שמביא  המשנה64  לשון  ולכאורה: 
אשנה"65  “לכשאפנה  הוא  ההלכה(  בסיום 
ההלכה  בתחילת  משנה  והרמב"ם  )סתם(, 
וכותב שהמדובר בזה האומר “אחזור ואקרא"?

מדגיש  שהרמב"ם  לומר,  יש  הנ"ל  וע"פ 
בכתר  לזכות  במי שרוצה  כאן  בזה שהמדובר 
תורה. כלומר: אין המדובר במי שרוצה ללמוד 
שבע"פ  ללמוד  שמחוייב  י"ח  לצאת  תורה 
פשיטא  שבזה   - ת"ת66(  בהל'  )כמבואר  כולה 
שמקודם צריך לקיים מצות ת"ת, ואין לדחותה 
עד שאקבץ כו' – כי אם בזה שכבר )יצא י"ח 
רוצה  זה  ולאחרי  כולה;  שבע"פ  תורה  ו(למד 
מעינו  כל  שישים  ע"י  תורה  בכתר  לזכות 
כו'",  ההלכות  טעמי  עומק  ב"עיון  בתורה 

“אחזור ואקרא"[.

ולא  “יזהר בכל לילותיו   – והתנאי השלישי 
שהתורה  הבחינה  כי  מהן",  אחד  אפילו  יאבד 
אובד  שאינו  בזה  היא  מציאותו  לעצם  חדרה 
אפילו לילה אחד: כמובן, החסרון בזה שאובד 
צריך  שהי'  זמן  שביטל  בזה  אינו  אחד  לילה 
שישלים  אפשר  )כי  התורה  ללימוד  להקדיש 
שהלילה  מכיון  אלא,  ביום(.   – שהחסיר  הזמן 

64( אבות פ"ב מ"ד.
65( שדוחק הכי גדול הוא לפרש “אשנה" – לא 
אלמוד משנה )בניגוד למקרא(, אלא מלשון “שני".

66( ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א ס"ד־ה. רפ"ב ושם 
סי"א. רפ"ג.

)דאין אדם  ללימוד התורה  הזמן המיוחד  הוא 
למד רוב חכמתו אלא בלילה . . אין רנה של 
נעשית  שתורה  מי  הרי  בלילה67(,  אלא  תורה 
כל מציאותו, אי אפשר לו שיאבד אפילו לילה 
לדחות  יכול  אינו  בעולם  דבר  שום  כי  אחד. 

ענין ששייך ונוגע לעצם מציאותו*67.

יא. עפ"ז מובן הטעם שבחר הרמב"ם בלשון 
הספרי ולא בלשון הש"ס:

– כתר כהונה  )וכן  “כתר תורה"  א( הלשון 
וכתר מלכות( אפשר לפרש בשני אופנים:

א( הכתר של התורה: 1( כתר מכסף וכיו"ב 
שמשימין על התורה68, 2( חלק מיוחד בתורה. 
וכמו שמצינו69 ש)דוקא( הלכות התורה נקראות 

“כתרה של תורה".

ב( התורה נעשית כתר על האדם הלומדה. 
בתורה,  מיוחד  ענין(  )או  בחלק  המדובר  אין 
כ"א שהתורה )בכללותה70( מכתירה את האדם.

והנה ברמב"ם מדייק “בשלשה כתרים נכתרו 
כאן  תורה"*71  “כתר  שמעלת  היינו  ישראל"71, 
את  מכתירה  שהתורה  בזה  הב'(  )כאופן  היא 
שברמב"ם  ה"הלכה"  היא  ובזה  התורה,  לומד 
כאן, ותלוי באופן ותנאי הלימוד, כנ"ל בארוכה.

ולכן לא הביא הרמב"ם לשון הש"ס “שלשה 
“שלשה  הלשון  פשטות  כי   – כו'"  הן  זירים 
זירים הן, של מזבח )כהונה( ושל ארון )תורה( 

67( רמב"ם שם.
חל"ד  לקו"ש  גם  ראה   – זו  הלכה  בביאור   )67*

ע' 43 ואילך.
68( זח"ג רנו, ב.

וראה  סכ"ט.  אגה"ק  ועיין  ב.  כח,  מגילה   )69
לקו"ש שם סעיף ה והערה 45 שם.

הכולל  המין  בשם  הפרטי  למין  קוראים  כי   )70
בשם  וכן   – טהרות  בשם  פיהמ"ש  )הקדמת  אותו 

כוכב ועוד(.
71( אף שלשון זה )נכתרו ישראל( ליתא בספרי 
)ובכמה מהמקומות שהובא ענין זה(. וראה לקו"ש 

שם הערה 82. וש"נ.
*71( וכן כתר כהונה וכתר מלכות, כנ"ל הערה 63.
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ושל שלחן )מלכות(" ענינו, שהמדובר במעלה 
מיוחדת אשר בגוף )וחפצא( אשר בכהונה תורה 
)העליון(  חלק  שהיו  “הזירים",  וכמו  ומלכות. 
של המזבח הארון והשולחן עצמם. וכן בנמשל, 
שהיא מעלה הכי עליונה בגוף הכהונה ומלכות 

)כהונה גדולה72, מלכות דוד(, וכן בתורה.

ולכן בחר בלשון “שלשה כתרים", שבפשטות 
“כתר" הוא – הלבוש ותכשיט על ראש האדם, 

“בשלשה כתרים נכתרו ישראל".

ביאור  בתוספת  יובן  הנ"ל  כל  וע"פ  יב. 
“עסק  אודות  ספרו  בסיום  הרמב"ם  תיאור 

העולם" בימות המשיח:

בימות  אשר  להדגיש  היא  הרמב"ם  כוונת 
המשיח יזכו כל ישראל להיות מוכתרין בכתר 
תורה. דאף שגם בזמן הזה הוא “מונח ועומד 
ומוכן לכל ישראל", הרי אין כל אדם זוכה לזה 

שיוכל לקיים התנאים הנ"ל הדרושים לזה.

בתורה  “פנויין  שנהי'  הזמן,  באותו  אמנם 
וחכמתה", ו"הטובה תהי' מושפעת הרבה כו'" 
לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי'  “לא  הרי   -
את ה' בלבד". כי לא יהי' צורך להסיח דעתו 
חשש  שאין  בלבד  זו  ולא  אחרים",  “לדברים 
ואקרא",  אחזור  ממון  שאקבץ  “עד  למחשבה 
אלא עוד זאת, שלא יהי' צורך אפילו ב"מלאכה 

בכל יום מעט";

בכתר  מוכתרין  ישראל  יהיו  שאז  ומאחר 
תורה, הרי אין הלימוד בשביל לידע את המעשה 
אשר יעשון כו', או כדי לצאת י"ח מצות ידיעת 
ה'  את  “לדעת  רק  כ"א  כולה,  שבע"פ  תורה 

בלבד", בשביל ידיעת והשגת התורה.

ובמילא יקויים מש"נ “כי מלאה הארץ דעה 
את ה' כמים לים מכסים" - שבנ"י יהיו מוכתרין 
בכתר חורה, ולכן לא רק שיהיו מלאים מדברי 
תורה, כ"א שתהי' התאחדות גמורה עם התורה, 
רק  כ"א  מציאותה של הארץ  עד שלא תראה 

ונטלה  זכה אהרן  יומא שם:  ר"ח  72( אבל ראה 
כלומר לקח הכהונה )ולא כתר כהונה, כה"ג(.

“כמים  ז(,  )כנ"ל סעיף  ה'"  הענין ד"דעה את 
לים מכסים".

* * *

יג. עוד דיוק בלשון הרמב"ם בסיום וחותם 
לדעת  אלא  כל העולם  עסק  יהי'  "ולא  ספרו: 
את ה' בלבד". שבפשטות נכללו בזה גם אומות 
העולם )וכמ"ש הרמב"ם בפרק שלפנ"ז73 שמלך 
המשיח "יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' . 
. אהפוך אל עמים גו'"(, ובפרט שתיכף לאח"ז 
ישראל  יהיו  "ולפיכך  וכותב  הרמב"ם  משנה 
חכמים גדולים כו'", שמזה מוכח, דמ"ש לפנ"ז 

"כל העולם" כוונתו לכלול בזה גם בני נח.

בלבד",  ה'  את  "לדעת  בפירוש  הנ"ל  וע"פ 
שהכוונה בזה - עסק התורה )לא בשביל לידע 
בשביל  כ"א(  כו',  יעשון  אשר  המעשה  את 
ידיעת והשגת התורה עצמה, כדי להיות מוכתר 
ג"כ  זו  מעלה  שאפילו  נמצא,   – תורה  בכתר 

שייכת לבני נח.

מספרי  הוא  דהרמב"ם  שמקורו  לומר,  ויש 
תורה  “כתר  הלשון:  ששם  ח(,  )סעיף  הנ"ל 
מונח כדי שלא יתן פתחון פה לבאי העולם כו' 
כתר תורה מונח לכל באי העולם" – שלשון זה 
)“כל באי העולם"( כולל74 גם אוה"ע75. ונמצא 

שגם ב"נ שייכים לכתר תורה76.

73( ספי"א.
תשובה  הל'  וברמב"ם  מ"ב,  פ"א  ר"ה  ראה   )74
פ"ו  שם  ברמב"ם  ועד"ז  העולם".  “מבאי  ה"ג  פ"ג 
ה"ג. סוף הל' שמיטה ויובל. הל' מלכים פ"ח ה"י. 
וברמב"ם סוף הל' ס"ת, הל' סנהדרין פי"ב ה"ג: כל 
באי עולם. וראה לקו"ש חי"ג ע' 230. וש"נ. ואכ"מ.
75( וכן מפורש במדרש לקח טוב ר"פ חוקת: כדי 

שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם.
76( אבל מובן ד"כתר תורה" השייך בב"נ אינו 
כמעלת “כתר תורה" דבנ"י – שהרי גבי בנ"י כתר 
דברי  )כהמשך  כהונה  מכתר  למעלה  הוא  תורה 
הספרי שם, וכן ברמב"ם בהלכה זו, וכמו שממשיך 
ע"ה(,  לכה"ג  קודם  ת"ח  דממזר  שלאח"ז  בהלכה 
משא"כ נכרי שעוסק בתורה שהוא רק “ככהן גדול" 
ולא למעלה ממנו )תוס' ע"ז ג, א(. וקראה לקו"ש 
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]אלא שבהל' ת"ת לא העתיק הרמב"ם פרט 
זה )וכתב “כתר תורה הרי מונח כו' ומוכן לכל 
מורשה  משה  לנו  צוה  תורה  שנאמר77  ישראל 
גם  תורה  כתר  שיש  זה  כי   – יעקב"(  קהלת 
דידהו  מצוות  )בשבע  העולם"  באי  “כל  אצל 
נוגע  אינו  פה"  ה"פתחון  לסלק  כדלקמן( 
מרמזו  רק  והרמב"ם  ישראל78;  של  להלכות 

בתיאור מצב העולם באותו הזמן[.

ואף שנכרי שלמד תורה חייב מיתה79 – ה"ז 
רק בלימוד תורת מצות דישראל, אבל בלימוד 
שבע מצות דידהו, הרי אדרבה - אמרו חז"ל80 
"שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול", 
שמעלה זו )"שהוא ככהן גדול"( שייכת למעלת 
כהן  "דנקט  בתוס'81  כדאיתא  עצמה,  התורה 
גדול משום דדרשינן82 . . יקרה היא מפנינים83 
מכהן גדל הנכנס לפני ולפנים". שמזה מוכח, 
דזה שנכרי ישנו בלימוד התורה בשבע מצות 
דידהו, הוא לא רק הכשר לקיום מצות דילהו, 

כ"א יש בזה מעלה וחשיבות של תורה84.

ח"ה ע' 12 הערה 49. ועוד.
נט,  )סנהדרין  למדין  ומזה   – ד.  לג,  ברכה   )77

רע"א( דנכרי שעסק בתורה חייב מיתה.
78( כי טענתם היא לנותן הכתרים, הקב"ה )ולא 

לבנ"י(.
79( סנהדרין שם. רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט.

80( סנהדרין שם. וש"נ.
81( ב"ק לח, א. וכן בע"ז ג, א.
82( סוטה ד, ב. הוריות יג, א.

83( משלי ג, טו.
84( ראה בארוכה בזה לקו"ש חי"ד ע' 38 ואילך.

עוסק  שהוא  “כל  שם:  סנהדרין  מאירי  וראה 
מהם  שיוצא  ובמה  ובפרטיהם  מצוות  בעקרי שבע 
אע"פ שרוב גופי תורה נכללין בהם מכבדין אותו 
ומהמשך דבריו שם מוכח  כו'".  גדול  אפילו ככהן 
עקרי  קיום  לכוונת  “לא  ללמוד  לנכרי  שמותר 
ז'  תורת  לידיעת"  לירד  חפץ  שלבו  אלא  מצוותי' 
 - בהם"(*  נכללין  תורה  גופי  ש"רוב  )עד  המצות 

שב"נ  בספרי  שכתב  מזה  מזו:  ]ויתירה 
 - ישנם  שב"נ  משמע,  תורה,  לכתר  שייכים 
שבע  )תורת  ת"ת  במצות   – הספרי  לשיטת 
לעסוק  חיוב  בהם  שיש  היינו  דידהו(,  מצות 
בשביל  רק  )לא  דידהו  מצות  שבע  בהלכות 
ת"ת  של  חיוב  כ"א(  כו'  המעשה  את  לידע 
שלהן,  המצות  בין  נמנה  שלא  )והא  בפ"ע85 
קום  ולא  ל"ת  מצוות  רק  מונים  מצות  בז'  כי 

ועשה86([.

וי"ל שזהו ג"כ מה שהרמב"ם מביא הכתוב 
בני  רק  לא   – ה'"  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי 
כל  עסק  יהי'  "לא   - "הארץ"  כ"א  ישראל, 

וע"ז נאמר ד"מכבדין אותו אפילו ככה"ג".
וראה עד"ז בשו"ת מחנה חיים )ח"א סי' ז(. ושם, 
דזהו דיוק לשון חז"ל “נכרי ועוסק בתורה", שמורה 
צויין   - הט"ז  )כמ"ש  בתורה  ופלפול  הלימוד  על 

לעיל הערה 35(, שדוקא אז נחשב ככה"ג.
ס"נ.  הדור  )פאר  הרמב"ם  מתשובת  ולהעיר 
האיסור  שטעם  שם  דמשמע  סשס"ד(,  פריימאן 
מכשול  בזה  שיש  משום  הוא  לנכרי  תורה  ללמד 
שם,  המאירי  שיטת  זוהי  והרי   – )ע"ש(  לישראל 
ש"רוב  באופן  גם  מצוות  ז'  ללמוד  לנכרי  שמתיר 
כאן  “אין  זה  באופן  כי  בהם",  נכללין  תורה  גופי 

חשש לטעות אחריו כו'".
85( ראה תוד"ה אין חגיגה )יג, א( דמהא דאפילו 
דמצוה  לן  נפקא  ככה"ג  ה"ה  בתורה  ועוסק  נכרי 
ד"ה"ה  הענין  והרי   – שלהם(  מצות  )ז'  ללמדם 
כנ"ל  בפ"ע,  דתורה  חשיבות  על  מורה  ככה"ג" 

בפנים )והערה הקודמת(.
86( סנהדרין נח, סע"ב.

*86( ומה שהרמב"ם ממשיך “ולפיכך יהיו ישראל 
חכמים גדולים כו'" – כי עיקר כוונת הרמב"ם כאן 
היא לבאר הטעם )אמ"ש בהלכה שלפנ"ז( ש"נתאוו 
פנויין  שיהיו  כדי  כו'  המשיח  לימות  כו'  חכמים 
בתורה ובחכמתה", שזהו מצד מצב העולם “באותו 
הזמן", “לא יהי' שם כו' ולא יהי' עסק כל העולם 

כו' – ולפיכך יהיו ישראל כו'".

ד"ה  )יג, א  ודלא כמ"ש בחדא"ג מהרש"א חגיגה   )*
 אין מוסרין( ד"אפי' בז' מצות שלהם אין מוסרין להם

אמי  ר'  בדברי  זה  שכתב  להעיר  אבל  וטעמן".  סודן 
)כידועה השקו"ט  בפוסקים  הובאו  )חגיגה שם(, שלא 

בזה(. ואכ"מ.
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העולם אלא לדעת את ה' בלבד"*86.

יד. עפ"ז יש לבאר הקשר והשייכות דסיום 
ספר היד להתחלתו:

בחותם ספרו מדגיש הרמב"ם ד"לא יהי' עסק 
באופן  בלבד"  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
כל  נעשה  שזה  היינו  מכסים",  לים  ד"כמים 

מציאותו )לא רק דבנ"י, כ"א( ד"כל העולם".

קרובו  עם  ישראל,  בני  בשלמא  ולכאורה: 
שניתן להם נשמה קדושה, חלק אלקה ממעל 
- "דעה את  ממש87, מובן שכל מציאותם היא 
ל"כל  בנוגע  כן  לומר  יתכן  איך  אבל  ה'". 

העולם", שכל מציאותו יהי' "לדעת את ה'"?

להשלמה"88  התחלה  "מתכיּפין  לזה  הנה 
יסוד  היד:  ספר  בתחילת  תיכף  ולומדים 
היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי 
הנמצאים  וכל  נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון 

87( תניא רפ"ב. וראה איוב לא, ב.
88( ל' ה"רשות לחתן בראשית".

אלא  נמצאו  לא  שביניהם  ומה  וארץ  משמים 
מאמיתת המצאו, 

"המציא",  )לא  נמצא"  כל  "ממציא  דהלשון 
ל' עבר( פירושו89 – ש"ממציא" גם בהווה )בכל 
רגע ורגע( כל נמצא. שלכן, אמיתית המציאות 
הזקן  אדמו"ר  )כביאור  הוא  נברא  כל  של 
בארוכה90( רק "כח הפועל . . שבנפעל המהוה 

אותו תמיד".

"כי מלאה   - וזהו מה שיתגלה לעתיד לבא 
שאז  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 
תתגלה אמיתית מציאותו של כל הארץ, ש"כל 
אלא  נמצאו  לא  כו'  וארץ  משמים  הנמצאים 
נראית  תהי'  לא  ובמילא  המצאו",  מאמיתת 
כדבר  העולם(  באי  כל  )כולל  הארץ  גשמיות 
בפני עצמו, כ"א רק - "דעה את ה'", "אמיתת 

המצאו".

89( ראה ה"פירוש" להל' יסוה"ת פ"א ה"ג. וראה 
שעהיוה"א פ"א.
90( שם פ"ג.
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סעיף א'
תהי'  שהטובה  משום  המשיח,  בימות 
או  רעב  של  מצב  יהי'  לא  הרבה,  מושפעת 
מלחמה. ומשום שהמעדנים יהיו מצויים כעפר 
)שאין בהם צורך כלל(, לא יהי' קנאה ותחרות.

סעיפים ב'-ג'
יהי'  "לא  באמרו  הרמב"ם  להוסיף  בא  מה 
ויתירה  ה'",  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק 

מזו, "בלבד".

ודיוקים נוספים בלשון הרמב"ם.

סעיף ד'
ע"פ  אומנתו,  שתורתו  מי  גם  הגלות,  בזמן 
חייו,  כדי  מעט  מלאכה  לעשות  צריך  תורה 
באופן שגם מלאכתו היא עבודה למקום ברוך 
יהיו  שישראל  המשיח,  בימות  משא"כ  הוא. 
לעסוק  יוצרכו  לא  אומנותם",  "תורתם  בגדר 
במלאכה כלל, אפילו מעט. וזהו כוונת הרמב"ם 

"ולא יהי' עסק . . אלא לדעת את ה'".

סיכומים 
ועיונים

עיונים

כדבר  היינו  כעפר"  ש"מצויין  מבאר  הרבי  א( 
להוסיף  כוונתו  אין  ולכאורה  כלל.  צורך  בו  שאין 
שולל  שבזה  אלא  הפשוט  הפשט  על  פירוש  עוד 
גדול  ריבוי  היינו  כעפר  שמצויין  הפשוט  הפירוש 

ביותר.
וההכרח לפרש כן, כי אם הפירוש הוא כפשוטו, 
הרבה"  מושפעת  תהי'  “שהטובה  נמצא   .1 הרי: 
ו"מצויין כעפר" הם בעצם ענין אחד בב' אופנים-
דרגות: לא רק שהטובה תהי' מושפעת הרבה, אלא 
והרבי מדגיש שהם  לרוב כעפר.  מזו מצוי'  יתירה 

שני ענינים )שונים(.
קנאה  יהי'  לא  מדוע  להסביר  בא  הרמב"ם   .2
ותחרות. וכדי לשלול קנאה ותחרות אין די שיהי' 
ריבוי עצום של טובה ומעדנים, כיון שעדיין יתכן 
שידמה במחשבתו שלחברו ישנה טובה שאין יודע 
אודותה. והדרך לשלול קנאה ותחרות זהו רק באם 

המעדנים חשובין כעפר וכדבר שאין בו צורך.
ונמצא ש"הטובה תהי' מושפעת הרבה" זהו ענין 
כעפר"  מצויין  המעדנים  “כל  ואילו  הכמות,  ריבוי 
ב'  )ולכאורה  והחשיבות  האיכות  ערך  ענין  זהו 
הארץ  מלאה   .1 הדרגות:  לב'  שייכים  אלו  ענינים 

דעה; 2. כמים לים מכסים. ואכ"מ(.
ב( מבאר ש"מצויין" היינו חשובין, וכ"ה בהערות 
מצוי  “חשובין"  התוכן  איך  צ"ע  ולכאורה   .48  ,7

בתיבת “מצויין"?
חשובין   – “כעפר"  מבאר  שכאן  להעיר,  עוד 
חמץ  בהלכות  ומקורו  צורך,  בו  שאין  דבר  כעפר, 
ומצה. ובעוד מקומות מצינו שעפר מורה על חוסר 
חשיבות )ולדוגמה: “ונפשי כעפר לכל תהי'"(. אבל 
לאידך פעמים ועפר מציין ריבוי לרוב. וכגון, “והי' 

זרעך כעפר הארץ, ופרצת וגו'".
ג( לפי זה, שבימות המשיח יהיו כל ישראל בדרגה 
של “תורתו אומנתו", נמצא חידוש מפתיע: שבימות 
המשיח לא יתפללו שמונה עשרה. שהרי מי שתורתו 
ה"ד.  סק"ו  אדה"ז  )שו"ע  מתפילה  פטור  אומנתו 
מהמובא  )ולהעיר  ה"ח(.  פ"ו  תפילה  הל'  רמב"ם 
בתניא קנה, א מפע"ח שבזמן הגלות עיקר הבירור 
הוא ע"י תפילה(. אבל לאידך מבואר בלקו"ש חל"ה 
ע' 196-7 מתו"א ס"פ ויגש שלעתיד יהי' שמו"ע בקול 

רם, ומבאר הסיבה לזה עיי"ש. וצ"ע.
ד( ואולי י"ל, שהרמב"ם לא רק בא לתאר כיצד 
ובמה יתעסקו ישראל בימוה"מ, אלא בא להשמיענו 
הל'  ברמב"ם  המבואר  שלפי   .1 ובשתיים:  הלכה. 
ת"ת פ"ג: “אהוב את המלאכה . . וכל תורה שאין 
המלאכה  שענין  ועוד,  בטלה"  סופה  מלאכה  עמה 
הוא מוכרח מצד עצמו )ולא רק מצד חילול השם(. 
ולפי"ז גם בימוה"מ יהי' צורך בזה, וקמ"ל שבמעמד 
2. לאידך גם  ומצב דימוה"מ לא יוצרכו לזה כלל. 

13



סעיף ה'
כאשר  היא,  בשלימות  תורה  תלמוד  מצות 
בשביל  עצמה,  התורה  לשם  רק  הוא  הלימוד 
ידיעת והשגת התורה, ולא בשביל שום מטרה 
באופן  הוא  התורה  וכשלימוד  אחרת.  וסיבה 

כזה, אזי:

1. אינו עוסק בשום ענין אחר, חוץ מלימוד 
הוא  בתורה  עיסוקו   .2  . )"בלבד"(  התורה 
ההלכות  טעמי  בעומק  בעיון  ויגיעה,  בטורח 
ופועל  שמחדש  באופן  ועד  בהם  והפלפול 

הגדלה בתורה )"עסק"(.

וזהו "ולא יהי' עסק . . בלבד".

סעיף ו'
"חכמים גדולים" – יגדיל תורה.

ההלכות  טעמי  עומק   – הסתומים"  "דברים 
והפלפול בהם.

"דעת בוראם" – מעשה מרכבה, ועד לדעת 
מצד  להשיגה  אפשר  )שאי  המצאו  אמיתת 

עצמה(.

של  ומוחלט  מלא  ניצול   – כח האדם"  "כפי 
יכולת האדם.

"כי מלאה הארץ דעה את ה'" – ראי' מהפסוק 
לכל הנ"ל.

מושפעת  “הטובה  של  ומצב  שבמעמד  מי  כיום 
הרבה" יכול להתעסק בתורתו אומנתו באופן שאין 

צורך אף במיעוט עסק.
ה( מכאן משמע שהדרגא הנעלית ביותר בלימוד 
התורה לשמה היא לשם התורה עצמה, ופשוט שאין 
הכוונה לשם אהבת המושכלות וחכמת התורה, שזו 
היא דרגא פחותה ביותר, כמבואר בספר המאמרים 

מלוקט ג' ע' ע"ג.
ש"יש  שם,  למבואר  היא  כאן  הכוונה  ולכאורה 
אופן נעלה יותר בלימוד התורה, דזה שלומד תורה 
הוא מצד התורה עצמה. דמכיון שאורייתא וקוב"ה 
העצמות,  עם  חד  שהוא  מזו  ויתירה  חד,  כולא 
כמארז"ל שאנכי הוא ר"ת אנא נפשי כתבית יהבית . 
. שע"י התורה אותי אתם לוקחים, לכן כמו שהקב"ה 
אינו ח"ו אמצעי לאיזה ענין אחר וה"תכלית" הוא בו 
בעצמו, עד"ז הוא גם בלימוד תורה דהאדם, שנרגש 
התורה  היא  שלו  התורה  דלימוד  שהתכלית  אצלו 
עצמה. דזה שיודע שאורייתא וקוב"ה כולא חד, פועל 
עליו שמוסר ונותן את עצמו ללימוד התורה בלי כל 
חשבונות, ולימוד התורה שלו הוא בתכלית הביטול". 
התורה  לימוד  שע"י  כאן,  מהביאור  העולה  ו( 
בשביל ידיעת והשגת התורה עצמה – לשמה, לשם 
התורה – זה פועל על האדם: 1. שמתקשר ומתאחד 
עם התורה; 2. ממילא אינו מתעסק באף דבר אחר 
לבד מתורה; 3. לימודו הוא באופן של “עסק", טורח 

ויגיעה בעומק הטעמים ופלפול בהן כו'.
וצריך ביאור: דבשלמא א' וב' הם תוצאה מאופן 
מדוע  הג'  הענין  אבל  לשמה,  התורה  לימוד  של 
הוא מוכרח ותוצאה של לימוד התורה לשמה. דאם 
ילמד תורה שלא בעיון, עומק, פלפול וחידוש – לא 
שייך שיתקשר ויתאחד עם התורה בתכלית וילמד 
לשמה? )ומהשיחה משמע שזה מוכרח, ועד כדי כך 
שמדגיש שמי שעדיין לא למד כל התורה כולה, הרי 
שבפעם הא' אינו עדיין בגדר “לשמה" )“בלבד"(, 

אלא לידע את המעשה אשר יעשון(.
והביאור בפשטות, שבשעה שהאדם לומד באופן 
וזה כל  ידיעת והשגת התורה,  וחפץ לידע  שרוצה 
להסתפק  יכול  שאינו  ודאי  הרי  ומציאותו,  ישותו 
בהשגת  חפץ  אלא  התורה,  של  חלקית  בידיעה 
שלימות התורה, ככל יכולת האדם בשלימותה )ראה 
ס"ו בביאור “כפי כח האדם"(, שזה יתכן רק באופן 

של עיון, עומק וחידוש וכו'.
המשיח,  בימות  נוסף  לחידוש  מגיעים  ]ומכאן 
“סיני"  של  באופן  התורה  לימוד  מעלת  שבזמן 
הוריות  )ראה  הרים"  “עוקר  מעלת  על  עדיפה 
בסופה(, אבל זהו במצב שיש שכחה שהכל צריכין 

למרי חטיא.
אבל בימות המשיח, שאין שכחה, הרי שהשלימות 

תהי' באופן דעוקר הרים דוקא[.

עיונים
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סעיף ז'
"כמים לים מכסים":

ב' אופנים בדעה את הוי':

דברים,  ב'  הם  והאדם  הוי'  את  הדעה   .1
)כדעת  הוי'.  את  בדעה  מלא  שהאדם  למרות 
2. האדם והדעה את  חכמים שדגים חוצצים(. 

ה' נהיים מציאות אחת.

החילוק בין 1 ל-2 הוא החילוק שבין "מלאה 
הארץ דעה את ה'" לבין "כמים לים מכסים".

שמציאות  הכוונה  אין  כאן,  אחת  מציאות 
האדם בטלה בפני מציאות התורה )כדוגמת זה 
הברואים  ואת  הים  קרקעית  את  רואים  שאין 
המכסים על הים, אלא רק את המים המכסים(, 
אלא שמציאות האדם היא־היא מציאות התורה 

)ע"ד דעת רשב"ג שדגים אינם חוצצים(.

סעיף ח'
היא  ובשלימות  כראוי  תורה  תלמוד  מצות 
כאשר האדם מוכתר בכתר תורה, ושלימות זו 

תהי' אצל בני ישראל בימות המשיח.

מקור דברי הרמב"ם "בשלושה כתרים נכתרו 
במסכתא  מהש"ס  )ולא  מספרי  הוא  ישראל" 
יומא, ששם נאמר "שלשה זירים הן"(, והטעם 

נפק"מ  משום  היא  דוקא  הספרי  לשון  שבחר 
להלכה המודגשת יותר בלשון "כתרים".

סעיף ט'
בלימוד התורה ישנם כמה אופנים, ומהם:

• לימוד התורה )סתם(.

• תלמודו מתקיים בידו.

• תורתו דילי' היא – התורה נעשית קניינו 
ורכושו. אבל עדיין אין זה "כתר תורה".

שהוא  פירושו  תורה"  בכתר  "מוכתר   •
מציאותו  כל  שזה  עד  אחד,  נהיים  והתורה 

ועצמותו, ולא שייך להפריד ביניהם.

סעיף י'
כדי לזכות ב"כתר תורה", נדרשים ג' תנאים:

1. לא להסיח דעתו )ולא רק לא להתעסק( 
לדברים אחרים.

2. שלילת התעסקות ואפילו מחשבה אודות 
גם  מהתורה,  חוץ  אחרים  בדברים  התעסקות 

אם אינם בגדר הסחת הדעת.

אחד  לילה  אפילו  לאבד  לו  אפשר  אי   .3
לבטל  אפשר  אי  כי  וחכמתה,  תורה  מתלמוד 

ואפילו לדחות דבר שנוגע לעצם מציאותו.

התורה",  “עסק  בענין  נפלאה  הוראה  ומכאן  ז( 
שאינו נקרא עוסק בתורה אלא א"כ מחדש בתורה, 

שהרי זבון וזבין תגרא איקרי )בתמי'(".
של  באופן  התורה  שלימוד  משמע  ה'  מאות  ח( 
טעמי  בעומק  מהעיון  למעלה  הוא  תורה  יגדיל 
ההלכות והפלפול, ומכאן משמע להיפך – שהדרגא 
הא' היא “חכמים גדולים" – “יגדיל תורה", ולמעלה 
מזה – “יודעים דברים הסתומים", שקאי על עומק 

טעמי ההלכות. וצ"ע.
אינו  המים  מבריית  דכל שהוא  רשב"ג  דעת  ט( 
טפל  וכיו"ב  להסביר משום שהדג  הי'  ניתן  חוצץ, 
למציאות,  נחשב  ואינו  המים,  לגבי  לגמרי  ובטל 
חציצה,  דיני  לגבי  וכמבואר  חוצץ.  אינו  וממילא 

שדבר שאין דרך בני אדם להקפיד עליו אינו חוצץ. 
והטעם – משום שאינו נחשב למציאות, ואינו תופס 

מקום בשביל שיחשב חציצה.
אבל כאן מבואר באופן אחר ובעומק יותר, שזה 
שאינו חוצץ הוא משום שאמיתת מציאות הדג הוא 
המים, וממילא לא שייך כאן כל המושג של חציצה.
מציאות  שאמיתת  יתגלה  לבוא,  לעתיד  וכן 

העולם הוא אלקות, “דעה את הוי'".
כפי  תורה,  בכתר  לזכות  כדי  התנאים  ג'  י( 
בשטחיות  המובן  מכפי  מחודש  הוא  כאן,  המבואר 

מלשון הרמב"ם.
שצריך  הוא:  הא'  התנאי  פשוטו,  לפי  שהרי 
בדברים  התעסקות  בלי  תורה  עם  רק  להתעסק 

עיונים
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סעיף י"א
ב"כתר תורה" ישנם ב' עניינים:

א. כתר של התורה. ב. התורה נעשית כתר 
על )של( האדם. וזהו החילוק בין "שלשה זירים 
כתרים"  "בשלושה  לבין  הש"ס(,  )לשון  הן" 

)לשון הספרי(.

סעיף י"ב
החידוש של ימות המשיח הוא בשתיים:

להיות  זוכה  אדם  כל  אין  הגלות  בזמן   .1
מוכתר בכתר תורה, משא"כ בימות המשיח כל 

ישראל יהיו מוכתרים בכתר תורה.

תורה,  לכתר  שזכה  מי  גם  הגלות,  בזמן   .2
צריך לעסוק במלאכה מעט, באופן של ארעי, 
תהיה  כ"שהטובה  המשיח,  בימות  משא"כ 
מושפעת הרבה", לא יהי' צורך גם בכך. וממילא, 
לימוד התורה יהי' בשביל ידיעת התורה בלבד, 

ויקויים הייעוד "כמים לים מכסים".

נוספים )עושר וכבוד(, והרבי מבאר שלא רק שאינו 
דעתו  מסיח  אינו  אלא  אחרים  בדברים  מתעסק 

לדברים אחרים.
בתנאי הב' – לפי פשוטו – שולל שלא יאחר וידחה 
את לימוד התורה לאחר זמן שיתפנה מעסקיו, ולפי 
הביאור בשיחה הכוונה שלא יתעסק בדברים כאלו 
שאפי' אינן בגדר הסחת הדעת מן התורה, ואעפ"כ, 
בשביל לזכות בכתר תורה צריך לשלול גם את זה.

בתנאי הג', לפי פשוטו זה ענין )טכני( של יוקר 
ולפי  אחר,  לדבר  ולא  לת"ת  שמנצלו  הלילה  זמן 
המבואר כאן זה בחינה לוודא שהתורה חדרה לעצם 
מציאותו וממילא אי אפשר לו לאבד אף לא לילה 

אחד.
יא( בדיוק לשון הרמב"ם, שבתחילה כתב “ולא 
בלבד",  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' 
חכמים  ישראל  יהיו  “ולפיכך  כתב  מכן  ולאחר 
גדולים", ומסיים, “שנאמר כי מלאה הארץ דעה את 

ה'".
כלומר, הרמב"ם מדבר על ב' דברים: א. עסק כל 

העולם; ב. מצבם של ישראל באותו הזמן.
ולכאורה, הראי' מהכתוב “כי מלאה הארץ", היא 
על עסק העולם באותו הזמן, אך אין מכאן ראי' על 
ישראל באותו הזמן. וא"כ, הי'  מצבם המיוחד של 
יהי' עסק כל  “ולא  עליו להביא הראי' אחרי מ"ש 

העולם"? וראה בסעיף י"ג בתחילתו.

ואולי י"ל: על פי המבואר בשיחה )ס"ז( ההוספה 
ניתן  הארץ",  “ומלאה  על  מכסים",  למים  ב"כמים 
לומר, שהחלק הראשון של הפסוק “ומלאה הארץ" 
קאי על “ולא יהי' עסק כל העולם", והחלק השני 
של  מצבם  על  הוכחה  זוהי  מכסים",  לים  “כמים 

ישראל. וכן משמע לכאורה מסוף סי"ב.
ואם כנים הדברים, הרי לפי"ז מובן ביתר שאת 
גם  שייך  תורה"  ש"כתר  שהגם   ,76 בהע'  המבואר 
אצל בני נח, אבל מובן שאינו כמעלת כתר תורה 

שאצל ישראל:
כי אצל בני נח הדרגא הנעלית ביותר היא “מלאה 
הארץ דעה את ה'", ואילו אצל ישראל “כתר תורה" 

זהו באופן של “כמים לים מכסים".
שייך  לא  נח  בני  שאצל  גופא  שמזה  ולהוסיף, 
לימוד התורה בשלימותה, אלא רק העניינים דשבע 
מצוות דידהו, ובלשון הכתוב “מגיד דבריו ליעקב, 
חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי", הרי 
זה גופא הוכחה ששלימות ואמיתית כתר תורה זהו 
 .  . לעמו  קרן  “וירם  נאמר  בישראל, שעליהם  רק 

לבני ישראל עם קרובו".
ואין זה בסתירה להמבואר בסוף ס"ז, כיון שי"ל 
לים  "כמים  של  באופן  יהי'  העולם  כל  שבכללות, 
מכסים", אבל בפרטיות יש לחלק בין ישראל לבני 
נח בזה, וראה בלקו"ש חי"ב ע' 75 בהערה. סה"ש 

תשמ"ח ח"ב ע' 520 הע' 42.

עיונים
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פעם בשבוע יחזרו דא"ח מהתלמידים יחיו
ב"ה, יום ד' ט"ו כסלו תער"ב

 כבוד ידידי הרב המופלג, נכבד ומרומם, וו"ח אי"א מוהר"ש זלמן נ"י המשפיע,
וביחוד לתלמידינו האהובים והנחמדים יחיו

שלום וברכה!

מכתביכם נכון הגיעני, ואת אשר כתבו להרשיל"א ולהר"א שי' קראתי. והנני מקווה אשר אתם 
שוקדים בעבודתכם כמוטל עליכם מקדש. ועליכם לדעת כי זאת היא עיקר הכוונה. כבר הארכתי 
לכם )למענכם( במכתבי העבר מיום א' דחודש זה, אשר בטח קבלתם אותו במועדו . . ויתנהג כפי 

שצויתיו במכתבי העבר ובהצעטיל המיוחד.

ההשגחה שלו על התלמידים יחיו יהי' בשבע עינים, ואל יעלים עין אפילו מדבר קטן. יעשה סדר 
אשר פעם בשבוע יחזרו דא"ח מהתלמידים יחיו )כמובן מהראוים לזה לפי"ד( ואת התלמיד א"א 

שי' יעיין עליו ביתר שאת וכו' ויודיעו מזה. ובד"כ יזהיר להתלמידים יחיו.

יקיים האמור במכ' הנ"ל בדבר הנהגתו הפרטיית, יראה כי התלמידים יחיו ישקדו בלימוד בנגלה 
כי  הדברים  אכפול  ובתפלה.  בלימוד  ששוקדים  שיראו  עי"ז  העיר  מצב  להרים  וישתדל  ודא"ח 
השגחתו תהי בשבע עינים, וישתדל מבלי להתחלל בהתערבו בעניני העיר הבלתי שייכים אליו 

ואל ענינו.

ידידם הדו"ש מוקרם ואוהבם האמיתי
יוסף יצחק ש"ס

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"א אגרת לה(

 רק בזה שהננו קשורים ודבוקים למי שרעיונו זך, שכלו בהיר,
נוכל לצאת ידי חובותינו במקצת עכ"פ

שלום רב לך מעומק לבבי לעומק לבבך, עלה וצלח.

דע ידידי אם כי תמול כתבתי לך, אך לבי בל עמי מאז נסעתם מפה, פן ואולי אין אתם יודעים 

“תורת אמת"
מכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בתקופת ייסוד 
הישיבה בחברון עיה"ק, להרה"ח שלמה זלמן הבלין

המשך בעמוד 35
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הרב  מרבו  קיבל  הזקן  רבינו  כ"ק  הוד  א. 
המגיד ממעזריטש, מה שהוא קיבל מרבו מורנו 
הבעש"ט, את הפתגם “מה הינך זוכר" )“וואס 

געדענקסטו"(.

בחיות  החיה  זוכר",  אתה  “מה  זה,  פתגם 
לדורותם.  החסידים  את  המתים  תחיית  של 
תחיית המתים משמעותה חיים ארוכים, חיים 
וחיים ארוכים הם  זה הפסק.  אמיתיים. מיתה 
חיים  של  המשמעות  שזה  הפסק,  בלי  חיים 
יותר  זה  החיים.  היעדר  רק  לא  זה  אמיתיים. 
שחיים  רק  שלא  משמעותה  בעבודה,  מחיים. 

לבד, אלא מחיים גם אחרים.

זה  אמיתיים  שחיים  היא,  הענין  נקודת 

קדושה. וקדושה היא אין־סוף.

ב. בחסידות ישנם ג' ענינים. תורת החסידות, 
מידות חסידיות והנהגה בדרכי החסידים. שזה 
הענין של מוחין, מידות, ומה שלמעלה ממוחין 

ומדות.

מוחין - זה תורה. מדות - זה תפילה, ונה"י 
ירדו  שהמוחין  היא  שהכוונה  הבפועל.  זה 
למדות, ומהמדות לנה"י. שזהו ההנהגה בדרכי 
החסידים. וכאן, בנה"י, נרגש הגילוי של עצם 

הנפש.

ובפרטי  לתבוע,  ובפרט  לדבר,  קשה  ג. 
פרטיות לתבוע מאחרים.

ראו, תחיו בעצמכם, ותחיו אחרים.

 דרכי
החסידים

 חסידות דורשת תפילה
ותפילה דורשת יגיעה

שיחת י"ג תמוז תש"ט

בעלמא  חיותו  בחיים  האחרונה  תמוז  י"ב-י"ג  חגיגת  היא  זו  התוועדות 
דין של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע • שני פתגמים משיחה זו ביאר הרבי 
חשוב  חלק   • המנהגים  בספר  מועתק  נוסף  וקטע  שונות,  בהזדמנויות 
בעבודת  מתפשרת  הבלתי  והדרישה  ההכרח  לצורך,  מוקדש  מהשיחה 
מתורגמת  השיחה   • כלל  ומצויים  רגילים  בלתי  בביטויים  התפילה, 

לראשונה ללה"ק1

1( השתדלנו לתרגם את השיחה כמה שיותר מדוייק ללשון הרב, ללא שום תוספת ביאור והסבר בגוף 
השיחה. התרגום נערך ע"י הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' רוזנברג, משפיע בישיבתנו, ושגיאות מי יבין.
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ד. לומדים חסידות, אבל לא “מתפללים".

זה הרי לא יצא לרחוב, במילא אפשר להגיד: 
כשלומדים חסידות ולא מתפללים - באריכות 
- אזי מכניסים את אור החסידות לכלי מאוסה. 
צריך הרי להיות שומר פיו וכו', אז אני אומר 
“כלי לא טהורה". איני רוצה להשתמש בלשון 
לא נקייה עם פי ולומר כלי מלוכלך )“איך וויל 
א  זאגן  צו  מויל  מיין  פאראומרייניקען  נישט 

פארפאטשקעטע כלי"(.

ה. נדמה לו, שהוא מבין חסידות, אבל באמת 
יודע פירוש המילות. אפילו של  הרי הוא לא 

האלף־בית גם לא.

אם  התפילה,  בעבודת  עוסקים  היו  אם  ו. 
היה מתבטא  זה  הרי  באריכות,  היו מתפללים 
ביראת שמים. שהגהה ויש־אומרים של שולחן 

ערוך היה נוגע לו.

והיו  התפילה,  בעבודת  עוסקים  היו  אם 
אוכלים  היו  לא  הרי  אוחזים,  איפה  יודעים 
)“ניט  ישנים  היו  ולא  דערעסען"(  )“ניט 
היה מתקבל  לא  כואבים.  היו  דערשלָאפען"(. 
לא  אפילו  נחת.  שום  איינגעגַאנגען"(  )“ניט 
נחת מילדים, שהרי זה הנחת הכי גדול, שילדים 
הולכים בדרך הישר, הרי אפילו נחת כזה לא 

היה מתקבל.

מלאים  היו  כנסיות  הבתי  פעם  אה,  ז. 
יום,  כל  מתפללים  היו  המלמדים  ממתפללים, 
יומי  או  טובים  ימים  חודש,  ראש  שבת,  אבל 
היה בית הכנסת מלא עם מתפללים.  דפגרא, 
היו  מילות התפילה, אלא  רק שאמרו את  לא 
המתפללים  רק  לא  מזיעים.  והיו  מתפללים 
היו  ג"כ  בעצמם  הקירות  אלא  הזיעו,  בעצמם 

מזיעים.

הק"ש שעל המיטה היה כמו שצריך להיות, 
החשבון נפש של יום העבר, איך ועם מה עבר 
היום, כך אצל המלמד, אחרי שלימד כל היום, 

היה בידו את החשבון, וכך גם בעל עסק.

ח. צריכים להתפלל, צריכים לעסוק בעבודת 

התפילה, ולהתייגע על תפילה.

מגיע  שפועל  וכמו  ארבעט.  איז  עבודה 
לפנות בוקר, נותן אנחה, הוא רוצה לישון עוד 
לו  כואבים  דקות,   15 עוד  הפחות  לכל  קצת, 
העצמות, הוא רוצה עוד לנוח, אבל הוא נזכר 
שהוא מוכרח ללכת לעבודה; כך צריך להיות 
לא  עבודה.  זה  תפילה  התפילה.  עבודת  גם 

להתפלל כמו כינור )“ווי א פידעלע"(.

צריכים  התפילה,  לפני  להתייגע  צריכים 
אחרי  להתייגע  וצריכים  בתפילה,  להתייגע 
כדי  בעבודתי  פעלתי  מה  ולהתבונן  התפילה, 
כל  אצל  התפילה,  תורגש  היום  כל  שבמשך 

אחד לפי ענינו.

צריכים  בפרט  ותמימים  בכלל  חסידים  ט. 
היו  חסידים  אם  באריכות.  להתפלל  להתחיל 
יודעים איך ההורים שלהם והצדיקים בגן עדן 
מחכים על תפילתם, הרי כולם היו מתפללים 

באריכות.

בטוחני שכשיעסקו בעבודת התפילה, הקב"ה 
ימלא את כל הבקשות, “תכין לבם תקשיב".

י. חסידים יש להם כחות עצמיים. יש להם 
להבין,  שכל  לשמוע,  אזניים  לראות,  עיניים 
אלא צריך לשייף את הכלי. לשייף עד כדי כך 
והילך  הילך  “חותה  כמארז"ל  לטהרו,  שיגיעו 
עד שמגיע לטוהרו". לשפשף, משפשפים עם 
וגם  חול,  איזה  תלוי  זה  אבל  מים,  ועם  חול 
צריך  אבל  )“מאטשאלקע"(,  ספוג  באיזה 
לשייף עד שיגיעו לטוהרו, לא רק לכלי, אלא 

לטוהרו של כלי.

שהרביים  מה  כחות,  להם  יש  חסידים  יא. 
הנחילו להם לדורותיהם עד ביאת הגואל.

כל חסיד צריך להגיד כל יום פרק תהילים 

אם היו מתפללים באריכות, הרי זה 
היה מתבטא ביראת שמים
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בהם,  יומשך  הרביים  של  שהזכות  בייחוד, 
ושיוקלט אצלם הגילוי אור בפנימיות.

נקודת הענין היא כך: אור הקדושה הרי הוא 
אין סוף. ולזה הרי צריך כלים. כי כשאין עוד 

כלי, אזי ויעמוד וגו'.

ישנו ברק, אחרי הברק מגיע הרעם. זה יכול 
חלילה להרוג בן אדם. זה לא הברק האמיתי. 
צריך שזה יוקלט. אור פנימי, כשהוא נקלט, אז 

הוא חי בעצם, והוא גם מחיה אחרים.

יב. צריך שיהיה חוש באהבת ישראל. כשאחד 
אחי,   - אותו  שואל  הוא  אז  השני,  את  פוגש 
זה  מאכסטו"(.  וואס  )“ברודער,  נשמע?  מה 
כזה ביטוי אצל חסידים. מתנשקים, ושואלים: 
אחי, מה נשמע. זה כזו רגילות. אביו עשה כך, 
סבו, הסבא רבא. אבל זה אהבת ישראל יבשה. 
בלי חיות. זה צריך להיות עם לחות, רטיבות, 

ודביק.

אם  השני.  של  המעלות  את  לראות  צריך 
החסרון  באמת  הרי  חסרון,  השני  אצל  רואים 
הוא בעצמו. כשנתקן את עצמנו, הזולת ירגיש.

הולך  שהוא  שאיפה  לדעת  צריך  יהודי  יג. 
מסודר  בסדר  זה  הרי  נמצא,  שהוא  ואיפה 

במחשבה הנעלה של עצמות א"ס.

למה  חסידים:  על  חזקה  תביעה  ישנה  יד. 
לא מתפללים. לא אומר מי הוא התובע. אבל 
חסידים מבינים אפילו כשלא אומרים להם מי 
הוא התובע. אני שליח למסור: תובעים עבודת 
)הראה  כאן  שנמצאים  אלו  לכל  התפילה. 
באצבעו הק'  על כל הנאספים(, יכול כל אחד 
ללמוד  מניינים,  שלושה  שניים  על  להשפיע 
צריך  כיצד  ולהראות  בחסידות,  ענין  איתם 

להתפלל.

טו. אני רוצה להגיד ענין פנימי. אני מובטח 
בלי  עצמם  על  שיקחו  אלו  שכל  מבטיח  ואני 
נדר לעסוק בעבודת התפילה, יהי' להם הצלחה 
וברוחניות.  בגשמיות  ענייניהם,  בכל  מופלגה 
בלתי  הצלחה  להם  יהי'  במוחש.  יראו  הם 

מוגבלה.

נפש,  מסירות  עם  ולעשות  לעשות,  צריך 
להתנתק מהאוכל, להתנתק מהשינה, אבל לא 
מהזמן שצריך עבור בני הבית. עם בני הבית 

צריך לדבר, להדריך אותם בדרכי החסידות.

טז. בקטנותי, היה לי חקירה: האם מלאכים 
הכל,  יודעים  הרי  מלאכים  חשבון.  יודעים 
זאת את  גם חשבון. שאלתי  יודעים  האם הם 
האם  לי:  ענה  הוא  הרה"ק.  אאמו"ר  כ"ק  הוד 
הדבר  ברור  אבל  חשבון?!  יודעים  מלאכים 
פרק  כל  עם  חשבון  עושה  מיכאל  שמלאך 
נברשת  מזה  עושה  והוא  שאומרים,  תהילים 

שמאירה למעלה בעולם לו ולדורותיו.

כ"ק  הוד  היה  ובכ"ז  צעיר.  מאוד  אז  הייתי 
מה  בתדירות:  אותי  שואל  הרה"ק  אאמו"ר 

נשמע עם הנברשת?

יז. החינוך החסידי הפרטי שלי אצל הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק התחיל בשנת תרמ"ט.

אותי  שואל  היה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד 
אז: מה אתה זוכר? והיה אח"כ מסביר לי את 

העניינים שהייתי נזכר בהם מפעם.

)“וואס  זוכר"  אתה  “מה  )“ווארט"(  הפתגם 
ר'  הצדיק  מהסבא  מקבל  הוא  געדיינקסטו"( 
ברוך - אביו של אדמו"ר הזקן - שהבעל שם 
טוב שאל את זה אצלו. כך הבעש"ט היה שואל 
אצל כל תלמידיו. ובעת היארצייט הראשון של 
הבעש"ט בשבועות, כאשר בן הבעש"ט הרה"ק 
מעלה  של  הפמליא  שכל  ואמר  נעמד  צבי  ר' 
המגיד  אז,  הרי  ממעזריטש,  למגיד  הועברה 
ממעזריטש, ג"כ שאל אצל כל התלמידים: וואס 
געדיינקסטו?... וכך שאל הוד כ"ק רבינו הזקן 

אם חסידים היו יודעים איך ההורים 
שלהם והצדיקים בגן עדן מחכים על 
מתפללים  היו  כולם  הרי  תפילתם, 
באריכות

20



אצל תלמידיו, וכשענו על השאלה, הרי אז הם 
הסבירו את העניינים שלא היו מובנים.

להוציא  נדר,  בלי  עצמי,  על  לוקח  אני  יח. 
הבר  שקודם  מהמאמרים  לקוטים  ספר  לאור 

מצוה ולאחר הבר מצוה.

להעלים.  אפשר  אי  אבל  לגלות.  קשה  יט. 
וכפי  ה',  אהבת  ישראל,  אהבת  מצד  ובפרט 
)“א  מקובל  שפתגם  חסידים  אצל  שמקובל 
רוצה  אני  לכן  פועל.   - ווארט"(  מקובל'דיקע 

לגלות:

בתדירות  נהג  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד 
להסתכל בשלושה ספרים: כתר שם טוב, אור 

תורה ותניא.

הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לא הי' רוצה שידעו 
מזה. לכן שלושה ספרים אלו היו מונחים אצלו 
במגירה של השולחן. במגירה היו כספי צדקה 
מונחים  היו  הנ"ל  ספרים  שלושה  גם  שונים. 
שם, והוא הי' מסתכל בהם לפני יחידות, ולפני 
ק"ש שעל המטה. כמה הוא הי' לומד בהם, האם 
עמוד, או כמה שורות, או ענין - איני יודע. רק 
בהם  ולומד  הספרים  שלושת  את  פותח  שהי' 

משהו.

את  להם  יהי'  שחסידים  הדבר  ונכון  נחוץ 
טעמים  כמה  ומפני  אלו,  ספרים  שלושת 
ללמוד  אחד.  בכרך  אותם  לכרוך  לא  ידועים, 
בהם כמה שירצה, אבל שיהיה לימוד. כל יום, 
וזמנים  טובים  וימים  בשבתות  הפחות  לכל 

ידועים.

כ. אצל חסידים יש ביאור על הפתגם שהוד 
כ"ק רבינו הזקן אמר: כל החיל אשר נגע יראת 
- קוזקים חסידיים. אצל קוזק הסוס  ה' בלבו 
בטל לרוכב. הוא, הסוס, אינו דבר נפרד. הוא 
רץ כנגד האש. הוא לא נעמד )נעצר( בפני שום 
וכשהקוזק  כנגד האש בשמחה.  רץ  הוא  דבר. 

שמח  והוא  מרוצה,  הוא  אז  המנגד  את  מנצח 
בשפה שלו. זה המשמעות של ביטול המרכבה 

לרוכב.

ביהודי. אפילו  צריך שיהי' תענוג  אה,  כא. 
כשהזולת אינו כפי שצריך להיות, צריך לדעת 
שזה חסר בך, הזולת לא יודע מה שהוא יודע. 
הרי  יודע,  שהוא  מה  יודע  היה  הזולת  אם 
בוודאי היה נראה אחרת. כשהוא בעצמו היה 

כפי שצריך להיות, אז הזולת הי' לומד ממנו.

כב. חסידים אינם עצלנים. אלא אינם שמים 
פארשפיעלט  מען  )“נאר  )מתפספס?(.  לב 

זיך"(.

כג. )להתוועדות נכנס קהל רב, והי' צפיפות 
קהל  מהמקורבים:  אחד  ואמר  למאוד,  גדולה 
שליט"א:(  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  גדול.  מדי 

בקדושה מה שיותר - זה מעלה.

כד. )לאחר שניגנו את הניגון של ד' בבות 
הרבי  של  שהזכות  אמר:(  הזקן,  מאדמו"ר 
הצלחה  ביתו  ולבני  אחד  לכל  שיומשך  תגן, 
בגשמיות וברוחניות שיתקרבו יותר לגילוי של 

אור המשיח.

מכוסות  כשמזג  ההתוועדות,  )לאחר  כה. 
אחדים שלו יי"ש ושפך לבקבוק לחלק לאנ"ש 
ונשאר מעט מכוס א', שפכו ג"כ ואמר:( צריך 

לייקר כל טיפה.

כו. )הנאספים התחילו לצאת מהחדר בניגון 
“כי בשמחה וגו'", אמר:( ללכת, אבל לא לצאת 
צריך  ַארויסגיין"(.  ניט  ָאבער  )“ַאוועקגיין, 

לקחת את עצמנו כבר לעבודה.

ביהודי.  תענוג  שיהי'  צריך  אה, 
שצריך  כפי  אינו  כשהזולת  אפילו 
להיות, צריך לדעת שזה חסר בך
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לימודי חול באופן אישי

חכמות חיצוניות – עון ביטול תורה
בפרק ח' בתניא כותב אדמו"ר הזקן:

וכן העוסק בחכמות אומות העולם בכלל דברים בטלים יחשב לענין עון ביטול תורה כמ"ש ]כמו 
שכתוב[ בהלכות תלמוד תורה.

ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות על טומאת דברים בטלים שאינו מלביש ומטמא רק 
המדות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלהית בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים . . ולא בחי' 
חב"ד שבנפשו מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים וע"ה ]ועמי הארץ[ יכולים לדבר כן.

משא"כ בחכמת האומות הוא מלביש ומטמא בחי' חב"ד שבנפשו האלקית בטומאת קליפת נוגה 
שבחכמות אלו"1.

אבי אבות הטומאה
והיינו שנמשך אור מקיף דטומאה ששרשה מבחי' אבי אבות הטומאה2.

רע בעצם
וכמ"ש רבינו נ"ע שחכמה חיצוניות מטמא חב"ד שבנפשו, ואין זה מה שיש בו רק תערובת רע, 

כי אם הוא רע בעצם3.

חכמות חיצוניות גורם הישות ומנגד לכללות התומ"צ
עיקר ההפרש בין חכמה דקדושה לחכמה דסט"א, דחכמה דקדושה עיקרה הוא הביטול והוא 
בחי' מה . . והרי הוא גורם ביטול בנפשו ועי"ז הוא בא לקיים התומ"צ, וכמו"כ כל המדות טובות 
הם מצד הביטול, משא"כ חכ' חיצוניות הרי הוא גורם הישות והרגש עצמו והעדר הביטול ומנגד 
לכללות התומ"צ וגורם כל המדות רעות כמו גאוה וכעס קנאה ותאוה וכבוד כו', דכאשר הוא בטל 
ואינו מרגיש עצמו הרי הוא לא ירצה שום דבר תאוה וכ"ש רצון חזק, וכן לא יפול בו ענין הגאוה 

ובמיוחד  ובעיקר  לנושא,  הרבי  של  הכללית  בגישה  עוסק  שלפנינו  שהליקוט  למודעי,  וזאת  הבהרה: 
כשהמדובר הוא אודות תמימים ותומכי תמימים, למעט מוסדות ואנשים מסויימים שבהם לפעמים היתה 

הוראה שעה. "ומובן שאופן האחרון הי' נדיר ביותר אבל בכ"ז קרה לפעמים" )אג"ק ח"כ עמ' קכ(.
וראה לקו"ש חי"ג ע' 235 ותורת מנחם חלק כ' ע' 116 ואילך, שם מבואר שהיתר הענין בתור הוראת שעה 
זה בדוגמת הקמת בית חולים )כ"ה לשונו הקדוש( לאנשים שאינם בריאים הזקוקים לסממני רפואה וכו', 
שבעצם הינם סם המוות, רק שע"י כמות מצומצמת ניתן להציל דברים מסויימים, וצריך אזהרה מיוחדת 

לאנשים בריאים שלא יתפתו אחרי זה. מפני האריכות לא נעתק, עיי"ש בארוכה.
1( תניא פרק ח'. ע"פ לוח התיקון.

2( ד"ה זאת חנוכת המזבח תר"מ, סה"מ תר"מ ע' י"ב.
3( ד"ה אתה הראת תרפ"ט, סה"מ קונטרסים ח"א נח, א.
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והכעס וגם קנאה וכבוד וכדומה, משא"כ טבע הישות מביא את כל אלה4.

העוסק בחכמות אלו אינו יכול להיות לו פתיחת הלב והמח
ולכן אנו רואים שמי שעוסק בחכמות אלו אינו יכול להיות לו כלל איזה שמץ פתיחת הלב והמח 

לאיזה דבר אלקות, לא בתורה ולא בתפילה ולא בכל דבר הנוגע לעניני אלקות.

ספר המאמרים תר"מ ח"א ע' תלה

"רעיון תמוה ומצער"
בתמהון קבלתי מכתבו מעש"ק, שלאחר תיאור דברי ימי חייך אתה מגיע בפשטות למסקנה 
שהדרך היחידה שיש לך להסתדר בחיים היא רק ע"י לימוד אנגלית, ואחר כך כימי' וכו' ואז יכול 

להיות לך בטחון גמור בקב"ה להסתדרות וכו'.

ומזה ניתן לראות כיצד היצר הרע יכול להשלות אדם בידעו שבכל החוג, אין אפילו אחד שהלך 
בדרך זו. על סמך מה יכול אתה לתאר זאת לעצמך ועוד בהחלטה גמורה, שכל שאר הדרכים אינן 
בשבילך, והדרך החדשה הזו יכולה להבטיח לך הסתדרות טובה? ואתה עוד מוסיף, גם ברוחניות! 
אכן, אתה גם כותב שאם יהי'... נס מיוחד אתה יכול להסתדר גם באופן אחר. מובן מאליו שאין 
זו ראי' לדבריך מכך שאתה כותב אודות התמים... שי' שבא מחוג אחר לגמרי, מבלי הבט על כך 
שהוא לומד כמה שעות ביום לימודי חול, הלואי שאתה היית עסוק בלהט בכך ]=בלימוד החסידות[ 

לא פחות ממנו ולהשתפר כפי שהוא מתקדם, משנה לשנה - משתפר יותר ויותר. 

אינני יודע מי החדיר בך את הרעיון התמוה ומצער, ואשר אינך רואה מה קורה כאן. ואם לדעתי 
ועצתי תשמע, עליך לעזוב את כל המחשבות אודות תכלית, ולהתיישב ללמוד בהתמדה ושקידה, 

ובהחלט רק לימודי קודש נגלה וחסידות, לכל הפחות לעוד שלש ארבע שנים5.

הכאב והצער על שמבזבז את זמנו ויודע שמבזבז...
אף כי כותב אשר חצי היום למד בישיבה וחצי השני מבזבז על הכנות ולימודי חול, ומובן הכאב 
והצער על אשר בחור ואברך יודע שמבזבז זמנו ואעפ"כ ממשיך בהנהגה זו בה בשעה שהזמן הוא 
אבידה שאינה חוזרת ומספר השנים שניתנו לאדם הם מצומצמים כפי הדרוש לו למלאות שליחותו 

4( ד"ה ת"ר נר חנוכה תרמ"ג ס"ד.
5( אגרת ד'תקכד - אג"ק מתורגמות ח"ב ע' 300.

דע מה שתשיב אינו מכשיר לימודי חול

תמים א' בתומכי תמימים כתב לכ"ק אדמו"ר הריי"צ שברצונו ללמוד לימודי חול על 
מנת שיוכל להתווכח עם אותם אלו היורדים מן הדרך. אדמו"ר הריי"צ שלח לו מענה ארוך 
בשלילת לימודי חול אף לצורך מטרה זו, ובנמען המכתב כתב הרבי "מר" אף שהיה תמים...

תשורה מאצקין תשס"ז
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של הקב"ה למשך ימי חייו באריכות ימים ושנים טובות ובאופן טוב ומועיל6.

הסטטיסטיקה היבשה - דווקא לומדי תורה מסתדרים בחיים
במענה למכתבו מיום 5\6 בו כותב אודות בנו שי' בטענה שילמד בשביל לקבל בחינת בגרות 

וכו', וכאילו זוהי הדרך היחידה בשביל בנם בכדי שיוכל להסתדר בחייו בעתיד.

ולפלא, כיון שנמצאים במקום כאה"ק ת"ו, בודאי ידוע להם, שאלפי אברכים - כן ירבו - בגיל 
בנם שי' נמצאים בישיבות אשר באה"ק ת"ו, לומדים תורתנו הק' הנקראת גם כן תורת חיים, כולל 

6( אג"ק ח"ח ע' רא-ב.

משניות בעל פה – תיקון על לימודי חול

א' מאנ"ש ביקש פעם מהרבי, ביחידות, תיקון על כך שבשנות ילדותו למד לימודי חול, 
ענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א שילמד משניות בעל פה וזה יתקן את הענין.

קונטרס אילנא דחיי )תשס"א( ע' 35

בטומאת המוחין אין חילוק בין נערים ונערות

מספר הרי"ל צייטלין: שאלתי ביחידות את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם יש חילוק בין 
נערים ונערות בנוגע לזהירות מלימוד חכמות חיצוניות?

וענה לי כ"ק אד"ש: הגם שבנוגע למצות תלמוד תורה ישנו חילוק, אבל בנוגע לטומאת 
המוחין - אין שום חילוק בין נערים לנערות...

קובץ חינוך על טהרת הקודש ע' 12

תמורת היכל הדקדוק או הלשון - היכל מגלי פנים בתורה

הנשיא ]כ"ק אדמו"ר הזקן[ נשען על זרועותיו כחמשה רגעים, ואחר כך הגביה את ראשו, 
ויפקח את עיניו ויאמר: ״כן הדבר אשר אמירת פיוטי התפלה והמזמורים, ובפרט קריאת 
שמע ושמונה עשרה, צריכה להיות בזהירות גדולה על פי חוקי הדקדוק, אבל בהנוגע ללימוד 
היכלות  ישנם  דרקיעא  במתיבתא  גדולה.  זהירות  צריכים  הלשון,  ותורת  הדקדוק  חכמת 
מיוחדים לכל לימוד ולימוד, ובין שני ההיכלות, היכל חכמת הדקדוק והיכל תורת הלשון, 
ישנו היכל של מגלי פנים בתורה שלא כהלכה. באותו הלימוד שהאדם עוסק ביום, הנה 
בעלות נשמתו בלילה לשאוב לה חיים מלמעלה – הנשמה עולה להיכל ההוא בלילה, ולפעמים 
מזדמן שהיא תועה, ותמורת היכל חכמת הדקדוק או היכל תורת הלשון היא נכנסת להיכל 
מגלי פנים בתורה שלא כהלכה, ולכן צריכים להזהר בלימוד חכמת הדקדוק ותורת הלשון".

רשימת שמעון הכופר
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חיי העולם הזה והעולם הבא גם יחד, ולומדים בהתמדה ושקידה ומתוך בטחון נפשי ושמחה וטוב 
לבב, ומה שמגדיל עוד יותר תמיהתי, שהרי בודאי נודע להם הנדפס בכמה מכ"ע אשר באה"ק ת"ו 
על דבר המתרחש בנפש הנוער אשר שם והנהגתו, ואשר החסון הכי חזק נגד הרוחות בלתי מצויות 
המנשבות ברחוב, מקבלים דוקא בישיבות אלו, ועד כדי כך, שבאלפי נוער עבריין, לא נמצא אף 

אחד מתלמידי ישיבה הלומדים תורה כל היום7.

בפרט בגילו חשוב ללמוד בישיבה שלומדים רק לימודי קודש
ילמוד בישיבה בה לומדים רק לימודי קדש בכל היום. והעיקר שישתדל להיות בפנימי' שלה, 
ז.א. באוירה של ישיבה כל היום כולו. והרי דוקא שנים אלו דגיל שלו, הם החשובות ביותר לעיצוב 

דמותו של האדם למשך כל ימי חייו8.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון
במענה לשאלתו – פשוט שעליו ללמוד בישיבה בה לומדים אך ורק לימודי קודש. ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון9.

לימודי חול במוסדות - כללי

הוראה מיוחדת - לימוד תנ"ך וכתיבה תמה
בד' ניסן תש"מ רושם הרב אפרים וולף את ההוראה הבאה שהתקבלה בב' ניסן ממזכירות הרבי:

"ישנו מכתב חריף מכ"ק אדמו"ר בדבר לימוד תנ"ך וכתיבה תמה ובדבר לימוד דברי ימי ישראל 
מאיזה ספרים לומדים האם יש להם ספרים כשרים ומאיזה ספרים לומדים היסטוריה"10.

רצונם לעסוק בתורה מבלי לחשוב על כל תכלית וכו' וכו'
במ"ש אודות לימודים תיכונים - לפלא גדול - אשר כל הזמן מתקבלות לכאן ידיעות מישיבות 
אשר באה"ק ת"ו, ומכו"כ, אשר ההתמדה ושקידה בלימוד נתגדלה, והכי חזק רצונם לעסוק רק 
בתורה מבלי לחשוב על כל תכלית וכו' וכו', ולא עוד אלא שגם תלמידות בית יעקב דורשות את 
זה מהחתנים וכו', ולעו"ז - ידיעות מישיבה אחת, אשר כמה תלמידים עוזבים בשביל שמחפשים 
תכלית ופרנסה, בתלמידים הנוכחים מתמעטת ההתמדה ושקידה מטעם עזיבת השאר וכן משום 

דשב ואל תעשה עדיף ועוד טעמים משונים11.

7( אגרות קודש חי"ט ע' שו.
8( אג"ק חי"ח ע' תיז.

9( ממכתב ט' אייר תשל"א.
10( עסקנות ציבורית באה"ק ע' 78.

11( ממכתב י"ט אלול תשי"ט, נדפס בימי תמימים ח"ב ע' 411.
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לימודי קודש כל היום כולו - ולפרסם לרבים
על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, סידר הרב משה פנחס ע"ה כץ מחלקה חדשה בישיבה, בה 
ילמדו רק לימודי קודש כל היום, כשבישר על כך לרבי, הביע הרבי את שביעות רצונו וכתב לו את 

המענה הבא:

ח' מ"ח, תשט"ו

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים כו' וכו' מוה"ר משה פנחס שי' הכהן

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב וברכה, אשר סידרו את בנם זאב יחזקאל שליט"א הכהן שילמוד 
לימודי קדש כל היום כולו, ולקח חלק בסידור מחלקה בזה,

. . והרי גם בענין הנ"ל נעשה הדבר פעמים רבות, כי בכל יום ויום שילמוד בנם שי' לימודי 
קדש באותן השעות שהי' עלול ללימודים אחרים, הרי נעשה הדבר עוד הפעם, שבמילא גם על זה 

חל הלימוד דתוספת ברכה הבאה לפי רוב המעשה . .

נ.ב.

כמוהו,  עשו  שכבר  אלו  לכל  תוכנו,  למסור  או  זה,  מכתבי  להראות  שברשותו  מעצמו  מובן 
ועאכו"כ לאלו שעדיין לא בחרו בטוב האמיתי, ובמילא לא בא אצלם הנ"ל, בפועל, והרי חזקה 
לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט כשיוסיף בזה דברים היוצאים מן הלב - שנכנסים אל הלב. 

והשי"ת יצליחו להיות שליח טוב גם בענין נעלה זה12.

לימוד התורה באופן של הלעיטהו כשור
במענה למכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, בו כותב אודות הענין דלימודי חול, ולכתוב עד"ז להמנהל וכו'.

שיחיו שעליהם  ילדיהם  של  האמיתי  בטובתם  הרוצים  מההורים  כאו"א  ענינו של  הוא  הדבר 
לקיים הוראת חז"ל ורז"ל דספי לי' כתורא ]הלעיטהו תורה כשור שאתה מלעיטו ואובסו מאכל )כתובות נ, א 
רש"י([, ואם הודיעונו דבמקום דליעול ירקא ליעול בשרא ]במקום שיכנס ירק, )עדיף ש(יכנסו בשר ודגים. 

12( אג"ק ח"י ע' מג.

מנין הברייטקייט להכניס לימודי חול בתו"ת

ב"ה, ט"ז תמוז, תשט"ו

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

... במ"ש אודות חידוש בתכנית הלימודים בתו"ת להכניס לתוכה לימודי חול, אף שרק 
בשביל כמה כתות מיוחדות, אינני יודע מהו די ברייטקייט אין דעם... לשנות תכנית תו"ת 
הקיימת זה כמה שנים. - מובן שאין כל הנ"ל שייך ללימוד דקדוק וכו' דלה"ק, שלומדים 

אותם בתו"ת1.

1( אג"ק חי"א ע' רמט.
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שבת קמ, ב. המו"ל[, עאכו"כ בנדו"ד שגם ירקא אין זה. ועוד להיפך, וכמבואר בהל' ת"ת לרבנו הזקן, 

בתניא ועוד.

ומ"ש שאמרו לו, שצריך לדעת איך לשאול וכו'"

אמת שאין לשאול עד"ז, כי כנ"ל הדבר פשוט בהלכות ת"ת, בתניא ובכ"מ13.

 יצייר לעצמו שיבוא משיח והמוסד שלו רשום שלמדו א.ב.סי.
ורק אח"כ – אלופו של עולם!

ב. שואל במכתבו אם אפשר לשנות הסדר בחלק מהכתות, שתחלה ילמדו הלימודי חול ואח"כ 
לימודי הקדש:

הנה בודאי ידוע לו, עד כמה שזהו נגד כל שיטת ישיבות תו"ת מיסדה ומנהלה, וכל הענין של 
לימודי חול בהישיבה, אינני בקי במהלך הענינים באיזה אופן הסכימו ע"ז, אם לא הי' בזה שינוי 
והתלבשות  בין מעבר  ההפרש  וכידוע  בדרך התלבשות,  בדרך מעבר אלא  לא  ההוראה  שעברו 
)וגם בזה - באופן השני של ענין ההתלבשות(, אבל בכ"א - הנה כל ענין לימוד זה הוא רק מצד 
ההכרח ואונס, במילא מובן שאין צריכים לעשות כל שינוי לכיוון ההפכי, כיון שגם על המצב 
דעתה צריכים להיות שרוים בצער, ובפרט כשהשינוי בא להוציא סדר מחזקתו שכבר נהג באופן 
כזה כמה שנים, ולשנות למצב יותר גרוע. ובל"ס ג"כ שיודעו מהשינוי בכל שאר הסניפים, וא"א 
לשער מראש כל התוצאות אשר בזה. מכל הנ"ל מובנות חוו"ד בשאלתו אם יש מקום להשתדלות 

ולשנות, הרי צריכים הם להחזיק את הענין עוד יותר מאשר עתה ולא להיפך.

ובכדי אשר יהי' בנקל לו דורכגיין ]= לעבור[ ולפעול בעצמו והן אצל בע"ב יתאר בעצמו - 
ככל בנ"י המאמינים, הרי גם אנו תקותינו שבכל יום ויום יבוא משיח צדקנו ויוציאנו מן הגלות 
בגשמיות, ובמילא גם מן הגלות ברוחניות, ואז יצייר לעצמו שאם הי' עושה שינוי הנ"ל ויתבונן 
שכעשר שנים עמד בנסיון, למרות כל הקישויים העלמות והסתרים והוצאות שבדבר - האט ער 
דורכגעטראגען ]= הצליח, שרד[ שלימודי קדש באו לכל לראש, וברגע האחרונה לפני השיחרור 
מההעלמות והסתרים - נהפכה ח"ו הקערה על פי' וביציאתו עם מושפעיו מן הגלות הרי נרשם 
המוסד שלו בין אלו שתחלה לומדים א.ב.סי. ורק אח"כ - להבדיל - אל"ף - אלופו של עולם - יו"ד 
למעלה יו"ד - כאו"א מבני ובנות ישראל למטה, וקו המחברם - הוא קו דסדר השתל' הקו דתורה 

ומצות שע"י ישראל וקוב"ה כולא חד.

בברכה להצלחה בעבודתו בקדש, ושיתקבל אצלו הדבר בקל, ולא רק מצד נה"א כ"א גם בנה"ב14. 

רבותינו הבהירו: בהכנסת לימודי חול מוסרים את הילד לידי השטן
ומזה מובן גודל האחריות בנוגע לאופן ההנהגה עם תשב"ר – שכיון שההבל שלהם אין בו חטא, 
בדוגמת לעתיד לבוא, צריך להזהר שלא להחדיר שם אויר העולם שיש בו חטא, עי"ז שלומדים 

עמהם עניני חכמות העולם.

13( אג"ק חט"ז ע' מח.
14( אג"ק ח"ו ע' קיד.
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גודל  חול. אמנם, אף שמצד  לימודי  ע"י  רע  עניני  להחדיר שם  להזהר שלא  בודאי שיש   .  .
האחריות שבדבר, בודאי שאף אחד מישראל לא יעשה זאת בשום אופן – הרי היצה"ר הוא ערמומי 
)"ַא קלוגינקער"(, ובא בתחבולה ומתלבש ב"איצטלא של משי" )"ַא זיידענע זשוּפיצע"(, ומדבר 
בסגנון של תנאים ואמוראים, בהזכירו מאמר רז"ל "כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו 
ליסטות", ועוד מאמרי רז"ל כיו"ב, ועי"ז רוצה לשדל אותו שצריך ללמד את הילדים לימודי חול, 

כדי להבטיח להם "תכלית".

ובכן, צריכים לדעת, שרבותינו נשיאינו הבהירו זאת מקודם לכן:

הרביים הזהירו, שכאשר יבוא מישהו ויטען שצריכים לחשוב אודות ה"תכלית" של הילדים, ולכן 
צריכים ללמוד עמהם לימודי חול – אזי אין להתחשב בסגנון הדברים, אם הוא מדבר בשפה גלוי', 
או בשפה וסגנון של מאמרי חז"ל, ואין להתחשב ב"איצטלא של משי", אלא צריכים לדעת שבתוך 

"איצטלא" זו נמצא היצה"ר!
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ואף שמצטט מאמרי חז"ל – הרי פירוש הדברים אינו כפי שהוא מתיימר לפרש. ולדוגמא, בנוגע 
למארז"ל הנ"ל אודות הצורך ללמד את בנו אומנות – אין הכוונה שצריכים להתחיל בכך בהיותו 
ילד קטן טרם שיודע להבחין בין טוב לרע, אלא, כפי שנהגו לפנים בישראל, שמשך זמן קצר לפני 
זמן ההסתדרות, היו מלמדים איזו אומנות כדי שיוכל להסתדר, אבל חלילה וחס להכניס את אויר 

העולם באויר דתשב"ר.

בכל הדורות נהגו בנ"י לעטוף בטלית את הילד שמכניסים לחדר, כדי שלא תשלוט בו עין רעה 
ח"ו של זה שאינו סובל )"פַארגינט ניט"( שילדי ישראל ילמדו תורה – "הוא שטן הוא יצה"ר" 
)"השטן" בגימטריא שס"ד, כנגד שס"ד ימי השנה שבהם יש לו רשות להסטין, מלבד יוהכ"פ(; 
ח"ו  אותם  לנתק  היצה"ר,  של  בידים  אותם  ומוסרים  ישראל,  ילדי  בידים  לוקחים  זה,  ותמורת 

מהתורה!...

כל  הרי  מובן:  אינו  דלכאורה   – הרע"  ביצר  לפניך  חטא שחטאנו  "על  בהנוסח  הפירוש  וזהו 
החטאים הם ביצר הרע? – כיון שישנם ענינים שהאדם מצד עצמו אינו שייך אליהם, אלא שהוא 
מגרה עליו את היצה"ר. ועד"ז בנדו"ד, שאויר תשב"ר מצד עצמו אין לו שייכות ואין בו נתינת-

מקום כלל לענין של חטא, ואעפ"כ, לוקחים בידים ומוסרים את הילדים בידיו של היצה"ר!...

לפנים בישראל הי' הסדר שהילד והבחור היו לומדים כל ימיהם בחדר ובישיבה, מבלי לחשוף 
אותם לאויר העולם, ורק לקראת בוא זמן ההסתדרות היו מלמדים אותם איזו אומנות; ותמורת 
זה, לוקחים עתה ילדים קטנים ומכניסים אותם לבתי-ספר שבהם לומדים עמהם ענינים שאינם 

 ברוסיה היה לנו מסירות נפש,
וכאן בכפר חב"ד לומדים לימודי חול?!

מספר הרב בן ציון וישצקי: כאשר המשפיע הרב החסיד ר' מענדל פוטרפאס ע"ה הגיע 
לארץ בשליחות הרבי לשמש כמשפיע, הוא פגש אותי בוקר אחד בדרך למקווה, הוא קרא 

לי 'בנצ'יק' כפי שהוא קרא לי בזמן שהוא שהה בבית הורי.

פה  לו,  ועניתי  לומד?  פנחס  בני  היכן  אותי  שאל  הוא  לבבי,  עליכם'  'שלום  לאחר 
במוסדות הכפר. שאל אותי ר' מענדל האם לומדים שם למודי חול? עניתי לו שכן.

ואז הוא צעק "וואס?! דיינע איינגל גייט צו דער שקאלע?!" והמשיך לצעוק עלי על 
כך שברוסיה היה לנו מסירות נפש בפועל ממש לא לשלוח את ילדינו לבתי ספר שבהם 

לומדים לימודי חול, והנה כאן, בכפר חב"ד - הילדים הולכים ללמוד לימודי חול?

עניתי לו שבינתיים זה המצב כאן ואין מקום אחר. ר' מענדל המשיך ואמר לי "תפתח 
חיידר על טהרת הקודש", ניסיתי לומר לו שבכפר יש סדר, וישנם עסקנים, וישנו וועד 
אשר הם האמורים לאשר דברים כאלו. אבל ר' מענדל לא שינה את דעתו והוא חזר ואמר 

"אתה צריך לפתוח כאן חיידר!".

קובץ חינוך על טהרת הקודש ע' 11
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שייכים לבני אברהם יצחק ויעקב, ענינים שלא ניתנו בסיני, ויתירה מזה, ענינים הפכיים מהענינים 
שניתנו בסיני, וכל זה למה – כדי להקל על הקב"ה להמציא להם פרנסה לאחרי עשרים שנה...15.

אהלי תורה - קראון הייטס

"מוסד החנוך אהלי תורה" - מוסד על טהרת הקודש, וללא לימודי חול, נוסד16 בעקבות שיחה 
ביותר,  גדולה  דיבר הרבי בהתרגשות  נוקבת שנשא הרבי בשמחת תורה שנת תשט"ו. בשיחה 
ואמר ביטויים חריפים שחלקם אין זוכרים. בתוך הדברים חזר כמ"פ שהדברים מיוסדים על פתגם 

אדמו"ר נ"ע ש"שמחת תורה שַאדט ניט" ]אינו מזיק[, ולכן יהי' זה בחסד וברחמים

את המוסד הקים הרב מיכאל טייטלבוים ע"ה בעשר אצבעותיו. הוא מספר ומעיד אשר המוסד 
מעולם לא קיבל תמיכה ממשלתית ואדרבה, סבל הצקות וביקורות מאיימות, אך זה היה העיקרון 
שעמד מאחורי המוסד - להקים מוסד על טהרת הקודש ללא לימודי חול כלל, אפילו לימודי שפת 
האנגלית לא תפסה מקום במוסד זה. ולא לחינם זכה מוסד זה ליחס נדיר במיוחד מהרבי עם שלל 
ביטוי חיבה, הכינוי "המוסד חשוב ביותר" נשמע מפי הרבי בכמה הזדמנויות אודות מוסד אהלי 

תורה.

כבר שלושת אלפים שנה עם בטלן שאינו לומד דקדוק עומד איתן
חוששים שמא ילך הילד ברחוב, וכשיצטרך לשאול מישהו למקומו של רחוב מסויים – ידבר 
באנגלית עם "מבטא יהודי" )"ַא אידישן ַאקצענט"(... ויהי' ניכר שהוא יהודי!... ולכן לומדים עמו 

"אנגלית", ושאר חכמות חיצוניות, כדי לטמא את מוחו של הילד!

ג' השנים הראשונות שבהם מתחיל הילד ללמוד, הם הזמן שהוא היסוד העיקרי להצלחתו   –
בעתיד. ודוקא בזמן זה לוקחים את הילד ומטמאים את מוחו ב"אנגלית", דקדוק )"גרַאמַאטיקע"( 

וכיו"ב!

. . היכן היא הגאוה היהודית )"וואו איז דער אידישער שטָאלץ"(?!

מה שטוענים, שכאשר ילמדו את הילד "אנגלית" וכו', אזי תהי' לו תועלת בגשמיות, שיהי' לו 
קל יותר "להסתדר" בחיים – הרי זו טענה שאין לה מקום כלל, שהרי אף אחד אינו "יודע עתידות"; 

ובכל ההנהגות יש להתנהג ע"פ תורה.

כל דבר שיש בו תועלת – נכתב בתורה, ואילו היתה תועלת כלשהי בגשמיות בלימוד חכמות 
חיצוניות – הי' צ"ל דין בתורה שצריכים ללמוד חכמות חיצוניות. ומכיון שאין בתורה דין שכזה 
– ואדרבה: מפורש בתורה שהדבר אסור, ושעי"ז מטמאים חב"ד שבנפש – פירוש הדבר הוא שאין 

בזה שום תועלת בגשמיות, ואדרבה!

15( משיחת שמח"ת תש"כ - תו"מ חכ"ז ע' 103.
16( בשלשלת היחס )מהדורת תשי"ז ואילך( נכתב בשנת תשט"ז: מייסד ישיבת מוסד חינוך על טהרת 

הקודש אהלי תורה.
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הם חושבים שיוכלו להתחכם על הקב"ה )"מען וועט גיין איבערקליגן דעם אויבערשטן"(, היינו, 
שלא יתחשבו בדרכים שהקב"ה נתן בתורתו כדי להצליח, אלא יחפשו דרכים משלהם, ללמוד 
"אנגלית", ועי"ז להצליח. – ובכן: עליהם לזכור, שהקב"ה ברא את העולם לפני חמשת אלפים שבע 
מאות וארבע-עשרה שנים, ומאז מנהיג אותו תמיד כרצונו, וגם להבא ימשיך להנהיג את העולם 

בהתאם לרצונו – ע"פ תורה.

הקב"ה נתן לבני ישראל את התורה כבר לפני למעלה משלושת אלפים שנה, ומאז, רואים אנו 
שהעם ה"בטלן", שאינו לומד "דקדוק" וכו' – עומד איתן )"הַאלט זיך שטַארק"(!

. . הילדים עצמם – אינם אשמים בכך, שהרי אין להם דעה משלהם, וההורים הם השולטים בהם; 
ומה עושים ההורים – גוזלים את חייהם של הילדים! באיזו זכות באים הורים וגוזלים מהילדים את 

ימיהם?! האם לשם כך נתן הקב"ה ילדים, כדי שההורים יקחו מהם את חייהם?!...

וכי משום שיש לו יצר הרע, ואינו יכול "להסתדר" עמו )"קָאן זיך ניט איינקערן מיט אים"( – 
עליו להטיל זאת על ראשם ועל ימי חייהם של הילדים?!...17

הרבי שולל על הסף הכנסת לימודי חול במוסד
במהלך השנים הופעל לחץ על מנהל המוסד הרה"ח ר' מיכאל טייטלבוים, להכניס לימודי חול 

17( משיחת שמח"ת תשט"ו סט"ז - תו"מ ע' 73.

 לא מסרנו את נפשנו בימי השלטון הקומניסטי
כדי שילדינו ילמדו "גוייש"

תורה  אוהלי  מוסד  והתקופה של הקמת  הנסיבות  על  ברוד  יחזקאל  ר'  הרה"ח  מספר 
בשכונת המלך קראון הייטס:

"החינוך באותן שנים הושפע מאד מהאוירה האמריקנית, זו לא היתה האווירה הטהורה של 
ה"חדר" שהכרנו ברוסיה. כאן למדו הילדים באנגלית ושעות רבות ביום עסקו בלימודי חול.

הדבר מאד לא מצא חן בעינינו, המהגרים מרוסיה ופעמים רבות דיברנו בכאב על כך, 
אך לא היה לאל ידינו לעשות דבר, אמרו לנו שזה מנהג המקום וזה החוק ואי אפשר אחרת.

יכול לשאת את  זמנו ללמוד ב"חדר", הרגשתי שאינני  והגיע  יצחק  יוסף  כשגדל בני 
המחשבה שילמד בבית ספר כזה. שבת אחת לקחתי הרבה משקה, וכשנכנס יין יצא סוד 
וכל הכאב והאכזבה פרצו ממני, אני עצמי איני זוכר מה היה שם, אבל סיפרו לי שעמדתי 
וצעקתי בדמעות, שלא מסרנו את נפשנו בימי השלטון הקומוניסטי כדי שילדינו ילמדו 

"גוייש" "לא בשביל זה הבאנו לכאן את הילדים מאירופה", צעקתי.

הדברים פעלו התעוררות, שכן רבים הרגישו כמוני. התחילו דיבורים שצריך לעשות משהו, 
ואז קם ר' מיכאל טייטלבוים והחליט להקים "חדר" חסידי בלי אנגלית ובלי לימודי חול.

אור חסידי בחושך הסובייטי ע' 202
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למתכונת הלימודים של המוסד, הורים דחפו ולחצו, והרב טייטלבוים פנה ושאל את הרבי לדעתו 
הק', הרבי ענה: "זו היפך כוונת ההתייסדות".

בית הספר למלאכה כפר חב"ד

סוגי מקצועות החול בבית הספר למלאכה
“מובן אשר בתקפו עומד מה שכתבתי במכתבי מכבר ג"כ ואמרתי בע"פ להרה"ח הוו"ח אי"א עוסק 
בצ"צ וכו' מוהר"א שי' וואלף, שבית הספר הנ"ל צריך להיות לא בלוד אלא בכפר וכו', ולא יהיה 

במקצוע של עלעקטרי ראדיא וכיו"ב, אלא דפוס נגרות, וכמו שאמרתי טעמי ונימוקי להרה"ח"18.

תשלום משכורות למלמדי לימודי הקודש בזמן החופש
כ"ט תמוז, תשט"ו

הנהלת בית הספר למלאכה בכפר חב"ד

נבהלתי בקבלת ידיעה מן הצד, אשר נותנים או כבר נתנו חופש להתלמידים מתחלת חדש מנ"א 
וכו'.  ואולי עוד קודם לזה, ואח"כ בדעתם ליתן חופש גם בשילהי אלול גם בתחלת תשרי כו' 

ולפלא על הקס"ד אפילו - בכגון דא, ביטול תורה מבהיל.

תלמידי  שימלאו  אותם  לנצל  יש  שבמילא   - ההכרח  מצד  חול  לימודי  שאין  בהימים  ובפרט 
בי"ס למלאכה השעות החסרות בלימודי קדש במשך השנה. ואם אפילו מצד איזה סיבה או פני' 
באה קס"ד כזה, מפני מה לא שאלו מכאן הסכמה על זה, דכיון שגם אני משתתף בהנהלת בי"ס 
למלאכה, הרי גם אני נושא אחריות בביטול תורה זה של כמה עשיריות מבני ישראל שהגיעו כבר 
לגיל מצות, וביחד עם זה סומכים, אשר כיון שהמוסד שייך אלי - בודאי בידיעתי והסכמתי - ואולי 
עוד יותר מזה - אומרים להם שכמה חדשים בשנה פטורים מלימוד התורה, ולכן בודאי נכון הוא 

ואין לפקפק על זה.

ובפרטי פרטיות שנוסף על כל הנ"ל ענין השהות בבי"ס למלאכה מביא ג"כ להשגחה בעניני 
יראת שמים וקיום מצות מעשיות, וסגירת ביה"ס למלאכה מבטל ג"כ השגחה הנ"ל. ואיני יודע מי 

הוא שיש לו ברייטע פלייצעס אויף דעם - לקחת זה על עצמו..

והנה בהנוגע ללימוד המקצוע - שזהו קשור במשרדים חיצונים, אינני יודע הסדרים בזה ועד 
כמה יש להשפיע עליהם, אבל בנוגע ללימודי קדש צריך להיות ביה"ס למלאכה פתוח כל השנה 
ימים בשביל להתראות עם ההורים או  ורק שלתלמידים מיוחדים יש ליתן חופש לאיזה  כולה. 
בשביל הפסק למנוחה בין תקופת לימוד א' לחברתה, אבל לא לכל התלמידים בבת אחת, ולא 
באותם הימים שנוגע ביותר שיהיו התלמידים בכותלי בית המדרש או בית הכנסת ולא מבחוץ 

להם.

18( אג"ק ח"ו ע' ה.
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בנוגע  הסדרים  יודע  אינני 
באם   - אבל  להמשכורת, 
אינם  הקיץ  חדשי  בשביל 
הנותנים  ספר  בבתי  משלמים 
חופש, מובן שאשתדל להמציא 
המשכורת בשביל חדשים אלו 
וברשותם  הנ"ל.  תנאים  ע"פ 
וביכולתם ועל אחריותי למסור 
הצעתי בקשתי ודרישתי הנ"ל 
קדש  לימודי  המורים  לכל 
חזקה  ותקותי  הנ"ל,  בבי"ס 
נחוצים  ואם  אותה.  שימלאו 
הם - המורים - מטעם בריאות 
למנוחה  אחרים  מטעמים  או 
של איזה שבועות, הנה יסדרו 
אחת,  בבת  לכולם  שלא  זה 
ספר  בית  ישאר  ובמילא 

למלאכה - פתוח כל הזמן19.

אוניברסיטה

פשוט שמלגה איננה הכשר כלל לדבר בלתי רצוי
ידועה דעתי בנוגע לקאלעדז ]=אוניברסיטה[ בכלל )שאפילו צדיק גמור מתפלל בכל יום בבוקר: 

אל תביאני לידי נסיון( - ובזמן האחרון עאכו"כ.

ופשוט אשר סקאלררשיפ ]= מילגה[ אינה הכשר כלל וכלל לדבר שאינו רצוי

ולפלא גדול: האומנם אין אמה תי' יודעת כלל מהנעשה בקרלעדזש )שנתפרסם - והרבה יותר 
שמשתדלים שלא יתפרסם. וק"ל.

הרי בחורי ישיבה רבים נאמנים לתורה ומצוות
. . כאשר ילד יהודי משלים את חינוך החובה שלו, זהו הכרח מוחלט שכמה שנים לפחות, הוא 
יקדיש את עצמו ללימוד בלעדי של התורה ומקצועות הקודש, באוירה הכי מתאימה של ישיבה, 
בלי הסחת הדעת של לימודי חול, על אחת כמה וכמה כאשר שנות הנעורים הן קריטיות ומעצבות 

ובעלות השפעה לאורך זמן, בגיבוש האופי.

19( אג"ק חי"א ע' קצב.
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זאת היתה השקפתי גם אם הלימוד בקולג' היה כרוך בלא יותר מאשר הסחת הדעת של לימודי 
חול. . . אין צורך לומר, אני מודע לטיעון שבחורי ישיבה רבים שלומדים בקולג' או אפילו בוגרי 
קולג', נשארו נאמנים לתורה ומצוות. התשובה פשוטה, מספרם של הסטודנטים ובוגרי הקולג' 
הללו שלא הושפעו בצורה חמורה הוא יחסית קטן מאד למעשה, קטן בהרבה מכפי שנדמה. הם כל 
כך יוצאי דופן עד שהפלא שבכך מעורר תשומת לב, היות שאלה שיורדים מדרך הישר בהשפעת 
הקולג' מתקבלים כמובן מאליו, בעוד זה שעדיין מניח תפילין מעורר השתאות. ניתן להשתמש 
בהקבלה של נער מצחצח הנעליים שנעשה מיליונר וכולם מדברים עליו, לא בגלל שצחצח נעליים 
הוא הגיע להצלחה, ואף אחד לא יחשוב שכדי להיות מליונר, צריך להתחיל בעסק צחצוח נעליים, 

ככל שהיוצא מן הכלל והחוויה רבים יותר, כך גדולה יותר הוכחתו של הכלל.

. . אני יכול להצהיר בכל מלוא ההכרה והאחריות, שמי ששולח את בנו לקולג' במשך השנים 
בלתי  בהחלט  תוצאות  ומזמין  וניסיונות  רציני  וקונפליקט  להלם  אותו  חושף  שלו,  המעצבות 

הפיכות.

לאור כל האמור לעיל, זוהי דעתי המוחלטת והשקולה, שכל הילדים היהודים, בהשלימם את 
לימודי החובה הכלליים, חייבים להקדיש לפחות שנים אחדות ללימוד בלעדי של התורה, מבלי 
לערב לימודים אחרים, אפילו לא הכשרה למסחר, כדי להשיג את הביטוח המקסימלי כנגד כל 
הסיכונים והסכנות שחייהם בעתיד טומנים בחובם, עם הגיעם לבגרות והסתדרותם בחיי משפחה20.

20( תרגום מאגרת באנגלית - נדפס באגרת החינוך ע' 409. ההדגשה אינה במקור.

גודל הענין שבו נכנסתם, וגודל האחריות אשר לקחת, ובכל יום ברגעים הפנויים מחשבתי דבוקה 
רק בכם, כלומר השוקדים אתם על עבודתכם עבודת הקדש, עם התלמידים יחיו, אף כי בנינו 
הם אשר נתחנכו על ברכי ההדרכה הטובה, בכ"ז אלה הצאן עולי ימים הם, ואתם אי אפשר לבא 

בכתובים כה גלוי, שעוד צריכים להבין בפנימיות . .

הלא ידוע כי כל התחלות קשות, והוא כלל גדול ברוחניות וגשמיות . . ואי לזאת אנחנו קרוצי 
חומר דלי השכל, כאשר מפקידים אותנו למנהלים ומשגיחים, על שכלינו אי אפשר לנו בשום אופן 
להישען פן ח"ו וח"ו טועים אנחנו, והננו אז חוטאים ה"י נפשיים ומחטיאים ח"ו וח"ו את הרבים 
להיות המחונכים שלנו מהותים נבזים כמונו )כי הלא כל ענינינו הם חומר והבל מחשבתינו גשם 
ודיבורנו תועבה, כפי שכל אחד יודע האמת את אשר עמו, ואם רגע ישים עינו בספר הוא רק 

למראה פנים וכו' וד"ל(.

ורק בזה שהננו קשורים ודבוקים למי שרעיונו זך, שכלו בהיר, ונשמעים אליו ומקיימים פקודתו 
בדיוק הנמרץ, אז אפשר שנוכל לצאת ידי חובותינו במקצת עכ"פ. אך גם לזה צריכים עבודה 
וזיכוך החומר. מיט קרעפכין און לאקשין מאכט מען דאס ניט ]עם קרעפלאך ואיטריות לא עושים 
זאת[, כלומר מיט א קנייץ מיטין שטערין און א מאך מיטין האנד ]עם כיווץ במצח ותנועה עם 
היד[, הנה מזה לא נעשה זה בשום אופן, כי אם צריכים עיון על כל פרט ופרט ממש, צוא קוקין 

זיך צוא זיך גוט ]להתבונן היטב במהותו[ בלי העלם עין כלל וכלל.

)אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"א אגרת לו(

המשך מעמוד 17
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מ'דארף צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן

לחיים, לחיים ולברכה!

זו  חסידית,  בהתוועדות  יחד  כשיושבים 
הזדמנות נפלאה להיווכח שוב בעומק ובאמת 
של הפתגם "עומק חסיד – רבי". זה כך אצל 
יקרים  התמימים  אצל  ובפרט  ואחד,  אחד  כל 

שביקרים, דעם רבי'נס קינדער. 

ופנימי,  אמיתי  חסיד"  "עומק  אותו  ומתוך 
כולנו מבטיחים לעצמנו ולרבי שמעכשיו הכל 
אני  אנדערש.  גָאר  זיין  ס'וועט  ייראה אחרת. 
אני  יותר,  אתמסר  אני  מהיום  לעצמי:  אומר 

אהיה חסיד. 

אך האמת היא שכל העבודה מתחילה דווקא 
אחרי הפארבריינגען. כי מחר בבוקר יופיע יום 
חדש, והעולם שוב יחזור לנסות לבלבל אותי.

בושה  זו  אחד  אצל  שלו.  והעולם  אחד  כל 
להיות חסיד  זה פחד  יאמרו, אצל השני  ממה 
יש  ולשלישי  מהכל,  ולהתנתק  מדי'  'יותר 
'הרי  כי  התפילה,  בעבות  מהתעסקות  רתיעה 
בכלל  ולאחר  "עובד"',  כזה  מרגיש  לא  אני 
התעוררו ספקות אם זה אמיתי, אולי זה היה 

סתם בהשפעת האווירה של ההתוועדות... 

אז מה עושים?

מהרבי  ששמעתי  משפט  מהדהד  באוזניי 
צבאות  של  ה'ראלי'  מכינוסי  מאחד  בהקלטה 
בכינוסים  הילדים  עם  דיבר  הרבי  כידוע,  ה'. 
יסודיים  עניינים  וביאר  פשוטה  בשפה  הללו 

בעבודת ה'.  

היצר  טענותיו של  את  לילדים  תיאר  הרבי 
הרע לילד יהודי, ואת הניסיונות שלו להכשיל 
מה  הילדים  את  מלמד  הרבי  ואז  הילד.  את 
עושים בכזה מצב. צריך פשוט לומר ליצר הרע 
שאין לך זמן לטענות שלו, כי יש לך שליחות 

על הראש ואתה נורא עסוק... 

פשוט  צייט"...  קיין  נישט  האב  איך  "ווייל 
אין לי זמן.  

עם  להתעמת  שנתחיל  מחפש  לא  הרבי 
היצר הרע, נאזין לדבריו, ונפתח אתו בדיונים 
ושקו"ט מדוע אינו צודק, ולשכנעו בטיפשות 
מנוול  עם  ש"המתאבק  משום  ולא  טענותיו. 
שליחות  עליי  שמוטלת  משום  אלא  מתנוול", 
ישותי  את  הממלאת  רגע  בכל  ומשימה 
ומציאותי, כך שאין לי פנאי בנפש לשום דבר 
אחר שאינו קשור לשליחות, ובטח שאין פנאי 

לדבר או משהו שהיפך השליחות.

א קורצער
פארבריינגען
 עם הרב שמואל ששון,
נרשם ע"י א' התמימים
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בטח  ביותר,  חשוב  במשהו  שעוסק  אדם 
כשעסוק ותפוס בפרוייקט חייו, הרי כל דבר 
אחר, ולו הנחוץ ביותר, אינו תופס מקום אצלו, 
ואינו שייך שיתפנה, יתייחס או יעיף מבט לזה.

נתאר לעצמנו אדם שעסוק ביותר בפיתוח 
יבוא  ולפתע  האנושות,  לכללות  שיעזור  דבר 
שטות  בדברי  לבלבלו  ויתחיל  שוטה  איזה 
 – אדם  אותו  יגיב  כיצד  לשער  נקל  ובורות. 
מכל  אותו  ש'יזרוק  או  כלל,  יתייחס  או שלא 

המדרגות'.

ורוחב  באורך  ביאר  הרבי  הזה  הרעיון  את 
ועומק במאמר של "לא תהיה משכלה" תשי"ב 
ואחד  אחד  כל  של  מוחלטת  אישית  )חובה 
ללמוד(, ובשיחה לפרשת משפטים בחלק ט"ז. 

מה'ראלי'  הזה  הפשוט  המשפט  דווקא  אבל 
הרבי  של  הטהור  הקול  עם  באוזניי,  מהדהד 
בלי  נאמר.  המשפט  שבה  העצומה  ובפשטות 

לריב, אני פשוט עסוק. 

הרבי  פאריז,  אברהם  לר'  המכתבים  באחד 
הוסיף לו בכתב ידו הק': "ר' אברהם, מ'דארף 
צריך  רבי'ן"...  דעם  אראפבריינגען  צוריק 

להביא חזרה את הרבי! זו שליחותינו! 

חבר  לי  היה  בישיבה,  תלמיד  כשהייתי 
טוב  אפילו  טוב,  ציון  בעיונא  במבחן  שקיבל 
מסוגל  היה  שהוא  הייתה  האמת  אך  מאוד, 
ליותר מזה. ליד הציון, הוסיף הר"מ בכתב ידו 
הערה: "מענדי! מ'דארף צוריק אראפבריינגען 

דעם רבי'ן! אסור לך להסתפק בזה!"... 

הרע  ליצר  לתת  להפסיק  הזמן  הגיע  אז 
להכניס בנו פחד ממה יאמרו, או פחד מלהיות 
חסיד 'יותר מידי'... יש בנו מספיק אומץ לומר 
הנפש  הרי  שלך'.  לשטויות  זמן  לי  'אין  לו 
האלוקית שלי רוצה לפרוץ! הרי לכשעצמי אני 
יודע ומודע שזה מה שאני באמת רוצה, כי הרי 

הרבי הוא הכל עבורי.

אותנו  ומבלבל  מטשטש  העולם  הכל  סך 
אנחנו  אז  עצמנו,  שלנו  הפנימית  מהאמת 
שליחות  מטרה,  לנו  שיש  לו  להבהיר  צריכים 

מול העיניים.

דווקא  לאו  היא  הרע  היצר  של  האמנות 
שנהיה  מספיק  מבחינתו  ליפול.  לנו  בלגרום 
שלא  העיקר  בכך,  מה  של  בדברים  עסוקים 
נמלא את השליחות. ובינתיים... עס גייט דורך 
נאך א טאג און נאך א טאג, און נאך א רגע 
און נאך א רגע... )כלשונו הק' בשיחת ט' אד"ר 
של  ובנימה  בניגון  זאת  וכששומעים  תשנ"ב. 
הרבי בשיחה ההיא, המילים הללו מרעידות כל 

לב(.

אמת,  ברגעי  הרי  כי  לזה.  שייכים  כולנו 
ה"עומק חסיד" של כל אחד מתגלה ואז כולנו 
רוצים להפסיק את הקשקשת ולהיות שלוחי-

אמת של הרבי.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד!

אין לו זמן ללכת ל"דין תורה" עם היצר הרע

וכדי  דין;  בעלמא  חיותו  בחיים  למלא  שעליו  ותפקיד  שליחות  הוטלה  יהודי  כל  על 
שיוכל למלא שליחות זו, נתנו לו את הכמות הדרושה של הימים ואת הכוחות המתאימים, 

הנחוצים על מנת שיוכל למלא את שליחותו כדבעי, לא יותר ולא פחות.

כאשר יהודי אינו מנצל יום, שעה, או אפילו רגע למילוי שליחותו – אין זה רק חסרון, 
שהוא לא התעלה כפי שהיה יכול וצריך, אלא כל רגע ורגע שאינו עושה את שליחותו 
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)אפילו כאשר הוא עושה ענין טוב כו', אבל זה דבר שאינו שייך לשליחות שלו(, חסר 
אצלו במילוי שליחותו, וכן הוא משנה, מועל ח"ו בשליחותו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ר' יוחנן בן זכאי היה חדור עסוק לגמרי בכל רגע בעבודה ושליחות שלו - לימוד התורה, 
קיום המצוות; הוא היה חדור בכזו התעסקותו במילוי שליחותו בעלמא דין, עד שלא היה 

לו פנאי לעצור ולחשוב על הנעשה אתו, ועל מצבו שלו בכלל.

שהרי, כיצד יוכל לעצור ולחשוב על עצמו, על הדרגות שלו, כאשר הוא מוכרח לנצל 
זמן זה למילוי שליחותו?!

יהודי  ימיך אמלא": כאשר  והעצה הניתנת כדי ש"לא תהיה...", היא: “את מספר   .  .
מתבונן ש"ימים יוצרו", שנקבע לו מספר מסויים של ימים שבהם עליו למלא את שליחותו 
בעלמא דין, וכל רגע שהוא משתמש בו לדבר אחר הרי הוא משנה ומועל בשליחות של 
מלך מלכי המלכים הקב"ה, – הרי אז הוא מזדעזע )“גיט ער זיך א טרייסל"(, ומאבד את 
ההרגש של מציאותו; הוא נעשה חדור בכל מציאותו במילוי שליחותו, עד שאין הוא חש 

שהוא הממלא את שליחות ה' – רק השליחות עצמה מורגשת בו.

ואדרבה: כאשר מנסים להזכיר לו על “ארצך" )על מצבו הרוחני(, הוא עונה בשברון לב: 
מה לי ולרצון או תענוג! הרי “ימים יוצרו", צריך לעמוד על המשמר כדי ששום רגע לא 

יאבד, ולא לחשוב על ה"מדרגות".

. . בשעה שיהודי פועל בעצמו ביטול בתכלית, שכל מציאותו זה רק היותו שליח של 
דירה  ית'  לו  לעשות   - הקב"ה  שליחות  בעשיית  חדורים  כחותיו  וכל  זמנו  כל  הקב"ה, 

בתחתונים - במילא אין לו זמן "ללכת ל"דין־תורה" עם היצר הרע".

 )משיחת ש"פ משפטים תשט"ו, ד"ה לא תהי' משכלה תשי"ב.
נדפס בלקו"ש חט"ז שיחה ד' לפ' משפטים(

כששמע הבחור מילים אלו קפץ ממקומו: מה זאת אומרת? אני תלמיד באוניברסיטה, מתכנן 
קריירה לעתיד, ואתה רוצה שאעזוב הכל ואתחיל לעמוד ברחוב להציע לאנשים להניח תפילין?

הכל  המשך  תוכניותיך.  את  שתפסיק  אמרתי  לא  במנוחה.  הרבי  השיב  התכוונתי,  לזאת  לא 
כמקודם. רק תזכור שכיהודי, נבראת לשם מטרה - לקבל ולהשפיע, ואת מה שמוטל עליך להשפיע, 
אף אחד לא יעשה במקומך. אני )הרבי הראה באצבעו הק' על עצמו( ג"כ לא יכול לעשות זאת 

במקומך. רק אתה תוכל ותצליח, ולכן האחריות לכך מוטלת על כתפיך!

אבל אני עצמי - תהה הבחור - ג"כ איני מניח תפילין וכיצד אשפיע על אחרים שיניחו?

ע"כ השיב לו הרבי: זה כבר אינו עסקי. אתה עשה את המוטל עליך ותשפיע על אחרים, ואו אז 
וודאי שיגיע מי שצריך להשפיע על שתניח תפילין. ובככל, כשתשפיע על אחרים, זה עצמו ישפיע 

עליך שאתה עצמך ג"כ תתחיל להניח.

)בית משיח ח' כסלו ה'תשנ"ה(

המשך מעמוד הבא
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סיפר הרי"ל גרונר:

הסיפור אירע בפורים ה'תשי"ב. הרבי ישב בזאל למעלה תחת המאוורר הקטן שעמד בצידו 
המערבי של ביהכנ"ס, והתוועד עם אנ"ש והתמימים.

תוך כדי ההתוועדות נכנס לביהכנ"ס סטודנט, תלמיד אוניברסיטה, ונעמד בדלת שבין הזאל 
ל'חדר שני' כשכוסית 'לחיים' בידו.

הוא אמר לרבי 'לחיים' והרבי השיב לו. כשהחל כבר לצאת חזרה מביהכנ"ס, שמע לפתע את 
קולו של הרבי קורא לו ושואלו: מה שמך? הוא הסתובב וענה באנגלית כי קוראים לו אייזיק. הרב 

לא הרפה ושאלו שוב: מה שמך בלשון הקודש? לא יודע, פלט במבוכה.

ועל שם מי הנך נקרא, שמא זוכר אתה? המשיך הרבי.

אם אינני טועה, השיב, קראו לי על שם אחד משלושת האבות.

אמר לו הרבי כנראה נקרא הנך יצחק על שמו של יצחק אבינו.

ומה היתה עבודתו של יצחק אתה יודע? המשיך הרבי לשאול.

לא. אינני יודע.

דע לך, השיבו הרבי, שיצחק עבד כחפרן בארות )- ַא וועלדיגער(.

כן? - השתומם הלז, אני תמיד חשבתי שהוא היה צדיק גדול שלמד כל היום תורה, ולא איזה 
חפרן בארות פשוט?

הרבי בתשובה החל לבאר לו באריכות כי אין המדובר בחפירת בארות סתם. ליצחק היו בכך 
כוונות אלוקיות נעלות. כידוע לך - אומר לו הרבי - כי עמוק באדמה חבויים מים, וכשחופרים 
הרבה מגיעים אליהם. מים אלו נתנם הקב"ה בתוככי האדמה וכשחופרים עמוק ומסירים את כל 

שכבות האדמה שמעלימות ומסתירות עליהם, מגלים את בריאתו של הקב"ה - את המים.

וכך צריכה להיות עבודתו של כל יהודי. עליו להסיר את שכבות האבק והעפר הדבוקות על 
חבירו ולגלות את הניצוץ היהודי שחבוי ונעלם בתוכו.

כיצד? - כאשר הנך הולך ברחוב ופוגש ביהודי, עליך לשאול אותו האם הניח כבר תפילין היום, 
ובאם לאו שיתחיל בכך מהיום והלאה.

את השליחות שלך אף אחד
לא יבצע במקומך

המשך בעמוד הקודם
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לפנינו חלק מרתק מיומן "פורים-
קטן תרפ"ז" של אדמו"ר הריי"צ נ"ע:

אחת  שעה  קטן.  פורים   - אד"ר  י"ד 
עשרה לילה.

. . שעה ראשונה הלכתי לרב"ש לאכול 
מלאכות  באו  ולשם  הצהרים  סעודת  את 
מחברת תפארת בחורים - תלמידי הרב ר"י 
לאנדא – מבקשים כי אבוא להתועד עמהם 
בביהכנ"ס  והתמימים  אנ"ש  ידידינו  ועם 

ליובאוויטש לרגלי שמחת היום.

מצאתי לנכון מאוד למלאות את בקשתם 
לביהכנ"ס  באתי  השלישית  ובשעה 
אנ"ש  ידידינו  את  ומצאתי  הליובאוויטשי 
הורוויץ;  יצחק  הרב  ובראשם  והתמימים 
את חברי תפארת בחורים ומורם הרב ר"י 

לאנדא בראשם.

. . כשראיתי את הקשבתם של הנאספים 
שהזמן  מצאתי  לשמוע,  והתענינותם 
על  ברבים  להתעוררות  מסוגל  והמקום 

אודות המצב בהווה:

יתרון מעלת העבודה בקבלת עול, נראה 
היעווסעקציא  שעמדה  הזה,  בזמן  במוחש 
הנה  ומצות,  התורה  מקיימי  את  לרדוף 
ידי המסירות נפש בקבלת עול, היינו  על 
לעמוד  אלא  מהם,  להתפעל  שלא  רק  לא 
את  המהרסים  כנגד  עוז  תוקף  בכל  חזק 
חוק  פי  על  שלא  ישראל  דת  מוסדות  כל 
ולפרסם את חוקי הממשלה בהנוגע ללמוד 
תשב"ר: אשר חמשה ילדים יכולים ללמוד 
לשכור  רשאי  אב  וכל  אחד  מלמד  אצל 
מלמד לבניו, כן כל עדה של שלשים יכולים 
טבילה  בית  ולהבדיל  תפלה  בית  להחזיק 
האלה של  החוקים  את  עצמם.  על חשבון 

הממשלה צריכים לפרסם לכל.

. . ההתעוררות הלהיבה את הנאספים.

הנאספים דרשו כי אחזור מאמר חסידות 
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תפלת  אחר  ה'  ביום  מחר  לחזור  והבטחתים 
ערבית.

. . בשעה תשיעית בא החסיד רב"ש בשליחותו 
של מר פוכס א.ל. כי קראוהו לגפא"ו ושאלוהו 
כי  העיר  את  לעזוב  עלי  כי  ודעתו  אודותי, 
אורבים לי ועוד טרם כלה רב"ש לדבר צלצל 
התיליפון בידיעה שמלענינגראד חפצים לדבר, 

ובעוד כרבע שעה יתקיים הדיבור.

הידיעה על אודות הדיבור מלענינגראד עשתה 
עלי רושם עז. איני יודע מפני מה. ואוכל רק 
לתארו בפתגם הזה: אשר תמורת הרוח הטובה 
- די גוטע שטימונג - ועליצות נפשי כשתים או 
שתים וחצי שעה מקודם, בשעת שיחתי בבית 
הכנסת אודות ההתנגדות להיעווסעקציא - הנה 
תמורת זה, עתה, כרגע שמעי כי רוצים לדבר 
מלענינגראד, נפלה רוחי בקרבי - א שלעכטע 

שטימונג - בהתרגשות פנימית.

ז. מתפלפלים אודות הדיבור  הרב ק. והרב 
לידי  ובאים  בקרוב  לבוא  המיועד  בתיליפון 
ישוב אצל  נ.ג.  ומר  אלי,  מסקנא שהוא שייך 

התיליפון ומחכה.

ובה  לרגע  מרגע  מתגברות  עצבי  רגשות 
בשעה הרגשתי את תוכן נושא המשל המבואר 
בין  ההבדל  דהנה  האופנים  רעש  על  בדא"ח 
דשיר  הוא,  השרפים  לשיר  האופנים  שיר 
קדושה,  בנעימה  ברורה  בשפה  הוא  השרפים 
הוא  הדבר  וטעם  ברעש,  הוא  האופנים  ושיר 
שהוא  הבריאה  בעולם  עמידתם  דהשרפים 
עולם ההשגה ולהיות כי השרפים משיגים את 
השיר  הנה  לכן  גמורה  בהשגה  האלקי  האור 
האופנים  אבל  ברורה,  בשפה  הוא  שלהם 
שומעים השיר של השרפים ורואים שהוא דבר 
נפלא אבל אינם כלים להשיג לכן הנה השיר 
איזה  הוא ברעש כמשל האדם השומע  שלהם 
דבר ואינו יודע מה הוא, הנה הוא מרעיש כי 
דבר  שהוא  בין  בבירור  דבר  איזה  שיודע  מי 
טוב ובין שהוא דבר בלתי נעים או גם רע הנה 
ואינו  יודע  כאשר  אבל  הלב  על  שליט  המוח 

יודע הנה הוא מרעיש, ובכל אופן מתרגש.

ג.  נ.  ומר  קולו  השמיע  התיליפון  פעמון 
הס.  הושלך  בחדר  לשמוע,  התליפון  את  לקח 
ומביטים  התיליפון  אל  מוסבים  היושבים  פני 
נ.ג.  מר  על  פתוחים  ובפיות  טרוטות  בעינים 
ואני הנני רואה כי פני נ.ג. מתחלפים מאודם 
ללובן ומלובן לאודם ואבין כי שמועה רעה היא.

מר נ. ג.: תמול לילה בקרו בבית דירתו של 
הי"ד(  מרוזוב  דב  אלחנן  ר'  )הרה"ח  האד"ם 
וחפשו במשך כל הלילה, ולא מצאו שום דבר, 
במשך  חיפוש  ועשו  שנית  באו  צהרים  היום 
חמש שעות ולא מצאו כל מאומה וטרם צאתם 
לקחו את האד"ם אתם למאסר. מר ב. ח. כבר 
נסע ויבוא מחר בוקר, מבקשים להתחשב עם 

דעתו כי המצב רציני.

קבצו  ורב"ש  ג.  נ.  ומר  וז.  ק.  הרבנים  פני 
פארור ]לשון הכתוב יואל ב, ו. המו"ל[, ובטח 
ולא  לנגדי  מראה  ואין  כפניהם  אני  פני  גם 
אוכל לדעת ברור. אמנם בהנוגע להתרגשותי 
והנני  ידועה  נרגעתי במדה  הנה אחר הידיעה 

מתפלא על עצמי.

מר א. ומר ש. מביטים עלי בעיני חמלה - 
דבר השנאוי לי במאד - והרבנים ק. וז. ונ. ג. 
יושבים כפופי ראש ונמוכי רוח - נידערשלאגען 
באמרו:  רב"ש  הוא  שהתעודד  האחד  ורק   -
ומכל  העבודה,  בדרכי  להתחזק  צריך  חסיד 
מורנו  עד  רבי  של  בנו  בן  רבי  בן  רבי  שכן 
האדמו"ר הזקן ביחס בשרי, וביחס נשמתי עד 

משה רבינו - צריך להתחזק בדרכי העבודה.

אספר לכם מה ששמעתי מכ"ק אדמו"ר נ"ע 
בחצרה  מתאכסן  בהיותו  תרנ"ז  כסלו  בי"ט 
מאנעסזאהן  האחים  ובני'  מרים  מרת  של 

בקאלפאטשני פארעאולאק.

כ"ק אדמו"ר אמר מאמר פדה בשלום נפשי 
ובמעלות  החסידים  בענין  דיבר  כך  ואחר 
בטבע  לגמרי  שונים  אנשים  שהינם  החסידים 
תולדותם. חסיד בטבעו הוא פיקח, בטבעו הוא 
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יש  לחסיד  יש שלהבת,  לחסיד  בדעתו,  תקיף 
כל  הריח. אשר  חוש  יש  לחסיד  הביטול,  כוח 
הדברים הללו הם מעלות גדולות באם מנצלים 

זאת בעבודה על פי תורת החסידות.

ענינים,  ועוד  הללו,  הטובות  המעלות  כל 
מסירות  עבודת  ידי  על  בחסידים  הרבי  פעל 
עבודת  ידי  על  אבינו,  אברהם  שלו.  הנפש 
מסירות הנפש שלו - עשה יהודים, והרבי על 

ידי מסירות הנפש שלו - עשה חסידים.

ועשרים שנה מאז  היום מלאו למעלה ממאה 
שהרבי גילה את דרך חסידות חב"ד - תקל"ד - 
ברבים, ובאמצעות המסידות נפש הגדולה ביותר, 
חינוך והדריך חסידים עד שב"ה הקים דור דעה.

כל  ומדות,  במוחין  הטובות,  המעלות  כל 
בעבודה  ומצות,  בתורה  הטובות  העבודות 
השנים,   321 במשך  פעלו  שחסידים  שבלב, 
ולהבא עד לביאת  יפעלו מכאן  ומה שחסידים 
משיח צדקנו - כל זה הוא של הרבי. אי אפשר 
אפילו לשער כלל לא רק את השכר של הרבי 
שחסיד  בטוח  הרבי.  של  הזכות  את  גם  אלא 
ההולך בדרכי רבינו וזקוק לעזרה ברוחניות או 
בגשמיות - הוא לומד כמה שורות תניא על מנת 
לעשות ולקיים, ואומר: רבי! אני זקוק לברכה 
בקצרה  ענינו  לפרט  עליו   - זה  בדבר  וישועה 

- אזי השי"ת ודאי יעזור לו בזכותו של רבינו.

סיפורו של רב"ש עשה רושם על השומעים 
שהתעודדו לומר בודאי יעזור השי"ת, ואני אף 
כי נעים היה לי לשמוע חזרת שיחתו הק' של 
כ"ק אאמו"ר, אבל עם זה לא עשה עלי שום 
אאמו"ר  כ"ק  אזהרת  בזכרי  חיזוק  של  רושם 

הרה"ק במסירות נפש בפועל.

תשאר  הידיעה  אשר  הנאספים  את  בקשתי 
בסוד, ומסרתי על ידי נ. ג. לבנציון ולאברהם 
יוסף להיות מוכנים להתועד מחר בשעה י"א 

ואקבל ברכת הפרידה ואסע לסט. וואר.

)רשימת כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, לקו"ד 
בתרגום ללה"ק ח"ה ע' 4231 ואילך(

לצאת  עשירית"  שנת  "היובל  עם  בקשר 
ממאסרו  לחירות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
דא"ח  מאמר  פה  מדפיסים  הננו  בלעניגרַאד 
ד"ה וקבל היהודים וכו' שאמרו - כ"ק אדמו"ר 
שליט"א - בפורים קטן תרפ"ז בעיר מאסקווא 
בהיותו שמה לרגלי עניני הכלל. תוכן הדרוש 
והביטוים החריפים והנלהבים בפומבי - בענין 
ומעכב  מונע  כל  נגד  לעמוד  תורה,  הרבצת 
עוררו   - ממש  בפועל  נפש  במסירת  ולעבוד 
תחרות גדולה בין חוגי היעווסעקציע ימ"ש - 
ע"י הלשנת מרגליהם שהיו בעת הדרוש - וזה 
שמש גורם ידוע להמאסר ל"ע בחדש סיון שנה 

ההיא.

)מתוך ההקדמה למאמר ד"ה וקבל היהודים, 
בקובץ "התמים"(

בתקופה ההיא ידע כבר כבוד קדושת מורי 
על  טובה  לא  בעין  אדמו"ר שמסתכלים  וחמי 
וסופרים  היהדות  הרבצת  בשטח  פעולותיו 
את צעדיו כו', ואף על פי כן, בהיותו בפורים 
קטן ]תרפ"ז[ במוסקבא )לרגל עבודתו בעניני 
חסידות  מאמר  לומר  שבדעתו  הודיע  הכלל(, 
להתחשב  מבלי  דליובאוויטש,  הכנסת  בבית 

בסכנה שהייתה כרוכה בדבר.

ניסה  הכנסת  דבית  הגבאים  אחד  כאשר 
חומרת  על  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  את  להעמיד 
גם  זה  במעמד  נוכחים  יהיו  שבוודאי  המצב, 
ויקשיבו  שיעקבו  מ"יבסקצי'"  "מרגלים" 
דברים  ייאמרו  ואם  מפיו,  היוצא  הגה  לכל 
שאינם לפי רוחם - הרי זו סכנה לו, לכל קהל 
השומעים ולבית הכנסת כו', ובוודאי הוא יודע 
שמע   – לשחק...  אפשר  אי  "הממשלה"  שעם 
בשימת-לב  הדברים  את  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
הראויה, והפטיר, שאף על פי כן בדעתו לומר 

מאמר חסידות ברבים.

דחסידי  הכנסת  בית  הי'  הקבועה  לשעה 
אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק  פה,  אל  מפה  מלא  חב"ד 
אמר בהתלהבות עצומה את המאמר ד"ה וקיבל 
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דובר  שבו  לעשות,  החלו  אשר  את  היהודים 
אודות מסירת נפש על קיום התורה ומצוותיה, 
ובמיוחד - מסירות נפש על חינוך ילדי ישראל, 
"עוללים ויונקים", עליהם נאמר "מפי עוללים 
ויונקים יסדת עוז גו' להשבית אויב ומתנקם", 
היינו, שלימוד התורה דתינוקות של בית רבן 
ויונקים יסדת עוז", "אין עוז  - "מפי עוללים 
ד"להשבית  הענין  את  פועל   - תורה"  אלא 
אויב ומתנקם", כפי שמצינו בימי מרדכי, שלא 
התפעל מגזירת המן, ואסף כ"ב אלף תינוקות 
שצעקו  עד  תורה,  עמהם  ולמד  רבן  בית  של 
והכריזו שמוכנים הם למסור נפשם על עניני 
שילדי  שמע  המן  וכאשר  אנו".  "עמך  יהדות, 
עצה  "עוצו  גו'",  תירא  "אל  אומרים  ישראל 
שגזירתו  ידע   - גו'"  זקנה  "ועד  גו'",  ותופר 

בטלה ומבוטלת.

זה היה תוכנו של המאמר, ביודעו שבמעמד 
גודל הסכנה  וביודעו את  נוכחים מרגלים,  זה 

הכרוכה בדבר!

הושיבוהו  ספורים  חדשים  כעבור  ואמנם, 
ובעת  היהדות,  בהרבצת  עבודתו  על  במאסר... 
אודות  לו  הזכירו   - הראשונה  ודרישה  החקירה 
הדברים  פרטי  כל  עם  קטן  פורים  של  המאורע 
שאמר בעת ההיא! ועד שגזרו עליו גזר-דין דהיפך 
החיים רחמנא ליצלן, ואח"כ – ע"י ריבוי השתדלות 
– החליפו את הגזר-דין לעשר שנים גלות, ואח"כ 
תמוז  די"ב-י"ג  לגאולה  עד  כו',  שנים  לשלש   -

)כידוע ומפורסם פרטי השתלשלות הדברים(.

)התוועדויות תשמ"ב ח"ב, ע' 6601(

בו  פ"ט,  מסיון  הרבנים  א'  מכתב  לפנינו 
מתאר בפרוטרוט על התרשמותו העצומה בעת 
בביהכנ"ס  היהודים"  "וקבל  המאמר  אמירת 
המוסקוואי, ועל תוכן פגישתו - לאחר שבוע - 

עם ראש היבסקצייה:

זה שנים אחדות אשר בחדשי שבט או אדר 
הפסח  צרכי  דרישת  עניני  לרגלי  מבקר  הנני 
שנה  בהיותה  תרפ"ז  בשנת  מאסקווא.  בעיר 

מעוברת באתי למאסקווא בסוף אדר א'.

מר פוקס א.ל. - מי שהי' יו"ר הקהלה - ספר 
לי אשר בהיות כ"ק אדמו"ר שליט"א, בתחלת 
ג.פ.או.  למוסד  קראוהו  במאסקווא,  א'  אדר 

ושאלוהו:

הוא  שניאורסאהן  הרבי  אשר  הדבר  האמת 
החזקת  בשביל  גדול  סכום  וקיבץ  במאסקווא 
ישראל  דת  ממעריצי  גם  ואשר  הדת  מוסדי 
למטרה  גדולים  סכומים  מקבל  למדינה  מחוץ 
דת  מוסדי  להחזיק  צעירים  מאות  וארגן  זו. 
מאות  והרבה  המדינה.  מרחבי  בכל  היהודים 
אם  חסידים  אם  הבדל  בלי  חרדים  אלפים 

מתנגדים נשמעים לו ומכבדים אותו.

הג.פ.או.  חברי  כי  הבין  הדבור  מסגנון 
המרכזי מעיינים בימים ההם אודות הרבי, וכי 

המצב רציני, ויען להם:

זה  בטוב  הוא  מכיר  שניאורסאהן  הרבי  את 
רבות בשנים בתור מתענין ועסקן כללי לטובת 
היהודים. הכיר את אביו הרבי ש. הידוע אשר 
ולרגלי  ציבורית  עבודה  כל  בראש  חלק  נטל 
עבודתו הי' מבקר לעתים קרובות בעיר המלוכה.

תלמיד  עוד   – דבריו  פ.  ממשיף   – בהיותי 
אביו  אבי  את  ראה  בלעניגראד  הגבוה  בי"ס 
הרבי אשר סיכן נפשו לבקר את השרים הכי 
נוראים אז, בדבר הפרעות אשר התחוללו אז 
פעל  דעתו  ותוקף  ובחכמתו  ובניעין,  בקיעוו 

הרבה להשקיט את הרוחות הסוערות.

והרבי שניאורסאהן בהוה הוא איש אשר רוח 
תומך  הוא  באמת  ואם  המלה,  מובן  במלא  בו 
במוסדי הדת – אנכי אינני יודע מזה, אבל אם 
אמת הדבר – הנה לא אפונה אשר שום עולתה 
נגד החוק לא תמצא במפעלו, הנני יודע אשר 
הנהו כעת במאסקווא אבל מטרת בואו נעלם 

ממני.

חבריי  עלי  חיכו  כבר  לביתי  כשבאתי 
הפעם  אשר  על  בדאגם  הביהכ"נ,  בהנהלת 
עכבו אותי בג.פ.או. יותר על הרגיל. לדעת מה 
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היתה תוכנה של קריאה זו, לא חפצתי לפרסם 
הדבר, אמרתי להם מה שאמרתי. וקראתי את 
כאמור  הכל  ואודיעהו  הרבי  ממקורבי  אחד 
ויעצתיו אשר עוד בלילה זו יסע הרבי לביתו.

למחר ביום שני פגשתי בהאיש מקורבו של 
הרבי, שאלתיו האם נסע הרבי? ויענני בשפה 
רפה, והבנתי כי עצתי לא נעשתה ואצטער על 

זה.

ביום החמישי, לפנות ערב בהלכי עם מכריי 
ראינו והנה ביהכ"נ הליובאוויטשי מואר בנרות 
רבים, הבית מלא מפה אל פה, ועם רב – שלא 
יכלו לכנוס – עומד במבוא ועל השליבות. ונשאל 
מה זאת? ויאמרו כי הרבי מליובאוויטש דורש 
מעל הבימה, ובהיות כי הלילה הוא ליל פורים 

קטן, הנה אחר הדרשה יהי' סעודת מרעים.

בשעה  ובה  גופי,  בכל  עבר  רעד  בשמעי 
הרהרתי אשר נכד זה ירש תוקף דעתו של אביו 
הרשעים  לפני  לעמוד  נפשו  סיכן  אשר  זקנו 
הנוראים בימי שלטון הישן בשביל טובתן של 

ישראל.

אני ומר ווענדיל נכנסנו לשמוע את הדרשה 
ואראה כי הרבי יושב על הבימה ונואם בקול 
פורים  נס  מבאר  ותוכן מאמרו  ממושך,  אדיר 
בדור  ישראל  של  דעתן  תוקף  ידי  על  הבא 
ההוא, אשר לא אבו לשמוע אל המלך – בעצת 
אחשורוש,  של  עמו  עם  להתבולל   – שריו 
היו  בנסיון  לעמוד  ישראל  של  תוקפן  וסיבת 
של  תלמידיו  ישראל  בני  נערי  אלף  הכ"ב 
מרדכי, אשר בעת גזירת איסור לימוד התורה, 
ובין  לחיים  בין  אנחנו  אתך  למרדכי  אמרו 
למות, והם – הילדים והנערים – נצחו את שר 
השרים את המן הרשע, ומלחמה רוחנית זו היא 
מלחמה נצחית וישנה בכל דור ובכל מקום ורק 
בית  תינוקות של  התורה של  לימוד  בהחזקת 
רבן נחזיק מעמד כאמור מפי עוללים ויונקים 

יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם.

הנה  הדרוש  תוכן  מלבד  אשר  אכחד  לא 
עם  מתחשב  הבלתי   – הנואם  התלהבות 

כזה  נאום  בעקבי  הכרוכים  והסכנה  הקושיים 
– והקשבתם של השומעים פעל עלי רושם עז, 
והייתי חפץ לשמוע משך הדברים, אך פתאום 
אשר  חשד  בי  שעוררו  אחדים  אנשים  ראיתי 

מרגלים המה, ונעזוב את בית הכנסת.

מר וו. המכיר את החסידים יותר ממני אמר 
ביותר  מושפעים  הכנסת  מבית  בהלכנו   – לי 
ממה ששמענו וראינו – כי הדרשה הלזו המלאה 
היהודים  של  המצב  אל  ומתאים  רב,  תוכן 
גדול.  רושם  תעשה  בודאי  בהוה,  החרדים 
ודרכם של החסידים אשר כל דרשה ודרשה של 
הרבי – בלשונם נקראת בשם "מאמר" – חוזרים 
באותיותי',  ומדקדקים  פעמים  רבות  עלי' 
הרבי  אותה  כותב  הרוב  ועל  אותה.  וכותבים 

בעצמו, ומפרסמים בכל מושבי החסידים.

ליטוואקאוו  מר  עם  נפגשתי  שבוע  אחר 
של  היהודי  ]הסניף  היעווסעקציע  ראש   –
מפלגת הקומוניסטים[ – וישוחח אתי בענינים 
הרבי  על  לפני  התאונן  דבריו  ובתוך  שונים, 
קודש",  ה"כלי  את  ארגן  אשר  שניאורסאהן 
רבנים, שוחטים, מלמדים, וראשי ישיבות בכל 
מרחבי המדינה ומחזיק אותם ואת מוסדי הדת, 
מגידי שיעורים  כנסיות עם  בתי טבילה, בתי 

חדרים ומלמדים.

לא   – לי  אומר   – פונים  שאנו  פינות  בכל 
ורוסיא  רק ברוסיא הלבנה, או רוסיא הקטנה 
הפנימית אלא גם בפינות רחוקות כמו גרוזיא 
ועושי  ציריו  נמצאו  שם  גם  הנה  וטורקיסטן, 
מוסדי  להחזיק  שניאורסאהן  הרבי  של  דבריו 

הדת.

מסרתי  ליטוואקאוו  של  שיחתו  תוכן   .  .
לאחד ממקורבי הרבי, ואני דואג אשר לא יהיו 

תוצאות רעות מזה.

ככל הדברים האלה סיפר לי מר פ. סוף אדר 
א' תרפ"ז.

)קובץ "התמים" חוברת ז', ע' עו, ספה"מ תרפ"ז 
ע' רפח, ספה"מ תשי"א ע' 591(
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בחינוך צריך לשמור אפילו על 
ערקתא דמסאנא

במענה על שאלתם שעד עתה היו אצלם כתות 
ומסתפקים  הי' באידיש  הלימוד עמהם  ששפת 
טעמים  כמה  מפני  הבע"ל  לזמן  בנוגע  בזה 

שמזכירים במכתבם ושואלים חוו"ד בזה.

הנה למרות הטעמים שמזכירים מוכרח הדבר 
אידיש  בשפת  דוקא  הנ"ל  בכתות  שימשיכו 
וכמו שהי' עד עתה... ובה בשעה שרואים אשר 
הלעו"ז לוחם בעד כל קוץ ותג ואין דבר נחשב 
תורה  תהי'  לא  הרי  לנצח,  ובלבד  למאומה 
שלימה שלנו כענינים שלהם שצריכים לשמור 
בענין  ועאכו"כ  דמסאנא  ערקתא  על  אפילו 
הנוגע בחינוך שקשה במאד לשער מראש את 
התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות על 

משך חיי האדם בימי חלדו.

)אג"ק ח"ח אגרת ב'רעא(

ההנהלה הם הממוצעים 
והצנורות

הנני  שמקבל  בהדו"ח  אשר  ביותר  מצער 
מהנעשה בישיבת תומכי תמימים בהכתה בה 
הן  סניפיהן  כל  על  אלו  ישיבות  אשר  לומד, 
הק',  נשיאינו  רבותנו  של  והנהלתם  מיסודם 
 - בתוכם  והוא  מהתלמידים,  באחדים  ניכר 
הזמן  ושמירת  הישיבה  סדרי  שמירת  העדר 

בכלל, העדר המשמעת כו' וכו'.

מלבד הצער על עצם הענין, שהרי הזמן הוא 

- אבידה שאינה חוזרת, מבהיל הענין דפריקת 
עול.

שישיבות  ומפורסם  שנודע  למרות  אשר 
כחות  רבותינו  נשיאינו  בהם  השקיעו  אלו 
עצומים. כחות נפשיים וכחות עצמיים, ויסוד 
זאת  הישיבה,  תלמידי  הם  הרי   - ישיבה  כל 
בתוככי  נשקעו  האמורים  שהכחות  אומרת 
התלמידים ובשבילם, והמשפיעים הר"מ והר"י 
להמשכת  והצנורות  הממוצעים  הם  וההנהלה 
והבאת הכחות האלו מן המקור אל המקבלים 
הם התלמידים, - הנה ישנו תלמיד העובר על 
כל זה בשאט נפש ומבלה זמנו בענינים אחרים.

דברי צדיקים, הם מייסדי הישיבה, והמעשים 
אלא  פעולתם,  ופועלים  לעד  קיימים  שלהם 
שהמקבל פונה עורף ח"ו ומתעסק בדברי הבל.

)אג"ק חי"ד אגרת ד'תתקעו(

מבהיל הענין דפריקת עול
ובפרט  כ"כ,  המבהיל  בדבר  להאריך  קשה 
דרך  בספר  עול  הפריקת  ענין  נתבאר  שכבר 
חיים בתחלתו, אשר כל השומע )וכידוע דיוק 
שם,  האמור  אדמו"ר דער הערין(  מו"ח  כ"ק 

תסמרנה שערות ראשו.

מטעם זה נתעכבתי מלכתוב ע"ד האמור עד 
עתה. אלא שסומך הנני על ימי הרצון והסגולה 
דחנוכה, אשר לא יהי' כל רושם לא טוב ח"ו 
פעולתם,  שיפעלו  ורק  האמורים,  מדברים 
כמו  המצב  את  יראה  ולהבא  מכאן  שעכ"פ 

פניני חינוך 
והדרכה
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שהוא לאמיתתו, ואשר שמירת סדרי הישיבה, 
אין  וכו'  עול  קבלת  המשמעת,  הזמן,  שמירת 
בזה עשיית טובה מצדו למי שהוא, אלא שכל 
זה טובתו האמיתית הן ברוחניות והן בגשמיות 

בטוב הנראה והנגלה.

ואל ישלה נפשו באמתלאות - שע"פ שכלו 
שהוא שכל נעלה, יכול לסדר זמנו באופן יותר 
טוב, ודלא כסדרי הישיבה, ולפי גודל המעלות 
שלו אין נצרך לקבלת עולו של אחר ולמשמעת 
בהנוגע לאחר, ווארום ניט עם מיינט מען, און 
ער דארף דאס ניט ]כיון שלא מתכוונים אליו, 

והוא לא צריך את זה[.

ומהתחבולות  היצר,  עצת  אלא  זה  אין  כי 
המשגיח  עול  מפריקת  להביא  שלו  וערמומיות 
יותר,  עוד  גרועה  עול  לפריקת   - והר"י  הר"מ 
וכמבואר הדרגות בזה בספר דרך חיים, עיין שם.

. . ויהי רצון, אשר כל אלו שגרמו צער עד 
בהנהגה  החשך,  מן  האור  כיתרון  הנה  עתה, 
רוב  יגרמו  הקצה,  אל  הקצה  מן  דאתהפכא 
ולהבא,  ולימודיהם מכאן  וענג בהנהגתם  נחת 

והשי"ת יצליחם בהצלחה מופלגה בזה.

יראת שמים במדה גדולה ככל 
האפשרי

ובפרט בתקופתנו זו שנתרבו הנסיונות בחיי 
איש הישראלי שצריך להחדיר בהתלמידים יראת 
ולהסבירם  האפשרי,  ככל  גדולה  במדה  שמים 
ואין  יומים,  היום  בחיים  להתבטא  צריך  שזה 
מלמד  מקצוע  איזה  כ"כ  מינה  נפקא  בזה 
נזקקים  שמים  שליראת  כיון  לתלמידיו,  הוא 

ומוכרחים בתור יסוד בכל עניני האדם כמובן.

)אג"ק חי"ד אגרת ד'תתקעו(

איך ישמע לפיתוי היצר, והכל 
יודעים שהינו חסיד של הרבי?!

במכתבו  סיומו  על  גם  נוסף  מענה  ובזה 
ששמעתי  סיפור  וע"ד   - וכו'  להזזה  בהנוגע 
מכ"ק מו"ח אדמו"ר אודות חסידו של רבנו הזקן 

ר' מרדכי ליפלער, שהי' מנצח את היצר בטענה, 
יודעים  והכל  לפיתויו  שישמע  אפשרי  שאיך 
המלכים,  בבית  מהלכים  לו  ויש  עשיר  שהוא 
בבית המלוכה אדירה כרוסיא בימים ההם, ולכל 

לראש - שהנהו חסידו של רבנו הזקן...

)אג"ק ח"כ אגרת ז'תרט*(

המעמד הדתי בגיל העמידה - רק 
הודות לזה שבימי הבחרות עמד 

יותר גבוה 
ורגילה ביותר השגיאה - שכשמקוים מילדים 
דתית,  ובהנהגתם  עולם  בהשקפת  ידועה  רמה 
שלא  בהקפדה,  וכמעט  באופן,  אותם  מחנכים 
יותר  לרמה  ואעכו"כ  גבוה  יותר  לרמה  יבואו 
גבוה מאשר מעמד ומצב ההורים. ואין מביאים 
העמידה  בגיל  שבאם   - בחשבון  וכלל  כלל 
 - מסוימה  במדה  דתי  במעמד  האדם  מתקיים 
והבחרות  הנערות  שבימי  לזה  הודות  רק  הוא 
עמד ברמה יותר גבוה, שאז אף שקושי החיים 
ומלחמת החיים )והסביבה ג"כ( הפחיתו את רמת 
ימי הבחרות, נשאר עכ"פ ברמה דימי העמידה. 
יעמוד  הבחרות  שבימי  שהאיש   - מובן  שמזה 
ברמה מופחתה - הרי טבעי שלאחרי איזה שנים 

ירד ממדריגתו וימצא בדרגא למטה מהמקווה.

)אג"ק ח"כ אגרת ז'תרי(

טועים האומרים שישנם דברים 
שקשה או אי אפשר לקיימם

למותר להדגיש גם כן שטעות גדול טועים 
שקשה  בתורתנו  ענינים  שיש  האומרים  אלו 
לקיימם או אי אפשר לקיימם, שהרי הוא היפך 
אמונת ישראל מאמינים בני מאמינים, וגם הוא 
ומצוות  שהתורה  כיון  כי  הבריא,  השכל  נגד 
ניתנו מבורא העולם ויוצר האדם מובן מאליו 
שעוד קודם הציווי נתן הכוחות לאפשר קיומם, 
נמנע  שהוא  מה  ידרוש  שהבורא  יתכן  לא  כי 

מלקיים, ואין הדבר תלוי אלא בתוקף הרצון.

)אג"ק ח"כ אגרת ז'תרפז(

47



את  מלבנים  היו  במשכן  המלאכה:  אב 
הצמר והפשתים העשויים למלאכות המשכן.

תולדות המלאכה: המכבס בגדים הרי הוא 
עד  הבגד  את  וחייב והסוחט  מלבן  תולדת 
בגדים  כמכבס  זה  הרי  שבו  המים  שיוציא 

וחייב משום מלבן..

ידי  - היא כיבוס בגד על  זו  גדר מלאכה 
את  מתקן  באופן שהכיבוס  במים,  השראתו 
גם  ללבישה.  שיוכשר  הבגד  של  מראיתו 
השורה את הבגד בטיפה של מים חייב משום 
מלבן, משום שחלק זה של הבגד נתקן והוכן 

ללבישה.

נקיון בגדים:
טחינה  )כמו  בבגד  שנדבק  לח  לכלוך 
כשהיא לחה(, מותר להסירו, אך אין לשפשפו 
כרגיל אלא ישפשף מהצד הפנימי של הבגד. 
מים,  זאת בעזרת  בכל מקרה אסור לעשות 
או  לחה  מטלית  כלשהו,  חומר-ניקוי  רוק, 
תרסיס כלשהו, אפילו בכמות קטנה, כי בגד 

שהתלכלך "שרייתו – זהו כיבוסו". 

לכלוך יבש )כמו בוץ שהתייבש( שנדבק 
להסירו,  אסור   – ממשות  בו  יש  אם  לבגד, 

מכיוון שבהסרתו הלכלוך מתפורר, ויש בכך 
משום 'טוחן'. אך אם לכלוך זה הוא ממאכל 
שכבר נטחן בעבר, כגון בצק או דייסה, ולא 
לאחר  גם  כתם  ישאר  אלא  לגמרי  יתנקה 

הניקוי מותר להסירו. 

לכלוך שאין בו ממשות, ולאחר הסרתו לא 
יישאר כתם בבגד, ובעליו אינו רגיל להקפיד 

על נקיונו – יכול להסירו ללא נוזל.

בגד שעשוי מעור או ניילון, דיניו שונים 
מבגד רגיל, ואין כאן מקומו.

הרטבת בגדים:
שאר  או  ממים  בשבת  בגד  להרטיב  אין 
בזה  יש  הבגד  שבהרטבת  משום  משקים 

כיבוס. 

אסור לאדם ללכת בשבת במקום שעלול 
כגון ללכת במקום שיש  להרטיב את בגדיו 
לדבר  הולך  כן  אם  אלא  פועלות,  ממטרות 
נחשב  כיוון שזה  לו חכמים  מצווה שהתירו 

כדרך לכלוך לבגד ולא כניקיון. 

לפושטם  חייב  אינו  בגדיו  שנרטבו  אדם 
צאת  עד  ללובשם  להמשיך  ויכול  ממנו 

 דבר הוי'
זו הלכה

סיכום כללי מלאכת מלבן
נלקט ע"י הרה"ת מנחם מענדל שי' ויינר
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השבת.

ליבון  איסור  קיים  אם  הפוסקים  נחלקו 
גם בבגד שהוא כבר נקי ולבן. יש הסוברים 
שגם בכזה בגד יש איסור ליבון, ויש אומרים 
מינה  הנפקא  ליבון.  שייך  לא  כזה  שבבגד 
ידיו  את  לנגב  מותר  האם  היא  ההלכתית 
בפועל  מים.  ריבוי  ידיו  על  כשיש  במגבת 
המנהג להקל שאין בכך משום כיבוס ומותר, 
מידיו  להסיר  מי שמהדר  יש  אופן  בכל  אך 
את המים כמה שאפשר לפני שמתחיל לנגב.

ניעור בגדים:
לנערו  שלא  לחוש  טוב  במים  רטוב  בגד 
את  ממנו  שיסחוט  חשש  שיש  כיוון  בשבת 
נהרס  והבגד  ואם מדובר בבגד חדש  המים, 

מהמים איסור גמור לנערו בשבת.

בגד או כובע )חדש( בצבע שחור ומקפיד 
או  אבק  עליו  כשיש  זה  בגד  ללבוש  שלא 
מעט לכלוך אסור לו לנער את הבגד בשבת.

בגד שאינו מקפיד על האבק ויכול ללכת 
איתו גם כשיש עליו את האבק, מותר לנערו 

מאבק או מטל.

ניקיון נעליים: 
בכללות דין נעליים כדין בגדים ולכן אין 
שעשויות  נעליים  אמנם  במים,  להרטיבם 
במים  לשכשכם  ואף  להרטיבם  מותר  מעור 

אך אסור לשפשף את הלכלוך כדי להסירו.

 אך חשוב לשים לב שבדרך כלל גם נעליים 
העשויות מעור יש בהם חוטים העשויים מבד 

שלא  ראוי  כאלו  חוטים  בהם  וכשיש  רגיל, 
לשכשכם במים בשבת משום כיבוס החוטים.

לפוררו  אסור  הנעליים  גבי  על  יבש  בוץ 
מותר  אולם  "טוחן",  איסור  משום  ולהסירו 
אלא  מתפורר  שאינו  לח  בוץ  בנחת  לקנח 

נמרח. 

סחיטה: 
אסור  או שאר משקים  ממים  הספוג  בגד 
הבגד  שאם  אלא  מקרה,  בכל  כלל  לסוחטו 
היה ספוג במים עובר בכך על איסור מלבן, 
ואם הבגד ספוג בשאר משקים שאינם מנקים 
יין וכדומה עובר על איסור דרבנן של  כמו 

מלאכת מפרק.

בשבת  לטלטלו  אסור  ממים  שנרטב  בגד 
על  ויעבור  אותו  לסחוט  יבוא  מחשש שמא 

מלאכת מלבן.

סוג  או שזה  מים,  רק במעט  בגד שרטוב 
כמו  שלו  הרטיבות  על  מקפידים  שלא  בגד 

סמרטוט או מגבת מותר לטלטלו בשבת.

מים  שאינם  משקים  משאר  שנרטב  בגד 
מותר לטלטלו אף שאסור לסוחטו כיוון שגם 
תורה  איסור  על  יעבור  לא  אותו  יסחט  אם 
היות ושאר המשקים אינם מנקים את הבגד 

אלא מלכלכים אותו. 

אדה"ז  שו"ע  רמ"ד,  סי'  התרומה  ספר  מקורות: 
סי' ש"א סנ"ו וסנ"ט וסי' ש"ב ס"א י"ז כ' כ"א, צ"צ 
השולחן  קצות  פכ"א,  סוף  למסכת שבת  חידושים 

סי' קט"ז.
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חזן שהרבי אוהב
בשנות לימודיו של המוהל הרה"ח ר' בנימין 
לעת  מעת  נוהג  היה  קודשנו,  בחצרות  מזרחי 
בהברה  מתפלל  והיה  העמוד,  לפני  לעבור 

התימנית כפי שקיבל במסורת מבית אבא.

יתכן שהרבי אהב לשמוע את תפילתו, כיון 
שמפעם לפעם אירע שלפני שהרבי היה נכנס 
לתפילה הזדרז המזכיר הרה"ח ר' לייבל גרונר 
ואמר:  החזן,  את  משם  ולפנות  לעמוד  לגשת 

“הרבי רוצה שבנימין יהיה חזן".

משפיע שכזה
סיפר הרה"ח ר' בנימין מזרחי:

לא  בלוד  בישיבה  לימודי  שנות  בתחילת 
בישיבה,  ולהווי  לסגנון  לגמרי  מחובר  הייתי 
עבותות  בחבלי  התקשרתי  זמן  כעבור  אך 
אהבה למשפיע ר' שלמה חיים, והפכתי לאחד 

מהבחורים הכי קרובים אליו.

הוא  מולו,  שישבתי  ההתוועדויות  באחת 
דיבר על נושא מסויים, ואני במחשבתי נדדתי 
לנושא נוסף הקשור לנושא זה, וחשבתי בליבי 

האם הוא ידבר כעת גם על נושא זה.

להפתעתי, הוא החל לדבר על הנושא.

זמן חשבתי לעצמי שוב, האם כעת  כעבור 
הוא ידבר על הנושא ההוא, והתפלאתי מאוד 
כשהוא עבר כעבור זמן מועט לדבר על הנושא 
שלמה  ר'  ארוכה  שעה  במשך  וכך  שחשבתי, 
בהתוועדות  ודיבר  למחשבותי,  קלע  חיים 

בדיוק על הנושאים שחשבתי עליהם.

אך בכך לא תמה פליאתי.

ההתוועדות,  בסיום  בריקוד  יצאנו  כאשר 
כמו שהיה נהוג בכל התוועדות חסידית ובפרט 
בהתוועדויות של ר' שלמה חיים שהקפיד על 
ושאל  כתפי  על  יד  חיים  שלמה  ר'  הניח  כך, 

אותי: “נו, איך היתה ההתוועדות היום?...".

הרצים יצאו דחופים בדבר המלך
חב"ד  בקהילת  המשפיע  לומר  היה  נוהג 

בלוד, הרה"ח ר' בעריש רוזנברג:

בנוהג שבעולם לכל דבר יש לאדם זמן והוא 
זה קריאה בעיתון,  עושה אותו במתינות, אם 

אם זה קניה במכולת, ואם זה שיחה בטלה.

חסידישע
מעשה
נלקט ע"י הרה"ח מנחם 
מענדל שי' דורון
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ם  ו ש מ
כשמגיעים  רק  מה 

מבוהלים  פתאום  כולם  לתפילה, 
וממהרים.

 – דחופים  יצאו  “הרצים  דכתיב:  הוא  הדא 
המלך,  לדבר  מגיעים  כאשר  המלך".  בדבר 

לפתע צריך להזדרז ולרוץ...

אצל הרבי אין פליטת פה...
מספר א' התמימים שזכה לשהות בבית חיינו 

בשנים תשמ"ט-תנש"א:

באחת השיחות של הרבי בכ"ד טבת, עמדתי 
בתוך הקהל והיתה לי נמיכות הרוח מכך שזהו 
יום הולדתי, וחשבתי לעצמי האם מישהו זוכר 

אותי?

הוא  אומר שהיום  הרבי  את  לפתע שמעתי 
עצמו  את  ‘תיקן'  הרבי  ומיד  ההולדת",  “יום 

“יום ההילולא של אדמו"ר הזקן".

עבורי זה הספיק...

אתה לא חב"דניק...
א' החב"דניקים שהתגורר בקריות, פירק את 
הסוכה לאחר חג הסוכות. בשעה שפירק ניגש 
אליו השכן ואמר לו: “אתה לא חב"דניק אמיתי. 
כשהייתי ברוסיה, ביום האחרון של החג השכנים 
החב"דניקים שלי היו יושבים ומתוועדים בסוכה 

עד שהיא הייתה מתפרקת לבד...".

‘האדרת והאמונה' היסטורי
בשנים שקדמו לבירור צרפת והפיכת ההמנון 
ליחידות  לרבי  נכנס  חסידי,  לניגון  הלאומי 
ממנו  ביקש  היחידות  ובמהלך  מצרפת,  יהודי 
בשבת  יגיע  ציבור  השליח  שכאשר  הרבי 

ל'האדרת 
ינגן  והאמונה', 

ההמנון  עם  בקול  זאת 
הצרפתי.

וכאשר  הרבי,  לבקשת  נענה  יהודי  אותו 
אך  בקול,  לנגן  החל  זה  לפיוט  בשבת  הגיעו 
את  לעודד  בידו  נפנף  לא  הרבי  לאכזבתו 
מההוראה  ידעו  שלא   – והחסידים  השירה, 

והניגון היה זר להם – ניסו להשתיק אותו.

למרות החוסר נעימות, המשיך היהודי לנגן 
טינה  היתה  בליבו  אך  לסופו,  עד  הפיוט  את 
על כך שהרבי הכניס אותו כביכול למצב של 

חוסר נעימות.

הוא הסתובב ב-770 מספר ימים עם תחושה 
צריך  שהוא  למסקנה  שהגיע  עד  טובה,  לא 
לפחות להכיר טובה לחזן על כך שלפחות לא 
המשיך בתפילה, דבר שהיה מגביר את חוסר 

הנעימות שלו שקוטעים אותו באמצע.

קטע  לו,  להודות  והחל  החזן  את  כשמצא 
לו,  להודות  צורך  שאין  לו  ואמר  החזן  אותו 
היות והסיבה שלא המשיך היא מכיון שחיכה 
שהרבי יאסוף את הציציות, והרבי לא אסף את 

הציציות עד שגמר לנגן...

הרב חודוקוב לא מפריע...
מנהגו של המזכיר הרה"ח הרחמ"א חודוקוב 
הוא  כאשר  לטבול  היה  למקווה,  הולכו  בעת 

לבדו בתוך הבור.

אם כאשר היה מגיע לטבול כבר היה מישהו 
בציפרניו  כביכול  מתעסק  היה  בבור,  לפניו 
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כהכנה לטבילה כדי שלא יבלוט שהוא מחכה 
יוצא  שהיה  לאחר  ורק  מהבור,  יצא  שהטובל 

היה יורד לבור לטבול.

אם לאחר שהיה נכנס היה יורד לבור טובל 
נוסף, היה יוצא, ממתין עד שהטובל השני יצא, 

וחוזר שוב לבור לסיים את טבילתו.

כיון שהתמימים ידעו שזמנו יקר ומייד לאחר 
חסים  היו  בקודש,  לשמש  הולך  הוא  הטבילה 
על זמנו ודואגים שהבור יהיה פנוי כאשר הוא 

מגיע ומאפשרים לו לטבול.

אחד הבחורים שהדבר הפריע לו, כתב לרבי 
מזמן  וגוזל  במקווה  מפריע  חודוקוב  שהרב 

הלימוד של הבחורים...

הרבי שאל את הרב חודוקוב לפשר השמועה, 
ולאחר מכן יצאה תשובה על הפתק של אותו 

בחור: “בדקתי, ואינו נכון"....

חתן חסידי
יצחק  הרב  הרה"ח  של  ברכות  שבע  בשבת 
בתפילה  שקע  הוא  ממונטריאול,  הענדל 
אחר  של  המאוחרות  לשעות  עד  שנמשכה 
הצהריים, ולאף אחד לא היה מושג להיכן החתן 
נעלם. כשהזמן התמשך, והמוזמנים היו רעבים, 
והשתדלו  בלעדיו,  שבת  סעודת  את  התחילו 
להאריך בה כמה שיותר מתוך תקווה שהחתן 
מנת  על  לסעודה  ויצטרף  תפילתו  את  יסיים 
התארך  הזמן  אך  ברכות,  לברך שבע  שיוכלו 
מבלי  התפזרו,  הסועדים  ולבסוף  ועוד,  עוד 

שיברכו שבע ברכות.

החתן  הופיע  השקיעה,  לפני  בודדות  דקות 
משהו  וטעם  קידוש  עשה  קלות,  והתנצל 

לסעודת שבת.

לאחר צאת השבת, הגיעו מצד הכלה לנזוף 
בו ולהעמידו על מקומו, ואילו הוא מצידו אמר 
שהיות  לאשתו  ואמר  צודקות,  הטענות  שכל 

לו  לוקח  שבשבת  אותה  לעדכן  שכח  והוא 
שלושה  לה  נותן  הוא   – להתפלל  זמן  הרבה 
להמשיך  מעוניינת  היא  האם  להחליט  ימים 
בקשר הנישואין או לא, והוא יקבל כל החלטה 
שתחליט בהבנה גמורה, ואם יהיה צריך – ישלם 

את כל הכתובה בלי שום טענה ומענה.

תפילה שלא שבה ריקם
ממשפחה  הגיעה  הענדל,  הרב  של  רעייתו 
וכיון  במונטריאול,  מצוות שהתגוררה  שומרת 
מצוות  שומרות  משפחות  היו  ולא  שכמעט 
בעיר, נוצר מצב שהיא ואחיותיה נותרו רווקות 
מתבגרות, וישבו בבית והמתינו לשידוך הגון.

בבית  יום  כל  יושבת  היתה  עצמה,  היא 
שתזכה  ומתפללת  בבכיות  תהילים  ואומרת 

להתחתן עם רב.

ואמרו  עליה,  צחקו  והמכרות  בני המשפחה 
לה שעליה להתפלל קודם כל שתצליח להתחתן 
עם יהודי שומר תורה ומצוות, והיא עוד עושה 

תנאים לקב"ה עם מי היא רוצה להתחתן...

היא לא התפעלה, והמשיכה בשלה בעקשנות 
והתמידה בתפילותיה.

את הסוף כולם יודעים...

מי ביקש לספר?
מספר הרה"ח הרב יוסף העכט:

יצחק  משה  ר'  הרה"ח  לברכה,  זכרונו  אבי 
העכט, זכה לבצע עבור הרבי משימות רבות, 

חלקן עלומות, וחלקן מעבר לים.

הוראה  קיבלו  ואמי  הוא  הפעמים  באחת 
כאשר  מקומות,  במספר  למסע  לצאת  מהרבי 
דודי  אותם  השיג  תעופה,  לשדה  הגיעו  כבר 

המזכיר הרחי"ק, והודיע לאמי שאביה נפטר.

להשתתף  וחזרו  השדה  את  עזבו  ההורים 
בלוויה ולשבת ‘שבעה', ולאחר סיום ה'שבעה' 

52



שאלו את הרבי האם השליחות עדיין שייכת, 
והרבי השיב בחיוב.

ביקש  “מי  דודי:  הרבי את  זמן שאל  לאחר 
לספר להם?...".

והגדת לבנך...
אחד מבניו של הרה"ח ר' משה יצחק העכט 

נישא לבת של חסיד שהתגורר במנהטן.

לפני  עבר  החתונה  שאחר  הראשון  בפסח 
כ"ק אד"ש יחד עם אביו כדי לקבל את מצה, 
וכאשר עברו לפני הקודש, שאל הרבי את הבן 
השיב  והוא  הסדר,  ליל  את  סועד  הוא  היכן 

שהוא מתעתד לאכול אצל השווער.

שאל הרבי: “ומה עם ‘והגדת לבנך'?...".

שמע הבן את השאלה, ולאחר שקיבלו יצא 
למנהטן להודיע לחמיו את רצון הרבי, ולאחר 
מכן המשיך בצעידה וחזר לבית אביו הנמצא 

בכיוון השני...

שותפות שכזו
כאשר נכנס הרה"ח ר' לוי וילימובסקי לנהל 
את ישיבת תומכי תמימים במגדל העמק, התנה 
אליו  יצטרף  הישיבה  מרבני  שאחד  בכך  זאת 
להיות  מהם  לבקש  גבירים  עם  נפגש  כאשר 

שותפים בהחזקת הישיבה.

אמר  נפגשו  עמו  הגביר  הפגישות,  באחת 
היות  לישיבה  לו כעת אפשרות לתרום  שאין 

ועסקיו נקלעו לקשיים.

לאחר שיצאו, פנה המשפיע לר' וילימובסקי 
ואמר לו שמוכרחים לעזור לגביר, והחל לשכנע 
הלוואה מהכספים שהצליחו  לו  להעניק  אותו 

לאסוף.

שיתלוו  שביקש  האחרונה  הפעם  זו  היתה 
אליו...

מה הכי חשוב בחינוך הילדים
בעפולה,  חב"ד  קהילת  של  המשפיע  שח 

הרה"ח ר' דוד קרץ ע"ה:

חינוך ילדים הוא אחד הדברים הכי חשובים 
המשך  של  אפו  נשמת  תלוי  בו  ועיקריים 
שהקב"ה  ייתכן  כיצד  היהודית.  המסורת 
כל  שתפקיד  כזה  באופן  הדברים  את  סיבב 
ומחנכים  להורים  רוב  פי  על  ניתן  עיקרי  כך 
צעירים שבקושי מבינים דבר או שניים בחינוך 

הילדים?

אלא מכך אנו לומדים, שבחינוך יותר חשוב 
מאשר  והתלהבות,  להט  מתוך  והחיות  המרץ 

ישוב הדעת ותגובות שקולות ומדודות...

ניסיון,  ללא  ומרץ  חיות  אחרות:  )ובמילים 
ויחכם  עדיף על ניסיון ללא חיות. ותן לחכם 

עוד(.

טובה דמעה אחת מאלף 
תוכחות...

סיפר הרה"ח ר' לוי פריז:

בהיותי ילד, התעוררתי באחד הימים בבהלה, 
וראיתי את אבי יושב למראשותי ומתייפח בבכי 
מעומק הלב. דאגתי מאוד ושאלתי את אבי מה 
“ישנת,  בכי:  כדי  תוך  לי  השיב  ואבי  אירע, 

ועבר זמן קריאת שמע. הפסדת את המצווה".

לו  ואמרתי  אבי  את  להרגיע  ניסיתי 
ידי,  את  ונטלתי  לכן  קודם  כבר  שהתעוררתי 
אמרתי קריאת שמע, וחזרתי לישון, ולא נחה 
דעתו של אבי עד שהראיתי לו את הספל הריק 
ואת הקערה עם המים שדחפתי מתחת למיטה 

עליה ישנתי.

רק אז נרגע אבי והפסיק את בכיו.

הדמעות הללו השפיעו עלי יותר מאלף דברי 
מוסר ותוכחות.
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כוונה חסידית בתפילה
סיפר הרה"ח ר' משה ניסלביץ':

תמימים  תומכי  ישיבת  בסניף  בלומדי 
שמואל  ר'  המשפיע  נהג  שבגרוזיה,  בכותאיס 
לעיתים  לנו  לומר  )נאטיק(  קריסלאווער 
קרובות: “כאשר הנכם אומרים בברכות קריאת 
שמע “וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה", 
עליכם לכוון על הזכות העצומה שזכינו ללמוד 

בתומכי תמימים"!...

‘בעל מידות' שכזה
סיפר הרה"ח הרב טוביה בלוי:

מהרבי  לקבל  שזכיתי  המכתבים  באחד 
הופיעה התייחסות הנוגעת להרה"ח ר' אוריאל 
ותיק  “הרב  במכתב:  הרבי  כינה  אותו  צימר, 
וחסיד איש ירא אלקים נכבד ונעלה בעל מדות 

ובעל כשרון וכו'".

כשהראתי זאת לר' אוריאל, אמר לי כשבת 
שחוק על פניו: “רואה הנך? אפילו הרבי כותב 

עלי שהנני ‘בעל מדות'..."!

“שייגעץ, שוייג!"
באחת מסעודות השבע ברכות של האדמו"ר 
מאלכסנדר זצ"ל עם הרבנית מרת אסתר בתו 
סעודה  היילפרין,  יוסף  חנניה  ר'  הרה"ג  של 
שהתקיימה בביתו של הרב היילפרין, השתתף 
גם המתנגד הידוע מבני ברק, בשל היותו הר"מ 

של החתן בישיבת נובהרדוק ב'בית ישראל'.

לצאת  החל  דברים,  לשאת  כובד  כאשר 
הבעש"ט  הדורות  מאורי  על  בלע  בדברי 
וממשיכי דרכו, רוב הנוכחים ישבו משותקים 
שעדיין  שיערו  שלא  כיון  מקומותיהם  על 
שכזו,  תהומית  שנאה  בעלי  מתנגדים  מצויים 
ורק הרה"ח ר' עזריאל זליג סלונים שלא יכל 
לסבול את דברי השנאה התעשת וקם ממקומו, 

וזעק בהתרגשות גדולה: “שייגעץ, שווייג!".

הרב  לו  אמר  הדובר,  שהשתתק  לאחר 
בראשית  כזו  בצורה  שהתבטא  שמי  היילפרין 
ימיה של החסידות היו טועה ושוגג, ואילו כיום 

מי שמדבר בצורה כזו, הרי הוא כופר ממש!

הסבא  הסכים  לא  מאורע,  אותו  בעקבות 
בהן  נישואין  בשמחות  להשתתף  אופן  בשום 
והיה  קידושין,  כמסדר  מתנגד  אותו  שימש 
המסדר  יהיה  הוא  שבאם  נכדיו  את  מזהיר 

קידושין לא ישתתף בחופה בשום אופן.

“שיתפסו אותי יחד איתם..."
בבוכרה,  חב"ד  חסידי  התיישבו  כאשר 
פשוטים  יהודים  שהיו  האזור  מתושבי  רבים 
ונלבבים התחברו לחסידים והפכו בעצמם הם 

ומשפחותיהם לחסידי חב"ד.

אנ"ש,  של  הפנימיות  בהתוועדויות 
שפה  באידיש,  היתה  הרגילה  הדיבור  שפת 
הבינו,  לא  המקומיים  היהודיים  שהתושבים 
שהקפידו  כאלו  מהם  היו  זאת  עם  יחד  אך 
להשתתף בהתוועדויות של אנ"ש, על אף שלא 

הבינו כמעט מאומה.

לפשר  לביוב  זבולון  ר'  את  שאלו  כאשר 
פושעים  מקבוצת  במשל  השיב  הנהגתו, 
ותוך  בתוכניותיהם,  לדון  לפונדק  שהתכנסה 
עקבותיהם  על  המשטרה  עלתה  שסעדו  כדי 
ועצרה את כל מי שהיה נוכח בפונדק, גם את 
שידע  מבלי  שם  וישב  מזלו  שאיתרע  האורח 
וכל  שלידו,  הפושעים  קבוצת  של  מעיסוקם 
  – זו  מקבוצה  חלק  שאינו  והסבריו  תחנוניו 

נפלו על אזניים אטומות.

וסיים ר' זבולון: “גם אני רוצה שבכל מקום 
הבא,  בעולם  או  הזה  בעולם  אותם,  שיתפסו 

יתפסו גם אותי יחד...".
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חשיבותה של דקה...
בשלהי מבצע הבריחה הנועז מרוסיה, בשעה 
שהשלטונות כבר סגרו את המעברים, הקשיחו 
כבר  החשאית  המשטרה  ואנשי  הנהלים,  את 
הידקו את טבעת החנק סביב החסידים שעסקו 
הקרובה  ברכבת  כי  לחסידים  נודע  בהברחה, 
יצטרפו נציגי הצד הפולני, דבר שעלול לסתום 
את הגולל על המבצע כולו, ובשל כך דאג חבר 
האחראים  את  לשחד  מוצ'קין  לייבל  ר'  הועד 
שידאגו שתהיה ‘תקלה' ברכבת והיא תתעכב 
שיותר  כמה  לרכבת  לצרף  שיוכלו  כדי  מעט, 

משפחות מאנ"ש.

גם ה'מומע שרה' התעתדה לצאת עם רכבת 
זו, אך כאשה בעלת מסירות נפש הניחה את 
עצמה על הצד והצטרפה לנהג הטנדר שהסיע 
את משפחות אנ"ש מהמקומות בהם התגוררו 

או הסתתרו אל תחנת הרכבת.

להעביר  סיימו  וכבר  השעה  כשהתאחרה 
את  להעמיס  נסעה  המשפחות,  שאר  כל  את 
לתחנה  בדרכם  אך  בנה,  ומטלטלי  מטלטליה 
אותם,  ולתחקר  לתשאל  שוטר  אותם  עצר 
הגיעו  וכשהם  והתקצר  הזמן  חלף  ולבינתיים 
לרציף הבחינו בסדרן האחראי מניף את העגל 

לסמן לרכבת שהיא יכולה לצאת לדרכה.

ע"ה(  קצנלבויגן  שרה  )הגב'  שרה'  ה'מומע 
פתחה בריצה אל האחראי ותחבה בידיו חבילת 
שוב  הלבן  הדגל  את  שיניף  מנת  על  שטרות 
ויעצור את הרכבת, אך הוא סירב, ואכן בגלל 
להישאר  נאלצה  מועט  כה  זמן  של  איחור 
וישצקי,  משפחת  ובני  בנה  עם  יחד  ברוסיה 
אנשי  ידי  על  נתפסה  מכן  לאחר  מועט  וזמן 
בו  המעצר  בבית  והושמה  החשאית  המשטרה 

לקתה בהתקף לב.

ניצול הזמן של הרבי
בלוי  טוביה  ר'  הרה"ח  זכה  תשכ"ג  בשנת 

המתאר  יומן  וכתב  קודשנו,  בחצרות  לשהות 
החגים.  חודש  לאורך  הרוחניות  חוויותיו  את 
יומן זה זכה לעבור את הגהתו של הרבי לפני 

שהתפרסם בבטאון חב"ד.

אחד מהתיקונים שהגיה הרבי, היה במשפט 
שתיאר כיצד הבחין שהרבי מנצל “כל אלפית 
כך  והגיה  מחק  בהגהה  הרבי  ואילו  השניה", 

שיהיה כתוב שמנצל “כל שניה"...

הרצאה שונה...
לדבר  פעם  הוזמן  דונין  ראובן  ר' 
בלהט  הנאספים  בפני  והרצה  באוניברסיטה, 
לו. לאחר שסיים את דבריו  בסגנון האופייני 
שכאשר  לו  ואמר  הנוכחים  אחד  אליו  ניגש 
התחיל לדבר, רצה לומר לו שהמרצה שלפניו 
אמר בדיוק את אותם הדברים, אך בסופו של 
הרבה  פעלו  שלו  הדברים  שדווקא  ראה  דבר 

יותר על הנוכחים.

קרבן ציבור
בתקופה שקדמה למינוי של הרב גלוכובסקי 
לרב קהילה, הוא פגש בר' מענדל פוטרפס, ור' 
אתה  ציבור.  קרבן  הוא  “רב  לו:  אמר  מענדל 

צריך להתכונן היטב".

ור' מענדל הוסיף: “ולא קרבן שלמים, אלא 
קרבן עולה"...

סימן מובהק לקהילה חב"דית
סיפר הרב יעקובוביץ' מקרית חב"ד בצפת: 
בכל שנה בסמיכות לה' אייר הרה"ג הרה"ח ר' 
יעקב לנדא היה נוהג לצאת לדאטשע בצפת או 
בטבריה. באחת מהפעמים שהוא הגיע לצפת, 
חב"ד,  הכנסת  בבית  מנחה  לתפילת  הגיע 
ולאחר מנחה החל להסתובב ולחפש, וכששאלו 
למבוקשו, אמר שמחפש היכן מתקיים השיעור 

ב'עין יעקב'.
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כיצד  הדבר  על  תמה  שאין,  לו  משהתברר 
בקהילה חב"דית אין שיעור ב'עין יעקב' כפי 
‘עין  ספרי  שיביאו  וביקש  בתניא,  שמופיע 
המשיך  שאכן  השיעור,  את  ייסד  והוא  יעקב' 

מאז.

דיוק בציור לילדים
חב"ד  מוסדות  לייסוד  הראשונה  בתקופה 
היו  לפיו  נוהג  התקיים  ברחובות,  בקהילה 
מכניסים עותק מכל דף צביעה, דף קשר וכדו' 
וכאשר  מיוחדת,  לתיקייה  לילדים  שמחלקים 
היה  לרבי,  נוסע  היה  המוסדות  אחד מהנהלת 

לוקח את זה איתו ומכניס לקודש פנימה.

הרב  הקהילה  רב  הכניס  הפעמים  באחת 
שונים,  דפים  כמאה  עם  תיקיה  גלוכובסקי 
וכעבור איזה זמן נקרא לחדרו של הרב חודוקוב 
)על אף שלא היה ממונה על השלוחים לארץ 
ידי המל"ח אלא על  הקודש, שלא נשלחו על 
ידי הרבי בעצמו(, והוא שאל אותו אם הכניס 
הרב  הוציא  בחיוב,  וכשהשיב  משהו,  לרבי 
חודוקוב את התיקיה, והראה לו שהרבי העיר 
כאשר  גדול  כהן  הופיע  בו  הציורים  אחד  על 
אבנים  ששה-עשר  בטעות  מצויירים  בחושן 
במקום שנים-עשר בלבד, ואמר לו שבכל דבר 
מיוחדת  לב  צריכים שימת  לילדים  שמחלקים 

והגהה מדוקדקת.

מילים בסלעים
אמרו חסידים:

על אף שחז"ל דרשו ‘מלה בסלע שתיקותא 
ואילו  אחת,  פעם  רק  אפשר  לשתוק  בתרי', 

לדבר אפשר הרבה )כשיודעים מה לדבר(...

הוא לא היה שתקן
שח הרה"ח ר' חיים שלום דייטש:

שתקן,  היה  שהחפץ-חיים  סבור  ה'עולם' 

הלשון',  ‘שמירת  הספר  את  שכתב  היות 
רק  המדברים,  מגדולי  שהיה  היא  האמת  אך 
שידע להשתמש בדיבור בצורה הנכונה, וכפי 
והמשכתו  הדיבור  מעלת  בחסידות  שמבואר 

מעצם הנפש.

אל תהיה עריק!
ר'  הרה"ח  נכנס  השחרור  מלחמת  בזמן 
איננו  מדוע  ושאל  לרבי  גאנזבורג  היישקע 
מצטרפים למלחמה, ובלשון התורה: “האחיכם 

יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?...".

השיב לו הרבי שאכן הדברים נכונים, וחייל 
שמשתמט מהמלחמה דינו כעריק, אך באותה 
מהפלוגה  לערוק  שמחליט  חייל  בדיוק,  מידה 
בה הציבו אותו וללכת לשרת בפלוגה אחרת – 
גם הוא דינו כעריק, והיות ואתה קיבלת מהרבי 
כשאתה  וללמוד,  לשבת  וההוראה  הציווי  את 
משרת  אתה  בזה  כראוי,  תפקידך  את  ממלא 
תשתמט  אם  ואילו  אחיך,  שאר  לצד  כלוחם 
פי  על  ותעבור  אותך  הציבו  בה  מהפלוגה 

החלטתך לפלוגה אחרת – הרי זו עריקה!

לבחור אין זמן!
הרה"ח ר' שמואל לויטין שאל פעם:

זקן ב'כולל' לבחור ישיבה?  מה ההבדל בין 
והרי שניהם יושבים ולומדים.

כוס  לשתות  יושב  בבוקר,  קם  שהזקן  אלא 
חמין, קורא את החדשות ומפטפט במקווה עם 
בוקר,  ארוחת  ואוכל  מהתפילה  חוזר  חבריו, 
וכיון שנשאר עוד זמן ביום – מחפש הוא במה 

למלא אותו, וניגש לכולל ולומד.

ואילו אצל בחור – אין לו זמן!

הוא צריך להספיק ללמוד את הסוגיה הזו ואת 
הדף הזה, להשלים את ידיעותיו בנושא מסויים 

ולחקור את הנושא המוקשה לו מאתמול...
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הבעיה  מתחילה  אז  זמן,  יש  לבחור  כאשר 
והוא מתחיל להזדקן...

הניגון שלא נגמר
מספר הרה"ח ר' חיים שלום דייטש:

עסק  שכאשר  לי  סיפר  זלמנוב  שמואל  ר' 
להדפסת  שקדמה  והאיסוף  החקר  בעבודת 
הנעימה  את  גם  לכלול  רציתי  הניגונים,  ספר 
בה התפללו רבותינו נשיאינו בשבת ויום טוב.

המנגינה  את  לכתוב  יכול  הייתי  לכאורה, 
בשמיעה מכלי ראשון, לאחר האזנה לתפילתו 
של אדמו"ר הריי"צ, אך לאמיתו של דבר בכל 
להתפלל  מתחיל  היה  הריי"צ  שאדמו"ר  פעם 
פורץ  היה  מעטים  רגעים  כעבור  זו,  בנעימה 
הפעמים  ובאחת  השתנקות,  כדי  עד  בבכי 
את  ופרצתי  וכמעט  לשלומו  חששתי  אפילו 

הדלת.

והייתי  ברירה,  לי  נותרה  לא  כך,  בשל 
זקני  הניגון מכלי שני, מפי  צריך לרשום את 
החסידים ותלמידי התמימים שהסתופפו בצילו 

של אדמו"ר הרש"ב.

אז תתענג על ה'
אדמו"ר הריי"צ התבטא פעם:

אלא  השם",  על  תתענג  “אז  בפסוק  כתוב 
שחסידים פיקחים הם, והם לומדים קל וחומר 
בעצמם, אם אפשר להתענג על ה' כבר עכשיו 
במתיקות התפילה ובעריבות של עבודת השם, 

מדוע להמתין עד לזמן דלעתיד לבוא?...

הרבי הכי גדול
הרה"ח ר' ניסן נעמנוב אמר שהרבי שלנו – 

גדול יותר מכל הרביים לאורך הדורות.

כששאלוהו מנין לו כזאת?

ל'יחידות',  להיכנס  התכונן  שכאשר  השיב, 

נכנס לפניו בתור מנהיג קהילה רפורמי, והרבי 
שוחח איתו באופן שהיה נראה לו כדברי שחוק 
וחידוד, עד שהצחוק שלו התגלגל ונשמע גם 

מעבר לדלת.

ומרומם  אנשים  לכאלו  אפילו  שיורד  רבי 
אותם – זוהי גדולה שלא מצינו כמותה לאורך 

הדורות!

תפילה במהירות מביאה 
להתעוררות?

באחת היחידויות של הרה"ח ר' חיים שלום 
הוא  שכאשר  לרבי  אמר  בחור,  בעודו  דייטש 
גדולה  התעוררות  מרגיש  הוא  מהר,  מתפלל 
עבורו  נכון  זה  האם  הרבי  את  ושאל  יותר, 

להתפלל במרוצה.

הרבי לא קיבל את הדברים ושלל אותם על 
שצריכה  במפורש  פוסק  הרמב"ם  הרי  הסף: 

להיות כוונה בתפילה, ואם כן, מה השאלה?

על פי הוראת ועד אגו"ח?
מספר הרה"ח ר' חיים ברוך הלברשטאם:

בשעת משפט הספרים התבקשתי על ידי ועד 
אגו"ח להעיד בבית המשפט במהלך הדיונים, אך 
היה זה דבר שלא רציתי להעיד עליו, ושאלתי 
על כך את הרבי. תוכן המענה שקיבלתי היה 

שעלי לעשות כהוראת ועד אגו"ח.

תשנ"ג,  בשנת  יותר,  מאוחר  שנים  מספר 
בעניני  סוער  מנאום  ששידרתי  שידור  לאחר 
משיח שמסר ר' יואל כהן, קיבלתי הוראה מועד 
אגו"ח שאפסיק מלשדר שידור זה, ולקבל את 

רשותם לפני כל שידור דומה.

בהתאם להוראה שקיבלתי מאז, אכן הכפפתי 
אותם  לשאול  והתחלתי  להוראתם,  עצמי  את 
לפני כל שידור, אך פעם אחר פעם הם השיבו 
לי בשלילה, עד שהקשיתי בפניהם לצורך מה 
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אני צריך לגשת ולשאול בכל פעם, אם תמיד 
התשובה שלהם שלילית?

כמענה הם השיבו לי, שאכן אין צורך לבוא 
בכל  שלילי  והמענה  היות  ולשאול,  אליהם 

המקרים...

כיון שזכיתי באותה תקופה להיכנס פעמים 
שזכיתי  הבאה  בפעם  הרבי,  לחדרו של  רבות 
היות  בדכאון  שאני  לרבי  אמרתי  להיכנס 
בכך  ופוגעים  לשדר,  עלי  אוסרים  ואגו"ח 
בפרנסתי, ושאלתי האם עלי להמשיך ולציית 
לועד אגו"ח ולא לשדר מאומה בעניני משיח?

לשלילה.  הק'  בראשו  הניד  הרבי  כמענה 
ולשדר?  להמשיך  עלי  האם  שוב  שאלתי 
וכמענה על כך הרבי השיב לי בנענוע ראשו 

הק' לחיוב.

העונש על אי ניצול הכוחות
שח הרה"ח ר' איצ'ה שפרינגער:

באחת ההתוועדויות הביא המשפיע ר' שלמה 
חיים קסלמן את שאלת רבנו בחיי מדוע נענש 
שנתיים  הסוהר  בבית  להישאר  הצדיק  יוסף 
והרי  הטבע,  בדרך  השתדלותו  על  נוספות 
מצינו גם אצל האבות שעשו השתדלות בדרך 
כמו אברהם שהסתיר את שרה במכס,  הטבע 

ומדוע דווקא יוסף נענש?

בחסידות,  גם  שמופיעה  לכך,  והתשובה 
שמכיון ויוסף עמד במדרגה גבוהה יותר אפילו 
מהאבות, נדרשה ממנו דרגה גבוהה יותר של 

בטחון בה'.

אם  בכך  ומה  חיים,  ר' שלמה  כך  על  שאל 
נדרשה ממנו דרגה גבוהה יותר? האם על כך 

מגיע עונש של שנתיים נוספות במאסר?

הוא מותיב והוא מפרק:

כראוי  מנצל  שלא  שאדם  ראיה  מכאן  אכן, 

לו  מגיע   – מלמעלה  לו  שניתנו  הכוחות  את 
שישב...

התקשרותו של הרש"ג
סיפר הרה"ח ר' חיים שלמה דיסקין:

הייתי  קדשנו,  בחצרות  לימודי  בשנות 
הרש"ג  אד"ש,  כ"ק  לגיס  שסייעו  מהבחורים 
בתרגילי  לו  מסייע  הייתי  הדברים  ובין  ע"ה, 

הפיזיותרפיה שהיה צריך לעשות.

ביום שהיה צריך להיכנס לרבי, היה מופרך 
אצלו להתעסק בתרגילים אלו.

עבורו,  שנקבע  המועד  מתקרב  היה  כאשר 
להחזיק  לכן  קודם  דקות  עשר  מבקש  היה 
בו  מצב  יקרה  שלא  כדי  המעלית,  את  עבורו 
יתעכב בגלל שהמעלית תהיה תפוסה וכיו"ב, 

ויאחר ח"ו לרבי.

כוחה של אמת בלי פשרות
מספר הרב משה ויינר:

מרוסיה  עלה  הברזל',  ‘מסך  נפילת  לאחר 
יהודי בעל לב חם ורגש יהודי, שהחל להתקרב 
על ידי חסידי חב"ד ולשמור מצוות, אך למרות 
הכל – לא אזר אומץ לעשות ברית מילה, ובכל 
פעם שדיברו על כך עמו אמר שהוא אכן רוצה, 

אך מפחד.

ניסו להסביר לו שכיום יש אפשרות לעשות 
זאת עם הרדמה מבלי שיכאב כל כך וכו', אך 

הדברים לא פעלו את פעולתם.

לרבי,  כך  על  כתבו  עמו  שעסקו  האנשים 
והרבי הורה להמשיך לדבר עמו, מבלי ללחוץ.

כשהביאו אותו לדבר עם הרה"ח ר' אברהם 
שמצווה  עמו  לדבר  החל  הוא  כהן,  הערש 
בלי  לעשות  צריך  הקב"ה  עם  התקשרות  של 
כשעושים  החי  בבשר  שיכאב  ומותר  הרדמה, 

קשר של קיימא עם בורא עולם...
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אלו  נחרצים  דברים  דווקא  הפלא,  למרבה 
בבריתו  להיכנס  הסכים  והוא  פעולתם,  פעלו 

של אברהם אבינו על אף גילו וכו'.

כחוט השערה או כהר?
שח הרה"ח ר' עדין אבן-ישראל:

ישחט  לבוא הקב"ה  אומרים שלעתיד  חז"ל 
את היצר הרע כאשר לצדיקים הוא נדמה כהר 

גדול ולרשעים כחוט השערה.

הרע  שהיצר  הנסיונות  דבר  של  לאמיתו 
אלא  בלבד,  ‘שערה'  תמיד  הם  בפנינו  מזמן 
נופלים  הראשון,  בחטא  נכשלים  שהרשעים 
ולא קמים, ואילו אצל הצדיק שעובר כל החיים 
שלו עוד נסיון ועוד נסיון – הרי כל ה'שערות' 

מצטברים לכדי הר גדול...

יסודו מעפר וסופו לעפר
חסידים היו מבארים:

“אדם יסודו מעפר וסופו לעפר", מדוע יש 
חוגים רחבים שאומרים קטע זה מתוך שברון 

לב ורעדה?

מילא אם יסודו של אדם היה מזהב והוא היה 
עצוב  היה  אכן  זה  בעפר,  וכלה  ונפסד  הולך 
מאוד, אך כיון שיסודו מעפר וסופו לעפר, מה 
צריך  אדרבה,  הגוף?  איבוד  על  להצטער  יש 
 – ואפר  עפר  שאנו  שלמרות  מכך  לשמוח 

הקב"ה נותן לנו את האפשרות לשמש כשלוחיו 
ולהיות שותפים בבניית הדירה שלו, ואם כך זו 

סיבה בכלל לומר ‘לחיים'!

ווילנער חסיד...
חסידים הראשונים כאשר היו רוצים להקניט 
מישהו המונח ברצונותיו האישיים, היו מכנים 
וויל, דאס  אותו: “ַא ווילנער חסיד, דאס איך 

איך וויל ניט, ַא ווילנער חסיד!"...

ופרעה הקריב
חז"ל  דורשים  הקריב"  “ופרעה  הפסוק  על 
לאביהם  ישראל  של  ליבם  את  שהקריב 

שבשמים.

המגיד:  הרב  מתלמידי  אחד  כך  על  שאל 
לכאורה, כיצד אפשר להגיד על רשע מרושע 
זה שיש לו כזו זכות, שהקריב ליבם של ישראל 

לקב"ה?

אלא ניתן לפרש את מאמר חז"ל זה, שפרעה 
יהיו  שיהודים  רצה  לא  רשע  שהיה  מרוב 
רצה שיהודים  לא  הוא  רבינו,  למשה  קשורים 
פירוד  לגרום  חפץ  הוא  לרבי,  קשורים  יהיו 
בינם למשה באיצטלא דקדושה. לכן הוא ניסה 
שדי  שבשמים,  לאביהם  ליבם  את  להקריב 
ובמילים  במשה.  צורך  ואין  להקב"ה  הקשר 
אני  רבי?  שצריך  אמר  ‘מי  להגיד   – אחרות 

קשור ישירות לקב"ה!', זו אמירה של פרעה.
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