


דרכי עבודת העצם בכל תמים / י"א ניסן, הגות ומעשה בפועל !
תמימים יקרים, אנו נמצאים לקראת שבת הגדול המכינה 
להתבונן  ועלינו  ניסן'  'יא  והקדוש  הגדול  ליום  אותנו 
יחד בשנת הקי"ח הלזו בעבודתנו ומטרתנו. הרבי מלך 
שמתרחש  וענין  דבר  מכל  כי  מלמדנו  שליט"א  המשיח 
הוראה  ללמוד  יש  כללי  שהוא  ענין  ובפרט  זה  בדור 
והוראה כללית בעבודת השם, גם ענין מסוג כזה שאולי 
לא נראה שייך ישירות לתמימים, בכל זאת יש בו הוראה 
גם אליהם ובמיוחד בנידון שלנו שהרבי שליט"א פעמיים 
במשך השנים התייחס לנושא זה באריכות ולימד ממנו 

ענינים נפלאים בעבודת כל אחד.

'בראשית' שעשתה  בשעת כתיבת שורות אלו, החללית 
דרכה אל הירח – הגיעה אכן, אך מיד התנפצה...

עצמו  בנסיון  ונעסוק  התוצאה  מבחן  את  לרגע  נעזוב 
להטיס את 'בראשית' לירח.

בעולם הטכנולוגי ישנו מושג הנקרא 'ביזור'. משמעותו 
שבכל מערכת גדולה, ישנם רסיסים של מערכות קטנטנות 
מהמערכת  פחות  לא  ועוצמה  איכות  בתוכם  הנושאות 
מתנפצת,  הגדולה  המערכת  וכאשר  יותר.  ואף  הגדולה 
הרבה  ומוצלחות  חכמות  מערכות  צומחים  מתוכה  הרי 

יותר.

כמה דוגמאות: באמצע שנות הכפי"ם הציגו לראשונה את 
המחשב. איך הוא היה נראה? בגובה של שלש קומות! 
הוא היה יחיד בעולם. כעבור כמה שנים המחשב הענק 
'רק' בגובה של קומה  יותר  ונבנה מחשב קטן  'התנפץ' 

אחת, אך אותו כבר היה בכל מדינה מתקדמת.

ויש  מחשב,  יש  בית  שבכל  לכך  הגענו  שנים  כעבור 
המאפשרים אפילו לילדים להחזיק מחשב בגודל של כף 
היד. אתם חושבים שהוא פחות מוצלח מהראשון? ממש 

להיפך.

תהליך זה חוותה גם החללית 'בראשית'.

מנת  היתה  לירח  שיגיעו  חלליות  בניית  שבעבר  בעוד 
חלקם של מעצמות גדולות במיוחד, הרי לפתע החליטה 
קבוצה קטנה ופרטית של אנשים להקים חללית קטנה, 
הארץ  כדור  משטח  שתצא  יותר  ואיכותית  יותר  זולה 
לעבר הירח. נשים לב כי בכוונה מיוחדת שיתפו אפילו 

ילדים בבניית חלקים מסויימים מחללית מיוחדת זו!

אנו מחונכים על כך ש'אסתכל באורייתא וברא עלמא'. 
כלומר כל תהליך שאנו רואים בבריאה ובטבע מתרחש 
קודם לכן בתורה ובאלוקות ולאחר מכן הופך ומתגלה 

בעולם הזה הגשמי בחשיבה האנושית הפשוטה )שבאופן 
תת מודע היא מושפעת מהתורה גם ללא ידיעה(.

על משה נאמר "טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל". 
כאשר הקב"ה נתן את התורה מלכתחילה למשה רבינו 
ולא היתה אמורה להיות מנת חלקו של כל יהודי באשר 
וחילק  טובה  בעין  נהג  רבינו  משה  אולם  יהודי.  הוא 
ניצוצות  ישראל,  נשמות  וריבוי  ניצוצות  לריבוי  אותה 
המתפשטין מהנשמה הכללית. ולבסוף משה רבינו רואה 
של  תילים  תילי  ותג'  'קוץ  כל  על  דורש  עקיבא  שרבי 

הלכות.

נשיאנו  רבותינו  אצל  במוחש  ונמצאת  עברה  זו  תכונה 
כל  שליט"א.  הרבי  שבדורנו  רבינו  משה  אצל  ובמיוחד 
אותם הנהגות שבעבר היו שייכות רק לרבותינו נשיאנו 
ידיעת  ללא  לבן  מאב  בסוד  נשמרות  והיו  הקדושים 
עם  ידים  נטילת  הולדת,  יום  מנהגי  )לדוגמא  החסידים 
מנת  להיות  הופכים  ועוד(  יד  כל  על  פעמים  ג'  מגבת 
שם  אי  חב"ד  ספר  בבית  שלש  בגיל  ילדים  של  חלקם 
הרבי  אצל  נפלא:  הדרגתי  לסדר  לב  נשים  בעולם. 
ה'צמח צדק' היו בליובאוויטש 'יושבים' - אברכים לאחר 
החתונה, אצל הרבי הרש"ב נ"ע התחיל שלב חדש של 
הרבי  אצל  אולם  מבוגרים,  בחורים  כלומר   – 'תמימים' 
מלך המשיח שליט"א התחיל הענין גם אצל ילדים ממש 
שהם 'צבאות השם' והרבי אומר בפניהם שיחות עמוקות 

לא פחות ממה שהיה בדורות עברו.

המשיח  מלך  הרבי  פלאי:  ענין  להעיר  כדאי  זה  ]בענין 
שנה  באותה  שם  ה'  'צבאות  ארגון  את  הקים  שליט"א 
שחומייני מנהיג איראן הקים את ארגון הנקרא 'חיזבאללה' 
על  ה'  צבאות  והקמת  ה'!!!  צבאות  בפרסית:  שפירושו 
בבחינת  לכן  קודם  כחודשיים  היתה  שליט"א  הרבי  ידי 
הקדמת פרשת שקלים, שקל הקודש לשקלי המן הרשע![

'בית  לגבי  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מלמד  גם  כך 
המקדש' שלמראית עין היה נראה ש'התנפץ' ונחרב, הרי 
ורבבות  אלפים  יצרה  זו  ש'התנפצות'  בשיחות  מבואר 
מעט'  'מקדש  העולם  בכל  חב"ד  בתי   - 'ניצוצות'  של 
הגדול  למקדש  בדוגמא  והשפעתם  וקדושתם  שאיכותם 
יותר  אף  מסויימים  ובענינים  רבה  ובמידה  שבירושלים 
כמבואר בחסידות )יעויין באתי לגני מלוקט ח"ד אות ג' 

שם(.

וכאן מגיעה השייכות העצמית שלכם התמימים.

בשנות תנש"א תשנ"ב הרבי מלך המשיח שליט"א הטיל 



עלינו תפקיד עצום, אחריות כבירה והיא שכל תמים בפני 
יביא  בעצמו  הוא  קטנטן  'ניצוץ'  הכל  בסך  שהוא  עצמו 
משיח וגאולה! התפקיד הזה להביא גאולה לכל העולם 
ולכל סדר השתלשלות הוא הרי תפקיד של הרביים בלבד, 
וכך אמר במפורש בשיחת פורים תשמ"ז ובכל זאת הרבי 
בעצמו אומר שעכשיו זה תפקידו של כל אחד מכם ממש!

היתכן?!

הדבר התחזק ביתר שאת וביתר עוז מאז ג' תמוז תשנ"ד, 
יום שבו היה נראה לעיני בשר כי הבית המקדש הגדול 
הפכו  הניצוצות  רגע  מאותו  לניצוצות'!  ש'נחלק  נדמה 

להיות עוצמתיים ו'יכול כמוני' בניחותא! כמותו ממש!

הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחת הושענא רבא תשנ"ב 
מפליא  בתואר  מהתמימים  אחד  כל  על  מתבטא 

מתפשט  'אדמו"ר'  התואר  כי   – ומבהיל 
לכל אחד!!! והרבי מוסיף כי הוא יודע 

שאלו הם דברים מחרידים )"נאחזים 
זו"(  מילה  כשאומרים  ורעדה  חיל 
ובכל זאת הוא רואה לנכון ליידע 
אותנו בכוחות, ובעיקר באחריות 
בפני  תמים  לכל  שיש  העצומה 

עצמו ממש!

מקרא  בי  'ויקויים  נאמר  עליך 
שכתוב ונחה עליו רוח הוי'!

של  העבודה  וחדות:  ברורות  ובמילים 
ילדי ישראל בדורנו זה פועלת ענינים נעלים 

בליובאוויטש!  מהיושבים  יותר  ואף  פחות  לא 
העבודה של התמימים בדורנו זה פועלת לא פחות ואף 
בתומכי  הידועים  העובדים  של  מהעבודה  יותר  הרבה 

תמימים בליובאוויטש.

מה זה אומר לכל אחד מכם בעבודת השם?

נביא דוגמא מלימוד חסידות.

שעוסק  בחסידות  עמוק  מאמר  שלומדים  תמימים  ישנם 
בעולמות אבי"ע, במלאכים, בדרגות, לאחר סיום המאמר 
הם אומרים: הנה הבנתי טוב את המאמר, קיימתי מצוות 

ידיעת השם, לקחתי נקודה לעבודה. ואני מאושר.

שיחה  באותה  מאיתנו  דורש  שהרבי  דרך  יש  אולם 
בהושענא רבא, כי כאשר בחור לומד מאמר של הרבי, הרי 
כל המושגים וכל הדרגות בעבודת השם הנעלות שכתובות 
שם 'נזרעות' במוחו וליבו של התמים והרי בתוך המאמר 

יש את ה'אנוכי' – אנא נפשי כתבית יהבית של הרבי וכך 
המאמר הופך להיות חלק בלתי נפרד ממנו ומעבודתו!

יוליים  כוחות  אותם  כל  שלו  הפרטי  בניצוץ  'נזרע'  כך 
ועצמיים שהרבי שליט"א מדבר עליהם בשייכות לנשיא 
אישית  שלו  העצומה  באחריות  ההבנה  את  לו  נותן  וזה 

להביא גאולה לכל העולם כולו.

המאמר  את  לומד  תמים  כאשר  דוגמא:  בתוך  ודוגמא 
את  להגביה  הרגליים  בכוח  אשר  תצוה'  'ואתה  הידוע 
כל  מקשר  רבינו  שמשה  ידי  ושעל  יותר  למעלה  הראש 
שכיום  לדעת  עליו  רבינו,  במשה  עלייה  נפעלת  יהודי 
המשה רבינו זה גם הוא בעצמו )כי בניצוץ נמצא המאור 
בעצמו( וכשהוא פועל ביהודים ומקרבם לתורה ומצוות 

הוא עצמו התמים מתעלה לבחינת העצם – 'אנכי'.

אם למאן דהו נשמעים הדברים גבוהים מידי, 
נותן לנו הרבי שליט"א מעין 'דרך קיצור' 
להגיע לעבודה כזו והיא קשורה מאד 

לנוכחותכם בבין הזמנים:

הרבי קובע כי כל שעת השקעה 
לתורה  לקרבו  אחר  במישהו 
גילוי  ידה  על  נפעל  ומצוות 
ו'מתפשט  התמים  אצל  העצם 

תואר אדמו"ר'!

לתורה  קירוב  המוסגר  ]במאמר 
ומצוות הוא בכל אחד לפי ענינו: אצל 
קיבוצניק זה קיום תורה ומצוות כפשוטו, 
אצל מזרחניק זה הידורים בתורה ומצוות, אצל 
בקרב  וגם  המלכות,  וקבלת  חסידות  לימוד  זה  חרדי 
לדוגמא בחור שחושב ללכת  התמימים עצמם כשרואים 
להתגייס לצבא, עצם הדיבור עמו שיישאר להיות תמים 

בישיבה זה גם 'קירוב לתורה ומצוות' ועוד[.

השבת, כאשר אנו נמצאים ערב י"א ניסן צריך אצל כל 
אחד מאיתנו להיות 'לידה חדשה' הלוקחת את עצם הנפש 
שבתוכנו וניצוץ משיח ומגלה אותו ומביאה אותו לשיאים 

חדשים!

אולם יש לזכור דבר פשוט: כל זאת שייך כאשר בטלים 
ושיטתו של הרבי מלך המשיח  ומבוטלים לגמרי לדרכו 
שליט"א, לולא זאת יכולה להיות 'התנפצות' כפשוטו, כמו 

שאירע ממש עכשיו לחללית 'בראשית'.

ונביא שתי דוגמאות לכך שהם אחד:

הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק - משפיע בישיבה



יום  יום  שליט"א  הרבי  במנהגי  והוגים  קוראים  תמימים 
שעה שעה, אולם כאשר מתבוננים בכל אותם מנהגי מלך 
הזמן  'ניצול'  והיא  לתמימים  ביותר  שנוגעת  נקודה  יש 
ו'שמירת' הזמן וכפי שמעיד המזכיר ר' לייבל שי' גרונר 
כי מיד אחרי שהרבי נכנס משחרית עוד לפני שהוא עצמו 
מכתבים  לרבי  להביא  הקדוש  לחדרו  להיכנס  מספיק 
וכדו', הוא תמיד כבר רואה את הרבי יושב ולומד ומתעסק 
ועוד דוגמאות  בענינים בלי שניה אחת של פנאי ממש! 
התורה  ללימוד  הזמן  שמירת  יסודיות  את  המלמדות 

ועבודת השם.

בדורנו  תמימים  של  הנפש  בציפור  נוגעת  הזו  הנקודה 
ובהתפשטות  שליט"א  המשיח  מלך  לרבי  בהתקשרות 

'תואר אדמו"ר'!

זאת ועוד: האהבת ישראל של הרבי שליט"א זה הרי ענין 
ביטוי  חב"ד  מעסקני  מאחד  )שמעתי  כלל  לשאר  שאין 
שבשעתו לא הובן אפילו אצל העסקנים. היה בירושלים 
עיר בשם טדי קולק שהיה מפורסם אצל החרדים  ראש 
אחד  ישב  כאשר  והנה  מאד.  קיצונית  ברמה  דתי  כאנטי 
מעסקני חב"ד ביחידות אצל הרבי ודובר לגבי אותו ראש 
א  מיינער  איז  "ער  בערך(:  )הלשון  התבטא  הרבי  עיר, 
גוטער פריינט" - הוא ידיד טוב שלי! הרבי רואה ביהודי 
שנראה לרחוק שברחוקים את ה'ידידות' שלו ואת האמת 
שלפעמים  מתמימים  ביותר  נדרש  זה  דבר  הפנימית(. 
ומדברים  שוללים  ל'עצם'  להגיע  והרצון  הויכוח  בלהט 
הוא  זה  דבר  אחרת.  שחושבים  ותמימים  בחורים  בגנות 
חמור ביותר ומנגד לדרכו ומהותו של הרבי מלך המשיח 

שליט"א!

והמעשה הוא העיקר:

יש  ממש  העצם  גילוי  של  העבודה  את  להתחיל  בשביל 
גילוי  של  באופן  מישורים  בשלשה  הזמנים  בבין  לפעול 
שננסכה  אדמו"ר'  תואר  ו'התפשטות  הנשמה  עצם 
בנשמתנו! עבודה עם עצמו, עבודה עם בני ביתו ועבודה 

עם סביבתו:

עבודה עם עצמו: ללמוד תורה הרבה יותר מכפי שמשער 
מצד יכולותיו והרגליו הקודמים ואז כל אחד מכם יגלה 
שהמגבלות על היכולות שלו היו דמיון בעלמא. כמו כן 
הלימוד ב'בין הזמנים' צריך להיות בסוגיות שלאוו דוקא 
נלמדות בישיבה במשך ה'זמן', בזמן זה עליכם להיפתח 
והן  בחסידות  הן  בנגלה  הן  בתורה  חדשים  לעולמות 

בקבלה )כמבואר בדבר מלכות לך לך תשנ"ב(.

הזמנים  בין  לימי  מגיעים  ביתו: תמימים  בני  עם  עבודה 
הביתה צריכים לדעת ולחוש כי יש בהם 'התפשטות תואר 
אדמו"ר' ביחס לבני הבית, וכנ"ל כפשוט רק בדרכו של 
הרבי שליט"א באהבת ישראל עצומה באופן בלתי נתפס, 
בנחת, ברוגע, ודרכי נועם בלי גבול. וזאת בכמה תחומים: 
א. ללמד את בני הבית את הידורי חב"ד בפסח, וכל זאת 
אך ורק בדרכי נועם ובדרכי שלום בדרכו של הרבי ]הדרך 
החסידות  דרך  אינה  מצוות  מהידורי  'עצבני'  להיות  של 
בכלל ואינה דרכו של הרבי שליט"א בפרט, זו דרכם של 
'הידורים'  יש  אלא  'חומרות'  אין  אצלנו  ה'בריסקער'ס'. 
שהם מביאים שמחה נפשית ופנימית[. ב. לקרב את אחיו 
ואחיותיו הקטנים מתוך אהבה ותשומת לב. לספר להם 
ולקרב  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  על  מופתים  סיפורי 

אותם לרוח החסידותית הנושבת בישיבה.

במילים פשוטות: להתייחס לבית כאיזור שליחות ולישיבה 
כאזור הבית הפרטי שלי.

מצה,  מבצע   - למבצעים  לצאת  סביבתו:  עם  עבודה 
מבצע  לשלוחים,  ועזרה  ציבורי  בליל-סדר  השתתפות 
תפילין, פרסום משיח ובשורת הגאולה והגואל, ובמיוחד 
אינם  עתה  שלעת  ישיבות  בחורי  אחרי  בעיניו  'לבלוש' 
היוצאים  בדברים  עמם  ולדבר  תמימים  בתומכי  לומדים 
כתלי  תוך  אל  אהבה  עבותות  בחבלי  ולמשכם  מהלב 

הישיבה – צבא הרבי להבאת הגאולה.

המקדש  לבית  כולנו  נלך  ממש  ומיד  שתיכף  רצון  ויהי 
גבוה  יותר  ערוך  באין  תהיה  ואיכותו  שדרגתו  השלישי 
ידי  על  נבנה  שהוא  משום  הקודמים  המקדש  בתי  מכל 
הניצוצות שלנו, ואז נראה ונבין כי בעצם מעולם המקדש 
לא נחרב! )כפי שמסביר הרבי בכמה שיחות(, או אז כאשר 
נראה בפועל ממש את הרבי מלך המשיח שליט"א נראה 
בפשטות כי בעצם מעולם לא היה שום העלם, וזאת מכוח 
העבודה שלנו באותה תקופה של 'הרף עין' מאז ג' תמוז 
תשנ"ד. או אז נבין כי ההתקשרות שהיתה בשנות הכפי"ם 
והלמדי"ם והנוני"ם היא זו שהביאה גם להתגלות האדירה 
תמימים  שלכם  העבודה  במיוחד  אך  המשיח,  מלך  של 

יקרים!

לחיים! לחיים!

גוט שבת! גוט יו"ט ויום הולדת שמח!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



מגיש: הרב חיים טל – נו"נ בישיבתנו

"אך הענין כי הנה מצינו בגמרא ה' חלוקות. צדיק וטוב 
לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו ובינוני. ופירשו 
בגמרא צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו 
מובא בגמרא שבאופן כללי ישנם חמישה דרר  גמור" :

גות – צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע 
רורע לו ובינוני. הפירוש הפשוט בגמרא הוא – שמדו

בר על 'טוב' ו'רע' בגשמיות )היינו ש"צדיק וטוב לו" 
ו"רשע וטוב לו" – טוב להם בעולם ו"צדיק ורע לו" 
ו"רשע ורע לו" – רע להם בעולם(, והגמרא מבארת 
שהסיבה לכך היא – בגלל דרגתם, היינו ש"צדיק וטוב 
לו" זה מכיוון שהוא "צדיק גמור", ואילו "צדיק ורע 
לו" זה מכיוון שהוא "צדיק שאינו גמור" )וכך בנוגע 
ו'רע'  ד'טוב'  שהתארים  מובן  זה  ]ומפירוש  ל'רשע'(. 
לא מגדירים את נפש האדם, אלא את חייו בעולם )רק 

שזה נובע מדרגת נפשם([.

"וברעיא מהימנא פ' משפטים פי' צדיק ורע לו שהרע 
שבו כפוף לטוב וכו'" : הזוהר מסביר שמדובר על 'טוב' 
הכוונה   – לו"  וטוב  ש"צדיק  היינו  ברוחניות,  ו'רע' 
'רע', אלא כל מהותו  שאין בנפשו שום מציאות של 
היא 'טוב'. ו"צדיק ורע לו" – הכוונה שיש בנפשו גם 
ל'טוב'  ובטל  כפוף  שבנפשו  וה'רע'  'רע',  וגם  'טוב' 

רשבנפשו. )וכך בנוגע ל'רשע': ש"רשע וטוב לו" – הכ
וונה שיש בנפשו גם 'טוב' וגם 'רע', וה'טוב' שבנפשו 
כפוף ובטל ל'רע' שבנפשו. ו"רשע ורע לו" – הכוונה 
שאין בנפשו שום מציאות של 'טוב', אלא כל מהותו 
היא 'רע'(. ]ומפירוש זה מובן שהתוארים ד'טוב' ו'רע' 
מגדירים את נפש האדם, והכוונה בפירוש הגמרא – 
– היא שאלו הם  גמור"  ו"צדיק שאינו  גמור"  "צדיק 

הדרגות ד"צדיק וטוב לו" ו"צדיק ורע לו"[.

־"ובגמרא ספ"ט דברכות צדיקים יצ"ט שופטן כו' רש
בצדיר וכו'" : שופטן  וזה  זה  בינונים  שופטן  יצה"ר   עים 
קים – ה'שופט' שלהם הוא היצר הטוב, היינו שהיצר 
מה  להם  ואומר  רצונותיו  את  זה שמביע  הוא  הטוב 
לעשות, ברשעים – ה'שופט' שלהם הוא היצר הרע, 
היינו שהיצר הרע הוא זה שמביע את רצונותיו ואומר 
להם מה לעשות; ובבינונים – שני היצרים מביעים את 

רצונותיהם ]ענין זה יבואר בהרחבה בפרק י"ג[.

"אמר רבה כגון אנא בינוני א"ל אביי לא שביק מר חיי 
רבה רצה להסביר את דרגת הבינוני  לכל בריה וכו'" : 
ונתן את עצמו כ'דוגמא' – שהוא 'בינוני'; אמר לו אביי 
שהוא לא משאיר בכך חיים לשום בריה, ויש בכך שני 

פירושים: א. אם רבה הוא 'בינוני' – יוצא שכל שאר 
הדור,  צדיק  היה  רבה  שכן  'רשעים'  הם  הדור  אנשי 
יוצא   – מתים"  קרויים  בחייהם  ש"הרשעים  ומכיוון 
שרבה לקח את החיים מכל אנשי הדור )הרבי שליט"א 
מלך המשיח מקשר זאת לביאור אביו )הרלוי"צ ז"ל( 
נכתבים  רשעים  טובים',  ל'חיים  נכתבים  שצדיקים 
ל'דיראון עולם', והבינונים 'תלויים'(. ב. אם רבה הוא 
'בינוני' – יוצא שאין לעולם זכות קיום, שכן רבה היה 
יסוד עולם, היינו – שהעולם מתקיים בזכותו,  צדיק 
וברגע שהוא אומר שהוא לא צדיק, יוצא שאין צדיק 
שבזכותו מתקיים העולם ולכן זה נחשב שרבה בדבריו 

לקח את החיות מכל העולם.

"ולהבין כל זה באר היטב" : נדרש לבאר את ההבדל 
המהותי בין חמשת הדרגות הנ"ל שבנפש; וכן הסיפור 
עם רבה דורש ביאור – שלכאורה לא מובן מה הייתה 
סברתו של רבה )שהרי משמע מדברי אביי שזה לא 

יתכן שרבה הוא בינוני(.

בראת  פ"א[ רבש"ע  ]ב"ב  איוב  שאמר  מה  להבין  "וגם 
צדיקי' בראת רשעי' כו' והא צדיק ורשע לא קאמר" : איוב 

רטען כלפי הקב"ה שהוא לא נתן לאדם אפשרות מוחל
טת של 'בחירה חופשית', שכן הקב"ה ברא אדם שהוא 
צדיק ואדם שהוא רשע, וממילא זה לא בבחירת האדם 
– שאיוב בטענותיו  ולמרות  ה'(.  )אלא בבחירתו של 
התחצף לה', בכל זאת – מכיוון שטענות אלו הובאו 
בגמרא – מובן שיש בהם גם טעם בקדושה; ולכאורה 

רטענותיו לא מובנים, שכן – הגמרא במסכת נדה אומ
רת שכשהמלאך מביא את העובר לפני הקב"ה ושואל 
אם הוא יהיה חלש או גיבור וכו' – הוא לא שואל אם 
זה תלוי בבחירת  יהיה צדיק או רשע, מכיוון שענין 
האדם, וא"כ – מדוע טען איוב שלהיות צדיק או רשע 

זה לא תלוי בבחירת האדם )אלא בבחירת ה'(?

"וגם להבין מהות מדרגת הבינוני שבודאי אינו מחצה 
לומר  בעצמו  רבה  טעה  איך  שא"כ  עונות  ומחצה  זכיות 
ונודע דלא פסיק פומיה מגירסא עד שאפי'  שהוא בינוני 
מלאך המות לא היה יכול לשלוט בו ואיך היה יכול לטעות 
במחצה עונות ח"ו" : נדרש לבאר מהי הגדרתו המדויקת 
של ה'בינוני', שכן א"א להגיד שיש לו "מחצה זכיות 
ומחצה עונות", מכיוון שאם כן – לא מובן איך רבה 
טעה ואמר על עצמו שהוא בינוני, הרי מובא בגמרא 
רבה  על  לשלוט  יכול  היה  לא  המות  מלאך  שאפילו 
היה  שרבה  מובן  ומכך  ללמוד,  הפסיק  שלא  מכיוון 

בדרגה נעלית מאד ובוודאי לא טעה במחצה עונות.

חיים תניא / שיעורי תניא מהרה"ח משה מרדכי ע"ה ארנשטיין – פרק שני



ולא ניתן לתרץ שרבה חשב את עצמו ל'בינוני' מצד 
ר'ענוה' )היינו, של'בינוני' ישנם אכן "מחצה זכיות ומ

וזה לא סותר לעובדה שרבה לא טעה  חצה עונות", 
במחצה עונות – מכיוון שרבה אמר שהוא 'בינוני' מצד 
ענוה, ולא מצד מעלתו האמיתית( – מכיוון ש'ענוה' 
אין פירושה 'שקר', היינו, שאדם שהוא עניו הוא אינו 

מכחיש את מעלותיו, אלא שלא מייחס לכך חשיבות 
מרובה, וא"כ – לא ניתן לומר שדברי רבה היו מצד 
'הכחשת  )אלא  'ענוה'  באמת  לא  שזו  מכיון  'ענוה', 

האמת'(.

ִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם
גליון החייל זה יוצא לאור

בקשר ובשייכות עם השמחה העצומה
ולזכותם של החתנים היקרים, בוגרי הישיבה ושלוחיה, אשר מילאו

את ליבנו שמחה באופן של שמחה גוררת שמחה

הת' השליח
נריה שלמה רידי

הת' השליח
עידו דגן

 הרה"ת
ישראל פלג

הת' השליח
מנחם מענדל חורי

הת'
אופיר צמח

 הרה"ת
אהרן אברהם קעניג

הת'
אלחנן בירמן

הת' השליח
מנחם מענדל אמיתי

ברכתנו שלוחה להם, אלה שנישאו ואלה שבדרך, שיקימו בית חסידי 
על יסודי התורה והמצווה, חדור בעניני משיח וגאולה ואשר כל ענינו 

הפצה והבאת ההתגלות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



החשבון הוא אמנם חשבון אך למלחמה אינו שייך. אי אפשר 
להביא את משיח באופן כזה – שכששומעים משהו, מוציאים 
את ה"שולחן ערוך" וניגשים למורה הוראה לשאול פשט ב"באר 
היטב" – האם זה לא סתירה למה ששמעו. לא באופן כזה יכולים 
להביא משיח. דרושה התקשרות וקבלת עול, וצריכים לציית 

ל"רבנן" ללא חשבונות כלל.

)משיחת ש"פ שמיני תשח"י(

לחיים לחיים, יחי המלך המשיח!

ראשונים  להיות  ובצדק,  לנו,  נעים  כך  כל  לא  לפעמים, 
)תרתי משמע..(. לא תמיד כיף להיות זה שמחזיק את הדגל, 
ההוא שתמיד יכניס את ה'משיח' לשיח, והפראייר שיכלה 
את לילותיו על הפצת בשורת הגאולה. "האמת כבדה, ולכן 
בואו   – נאמר  זה  ועל  מי שאמר..  אמר  מעטים".  נושאיה 

ולמדו מחברון!

שאול  ממות  פצעיה  את  ליקקה  עדיין  כולה  העיר 
ובניו, והמלכת איש-בושת למלך על ישראל, 

תכונה  נשמעה  אחד,  יום   .. כשלפתע, 
עם  עגלה  המכפלה,  במערת  גדולה 

סוסי פרא נכנסה בשעטה לעיר, עם 
פרש בודד מאחור. העגלה נעצרה 
וממנה  המכפלה,  שדה  ליד  ממש 
ירד הלך מרשים, עטור בתפילין, 
במהירות,  ירד  הוא  חרב!  ועם.. 
בקול  שירה  הדי  נשמעו  ולפתע 
ישראל!" מבט  מלך  דוד  "יחי  רם 

חטוף לעבר ההתקהלות הראה את 
דוד, חתנו של המלך שאול שהסתלק 

זה עתה, מוקף בקבוצת נערים ומבוגר 
שרו  כף,  מחיאת  ובקול  שניים,  או  אחד 

שוב ושוב: "יחי המלך דוד!" עיון קל בקבוצה 
גילה שחמושים גם חמושים באו אותם אנשים..

לאחר מספר ימים, נתלו כרזות בחברון על 'המלכת המלך 
לא  המדרשות  ובבתי  בשווקים  ישראל",  עם  על  שליט"א 
ידעו איך להתייחס לכרזות הללו, הן הלכתית, והן חברתית 
וציבורית. הצעירים הסתובבו ולמדו בעיון הלכות המלכת 

מלך ואף הפיצו חוברות בנושא.

הקבוצה לא הותירה הרבה זמן למחשבות. דוד החל מסתובב 
מלך  בהמלכת  ועוסקת  מפרסמת  כשהחבורה  פמליא  עם 
על ישראל ואפילו מניפה שלטים ודגלים "בדבר המלכת 
המלך, והרחבת מלכותו לכלל מלכות ישראל תיכף ומיד 
ממש".. הם הקימו דוכנים, דיברו בבתי הכנסת, ואף עוררו 

על כך את הכנעניים ואת האדומים בכפרים הסמוכים..

דוד מלך  הגיע  שנים,  לאחר שבע  אבל  נלאה אתכם,  לא 
ישראל אחר כבוד לארמונו שבירושלים...

גם שם, הוא לא נח לרגע. החל מגייס חומרי גלם בכמויות 
את  גרנדיוזית  בצורה  הרחיב  כן  וכמו  המקדש,  להקמת 

ממלכת ישראל עד סוריא...

כי  במוחש,  רואים   – ישראל  ימי  בדברי  כשמסתכלים 
הנשיא  ועוצמתו של  הכירו בעצמיותו  כולם  לא  בתחילה 
שבדור! קרח לא בא עם חבורת שתיינים נגד משה רבינו, 
אלא כפי שמגלה לנו רש"י – עם מאתיים וחמישים ראשי 
סנהדראות! אבשלום לא גייס את תגרני השוק נגד אביו, 
במדרשים  )כמובא  שבירושלים  הדיינים  ראשי  את  אלא 
רבים(! ישעי' הנביא, הלך ואמר לחזקיה המלך לא להכנע 
לסנחריב, אפי' שרוב סנהדרין והעם צידדו בשלום וכניעה 
עם צבאו! ומה נאמר על מרדכי היהודי? על האר"י החי? 
על הרמב"ם? על הבעל שם טוב? אדמו"ר הזקן וכ"ק מו"ח 

אדמו"ר? ומה נאמר על הרבי שליט"א מלך המשיח?!...

שלמה:  בדברי  להסתכל  אלא  לנו  נותר  לא  אופן,  ובכל 
הנביא  ירמיהו  האם  השמש":  תחת  חדש  "אין 
בירושלים  בלע"ז[  ]לסמפט,  מישהו  ספר 
שלו?!  הזעם  נבואת  את  כשהשמיע 
הי"ד  בכתיבת  עצר  הרמב"ם  האם 
ממנו  שבקשו  אפי'  החזקה, 
להפסיק?..  ולהיפך דווקא על 
הובנו  הספר  של  הכתיבה  ידי 

והתקבלו הדברים.

כך גם בימינו. האם נחשוב לרגע 
דווקא בדור ראשון לגאולה  כי 
תיפסק שושלת ההפצה?! , האם 
"יותר  הגלותי:  המשפט  בנו  קויים 
מהגלות,  היהודים  את  להוציא  קל 

מאשר להוציא את הגלות מהם"?! . . .

הכל תלוי בנו – הרי התמימים פתחו את השביל, ו'תמים' 
כידוע – זה משהו בנפש... אין להתחשב כלל ב'מה יאמרו'! 
להקהיל  הגאולה.  בשורת  הפצת  על  להסתער  לנו  נותר 
קהילות ולשבור שתיקה. ובעיקר – לרומם את העולם גם 
העולם  כי  לזכור   חובה  מהצד.  עומד  הוא  בהתחלה  אם 
שאפפה  הקבוצה  לגאולה.  מוכן  וההסתר(,  ההעלם  )וגם 
את דוד עד להמלכתו, ידעה, שדוד הוא מלך ישראל. כל 
נקודתנו, היא להתבטל לרבי שליט"א מלך המשיח – לבשר 

את בשורתו – וכך נביא את משיח.

)תמ(ימים  אלא  יגידו,  מה  לא   – התפנית  החלה  בחברון, 
יגידו!

ויחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

בהצלחה בשיירת האופניים.

הת' לוי יצחק גרינברגאמרה נפשי / )תמ(ימים יגידו



הת' מישאל דהאן 

מכירת חמץ - הערמה?

מצינו במצוות מסוימות או באיסורים שהתורה ציוותה מהם 
שפעמים שמשתמשים בתחבולה או בערמה כדי לקיים את 
הציווי או להישמר מאיסור התורה. ויש לברר מתי זו הערמה 

המותרת ומתי לא.

מרשות  חפצים  בשבת  להוציא  אסרה  התורה  א':  דוגמא 
לרשות, וכשפרצה שריפה בשבת, והאדם רוצה להציל חלק 
מחפציו ניתן להשתמש בדרך ערמה - ילבש על גופו בגדים 

רבים, וילך עמהם לבית אחר, וחוזר חלילה.

וביום  ב': התורה אסרה בשבת את מלאכת הבורר,  דוגמא 
טוב מותר מן התורה לצורך אוכל נפש, אבל אסרו חכמים??? 
וכאשר רוצה להכין אוכל ביו"ט נאסר עליו לפרוס בגד כדי 
לסנן דרכו, אבל אם יש לו כבר כלי ובגד עומד על השולחן 
שלא לשם סינון מותר לו להניח על זה מה שרוצה לסנן. 
וכאשר לא הכין מבעוד מועד, יכול להשתמש בדרך ערמה 
ולשים את הכלי ולפרוש מפה כדי להניח עליו דבר מה כגון 
רימונים, ומותר לפרוש מפה ולהניח עליה פירות, ולאחר זמן 
קצר מורידם, ומסנן באמצעות המפה הפרושה. ואיתא בגמ' 
רק מדרבנן,  ביו"ט  אסור  מסויימים  שכיון שבורר במצבים 

באיסור כזה התירו ערמה.

ויש לדון בטעם היתר מכירת חמץ שנראה כהערמה, והאם 
אפשר להסיק מהמקרים הנ"ל לנדו"ד.

ברשותו  חמץ  שיהיה  האדם  על  אסרה  התורה  ג':  דוגמא 
מחצות יום י"ד ניסן, וכאשר במקום לבער את כולו כציווי 
הרי  איסור.  יחול  שלא  כדי  לגוי  למוכרו  מעונין  התורה, 
כיון שהחמץ איסורו דאורייתא לכאורה יהיה אסור למכרו. 

מטעם הערמה וכפי שיתבאר להלן.

ואדאתינן להכא יש להעיר, שלא מצינו טרם ספרי האחרונים 
את ענין "מכירת חמץ" חוץ מבתוספתא אחת שאומרת שאם 
יהודי בספינה לקראת פסח ויש לו חמץ, יכול למכרו לגוי 

ומותר לקבלו בחזרה במתנה אחרי פסח.

ולהעיר שבתוספתא כתוב לפי אחת הגירסאות "ובלבד שלא 
יערים" וצריך להבין הגדר בזה?

ונחלקו הראשונים, הריטב"א אומר: לא נקרא הערמה אם 
עשה זאת רק פעם אחת אך כשעושה כן בשנה נוספת כיון 
שיודע שיקבל בחזרה, הרי מכירה זו היא הערמה, משא"כ 

באופן חד פעמי, ה"ז כמכירה לכל דבר.

ורוב הראשונים סוברים: שכדי שלא יהיה הערמה צריך את 
אחרי  בחזרה  זה  את  שיקבל  מנת  על  "תנאי  בלי  המכירה 
הפסח" ואז המכירה היא אמיתית לחלוטין מבחינת היהודי. 
אבל אם הוא אומר לגוי אני רוצה שתחזיר לי אחרי פסח זה 

כבר נקרא הערמה ואסור לעשות כך.

ויש מהלך שלישי, שגירסת התוספתא שונה, ולא נזכר בה 
ענין "הערמה" בכלל.

הערמה  זו  אומר:  שור(  סנדר  אלכסנדר  )לר'  שור'  ה'בכור 
בענין הנוגע לאיסור התורה )"בל יראה"( ולכן אין לעשות 
רק  שאסור  בחמץ  מדובר  כן  אם  אלא  ממש.  חמץ  מכירת 

מדרבנן.

אבל רוב הפוסקים חלקו עליו ואמרו שאין לחשוש לזה. כיון 
שהערמה אסורה רק ביחס למעשה הפקר, כאשר מפקיר את 
הפסח,  לאחר  בחזרה  בו  לזכות  ובדעתו  פסח  לפני  החמץ 
אז ההפקר אינו מספיק כדי לנתק את האדם מהחמץ, אבל 

במכירה הכוללת מעשה קנין כדבעי אין חשש הערמה.

ולדעת הסוברים שמכירת חמץ נחשבת הערמה, בכ"ז יהי' 
מותר כי לא עובר פה על איסור דאורייתא, שכידוע איסור 
חמץ הוא מדאורייתא "בל יראה ובל ימצא לך זאת אומרת 
רק אם זה באמת שלך אבל החמץ שנמכר במכירת חמץ לו 
יצויר שהמכירה לא חלה )כגון שהתברר שה'גוי' הוא בעצם 
יהודי( האם החמץ הזה שבעצם לא נמכר לגוי עברו עליו 
גם  בפשטות  יהודי  שכל  כיון  דרבנן?  או  דאורייתא  איסור 
עשה ביטול בלב בכל מקרה, הרי התורה אמרה לבטל בלב 
וגם הוציא בפיו שאמר "כל חמירא", ורבנן הוסיפו שצריך 
גם לבער ממש, ומאחר שמדאורייתא כבר יצא יד"ח כאשר 
ביטל בלב אבל רק מדרבנן לא כי הם חייבו שלא יהיה חמץ 
בכלל, ולא להסתפק בביטול בלב כמו בעיקר דין התורה, 

וכנ"ל שבדין דרבנן מותרת הערמה.

אז נשאלת השאלה על מה שאמרנו בדוגמא א' הרי הוצאת 
חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים זה אסור מדאורייתא או 
לפי שיטת האדמו"ר הזקן שמכירת חמץ זה כן מדאורייתא 

אז למה זה אפשרי?

ובכדי לבאר זאת יש להביא דוגמא נוספת.

מן  לעשרם  צריך  הביתה  פירות  שמביא  אדם  ד':  דוגמא 
מתחייב  הוא  הבית  של  הפתח  דרך  מכניסם  אם  התורה, 
לעשות מעשר אבל אם מכניס אותם בדרך ערמה מהחלון 

אז הוא לא מתחייב במעשר.

פה הערמה לא מותרת כי זה לא רצון התורה, רצון התורה 
פה הוא שתעשר אבל בהוצאת חפצים מרשות לרשות או 
מכירת חמץ הם לא נוגדים את רצון התורה כי שמה רצון 
התורה הוא שלא יהיה לך חמץ אז אין איסור כי המכירה 
מוציאה את החמץ מרשותך, או שלא תטלטל חפצים מרשות 
לרשות אבל מבחינת התורה אם אתה לבוש בהם אין איסור 
מלכתחילה, מה שאין כן במעשר שרצון התורה הוא שהאדם 

יעשר ולא יתחכם ויפטר מחיוב המעשר.



פתיחת הלב והעינים

כעת צריך רק להיות, שיפתחו את ה"לב לדעת", ויפתחו את ה"עינים לראות", ויפתחו 
את ה"אזנים לשמוע", ועל-דרך זה, לנצל את כל רמ"ח האברים ושס"ה הגידים הגשמיים 
– נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות בכלל )רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים 
ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים( – ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה 
בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, כולל – ללמוד בעניני הגאולה, באופן 
שזה יפתח את הלב והעינים והאזנים – ושיבינו, יראו וירגישו בפשטות ממש בגשמיות 
משיח  של  תורתו  וללמוד  ממש,  בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את   – העולם 
)פנימיות התורה( באופן של ראי', שכל זה כבר ישנו מן המוכן, צריך רק לפתוח את 

העינים ואז יראו זאת!

)דבר מלכות ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשנ"ב(

 מצד גודל הכוסף וההשתוקקות

. . כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית 
הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:

לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון 
דחורבן ביהמ"ק, אלא )גם לולי החורבן( מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות 
דביהמ"ק השלישי, עליו נאמר "גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", גדלות 
שלא היתה מעולם )לא בבית שני, ולא בבית ראשון, ולא במשכן שעשה משה(, ובמילא 
לא הי' בה חורבן, ובאה באופן של הוספה ושלימות על מעלת המשכן, בית ראשון ובית 

שני )ולא רק באופן שמחזירים דבר שהי' מקודם שנלקח בתורת "משכון"(.

)דבר מלכות ש"פ בלק, י"ז )טוב( תמוז ה'תנש"א(

במנוחה ובשמחה

)"כי תצא  ועבודתינו  וחותם דמעשינו  ומקום שעומדים בסיום  . לפרסם בכל מקום   .
צדיקים"  של  שכרן  "מתן  השכר,  דתשלום  התקופה  ובהתחלת  אויבך"(,  על  למלחמה 
)"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם 
בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה וביהמ"ק, 

ועוד ועיקר – מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב . . .

)דבר מלכות ש"פ תצא, י"ד אלול ה'תנש"א(

בציבור, בקביעות ובהתעסקות

והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה . . ומה טוב – שלימוד 
זה יהי' באופן ד"עשרה )ציבור( שיושבים )בהתיישבות וקביעות ועוסקים )באופן של 
"עסק"( בתורה", כההוראה ד"דבר משנה" שלומדים בפרקי אבות דשבת זה – פרק 
שלישי, שגם רומז לגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי, שעל ידם נעשית הנחמה 

בכפלים על בית ראשון ובית שני.

)דבר מלכות ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם–אב ה'תנש"א(

מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא: 

לימוד עניני גאולה ומשיח 



חלק  האוצרות / תורתו של משיח על מסכת פסחים

אנו שמחים להגיש את המדור החמישי של 'אוצרות – 
תורתו של משיח על מסכת פסחים'. כמעשהו בראשונים 
כך מעשינו במדור הפעם. מתוך ים התלמוד של תורתו 
נאספו  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  העניפה של 
לפעמים  שנכתבו  קצרות  נקודות  גורנה  כעמיר  כאן 
כ'אגב' אך לאחר עיון מתגלה כי הם שופכים אור חדש 

בסוגיה הנלמדת.

שני המדורים הבאים יעסקו בדברי הר"ן הידועים בגדר 
'בדיקה וביטול'. דברי הר"ן מקיפים את כללות הסוגיה, 
וממנו אף מתפרסים שיטות ראשונים נוספים ובראשם 
תוספות ורמב"ן בהבנת המושג 'ביטול בלב' וגדר הפקר. 
ועל כולנה שיטתו של הר"ן עצמו שמצד התורה עצמה 
ישנם שני דרכים לקיים את ה'תשביתו' או שלא לעבור 
ידי  ועל  ידי בדיקה-ביעור  ובל ימצא – על  יראה  על בל 

ביטול. 

ראשונות  נקודות  בשתי  רק  יעסוק  הנוכחי  המדור 
בגליון  ובעז"ה  בהמשך.  שיובא  מה  לכל  יסוד  שמהוות 

הבא יתפרטו הדברים יותר. 

וזאת למודעי כל הנכתב בההערות הוא רק באופן כללי 
לעורר לב המעיינים וכן כפשוט על דעתם של הכותבים, 
הזקן  לאדמו"ר  ביחס  צדק  הצמח  אדמו"ר  כלשון  שהרי 
הדברים  ואם  הקדשים",  קודש  מדרכינו...  דרכיו  "גבהו 
אמורים שם, הרי פשוט שבתורתו של משיח שהיא באופן 
מראייתם  הוא  בהערות  הנכתב  שכל  הרי  'ראיה',  של 

הדלה של הכותבים.

במדור זה השתתפו הרב שמעון ויצהנדלר – רה"י, הרב 
נו"נ   – טל  חיים  הרב  לעיונא,  ר"מ   – רוך  יצחק  יוסף 

לעיונא.  

המושג  בהגדרת  רבים  קולמוסין  כבר  נשתברו  הנה   .1
שלא  שכתב  הרמב"ן  לכולם  וראש  בלב',  חמץ  'ביטול 
)להגר"מ  'נזר הקדש'  והנה בספר  כדוגמתו.  מצינו כמעט 
שהיא  התשובה  מצות  בגדר  הרמב"ם  בדעת  ביאר  ראזין( 
אין  הרמב"ם  שלדעת  משום  זאת  וביאר  בדיבור  הוידוי 
מצווה הקשורה רק ללב, ולכן הגדיר בהלכות תשובה את 
מצוות התשובה כ'ווידוי'. בתוך דבריו ציין לספרו 'שאילות 
משה' סימן ח' ושם הביא את דברי המחנה אפרים )הלכות 
אינו  בלב מצד עצמו  דביטול חמץ  ג'(  סימן  זכיה מהפקר 
בצירוף  רק  'דברים שבלב', אלא  כלל משום שהווי  תופס 
דרך  עיי"ש  מהני  כך  ורק  האדם  ברשות  אינו  שהחמץ  זה 
כתב  כך  ועל  עכתו"ד.  הרמב"ן,  דברי  וע"ד  הדברים  ביאור 
לו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תמיה גדולה )"הוא 
סוגי  לעוד  מצטרף  חמץ  של  בלב  הביטול  שהרי  תמוה"( 
מצוות שהם בלב כחובת הלבבות בכלל יראה ואהבה וכו' 
המחשבה  בסוגיית  שם  ושקו"ט  בקדשים  מחשבה  וכן 
והקודש  התרומה  יוצרת  עצמה  המחשבה  האם  בקדשים 
ע'  ח"א  באג"ק  בהרחבה  שנתבאר  )ענין  מכשירה  רק  או 
קלט בהערה וראה הנסמן בלקו"ש חל"ח ליקוט קרח )א( 
22 ללקוטי לוי"צ ועוד(. והיינו שכ"ק אדמו"ר מלך  הערה 
המשיח שליט"א נוקט שגדר ביטול בלב בחמץ נגזר מתוך 

תוכן  כי  ולהעיר  ל'לב'.  הקשורים  בתורה  הענינים  כללות 
דבריו של ה'נזר הקדש' מבוארים גם בלקו"ש חל"ח נשא 
)א( ובשיחה שנדפסה בשיעורים בספר התניא בהוספות, 
אך שם הוגדרו הדברים כך: ברור שישנם מצוות השייכים 
'מעשה' הרי  וגם  'לב'  ל'לב', אלא שמצוות שיש בהם גם 
אין  אך  המעשי,  הצד  את  עשה  כמצות  מונה  הרמב"ם 
הפירוש כמו שכתב בנזר הקודש שם שלדעת הרמב"ם אין 

כלל מ"ע שתלויות רק ב'לב'.

הר"ן שכתב  והבנת שיטת  להגדרת  גם  שייך  כהנ"ל  והנה 
שמדאורייתא ישנם ב' דרכים לקיים את ה'תשביתו' – בלב 
או בבדיקה וביעור וחכמים קבעו שיש לעשות את האופן 
של ה'תשביתו' בפועל, ואולי הוא ע"ד סברא הנ"ל שכאשר 
של  ללבו  הקשור  חלק  )אופן(  גם  בה  שיש  מצווה  ישנה 
את  קובעים  חכמים  הרי  האדם,  של  למעשהו  וגם  אדם 
הצד המעשי שבדבר. ולכאורה זו תהיה רק הסברה באופן 
עבורנו  החליטו  שחכמים  הדברים  את  הר"ן  ניסח  שבו 
איך  אך  במעשה,  דווקא  התשביתו  את  ולקיים  להעדיף 
הר"ן  דברי  את  הזקן  אדמו"ר  ניסח  בו  האופן  את  נכלכל 
שלא זו בלבד שחכמים רק העדיפו עבור האדם את הדרך 
של 'בדיקה וביעור' בפועל, אלא יתירה מזו כלשונו )בסימן 

הקדמה:

א. מקור התוקף ההלכתי של 'ביטול חמץ בלב' שייך 
לדין הכללי במצוות השייכות ללב ולמחשבה1 )אגרות 

קודש ח"ה אגרת א'שלא(2.

של  בפשוטו  נזכר  לא  בלב'  חמץ  'ביטול  המושג  ב. 
מסויימים  באופנים  רק  הוא  בהלכה  וגם  מקרא, 

)לקוטי שיחות חלק ח' ע' 67 הערה 30(3.

הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבה

פסחים ד,א: "ונבדוק בשית?! וכי תימא זריזין מקדימין 
שבני  בשעה  "ארנב"י  מצפרא...  ונבדוק  למצוות... 
אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה". בשו"ע 
אדה"ז סימן תל"א ס"ה הדבר מפורט יותר, וז"ל: וזמן 
בדיקה זו מן הדין היה ראוי לקובעה ביום י"ד בתחלת 
שעה ששית כדי שישלים כל אחד בדיקתו בסוף שעה 
ששית ויבער החמץ בתחילת שעה ז' כמשפט האמור 
בתורה . . אלא לפי שביום רוב בני אדם אינם מצוים 
וברחובות  בשווקים  בעסקיהם  טרודין  אלא  בבתיהם 
חובת  שישכחו  הדבר  קרוב  ששית  שעה  וכשתגיע 
הבדיקה לפיכך תקנו חכמים זמן הבדיקה בליל י"ד, 
שבלילה כל אדם מצוי בתוך ביתו, אלא שאף בעודו 
ושתיה  באכילה  יתעסק  שמא  לחוש  יש  ביתו  בתוך 
ישכח  כן  ידי  ועל   .  . בתורה  או  במלאכה  או  ושינה 
זמן  ולקבוע  לתקן  ראוי  היה  לפיכך  הבדיקה  חובת 
הבדיקה תיכף ומיד בכניסת האדם לתוך ביתו סמוך 
לפי  אלא  עסקים  מכל  פנוי  הוא  זו  שברגע  לערב 
שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים וחיפוש זה אי 
אפשר אלא לאור הנר . . לפיכך איחרו זמן הבדיקה 

עד זמן הבהקת הנר".

נראה מלשון הזהב של אדה"ז כי אכן מצד 'הדין', היינו 
המתאים  בזמן  לעשותה  נכון  ה'בדיקה',  מטרת  מצד 
וזה  ימצא'  ובל  יראה  ב'בל  לעבור  שלא   – לתוכנה 
מתאים  יהיה  שזה  כדי  אולם  שישית,  שעה  בתחילת 
של  האישי  למצבו  התקנה  את  התאימו  אדם'  ל'בני 
התקנה  את  לקיים  שיוכל  כדי  השערה  בדרך  האדם 
צ"ע  ולכאורה  אליו.  בדיוק  ומותאמת  הנוחה  בצורה 
כיצד מצינו תקנה כזו שכל כולה הותאמה לפי מצב 
האדם למרות שמצד תוכנה היא צריכה להיות באופן 
נתקנה  חמץ  בדיקת  תקנת  אחרות:  במילים  אחר. 

בשונה ממטרתה.

עצם  בשורש  הבנה  לאור  זאת  להסביר  ניתן  ואולי 
תקנת 'בדיקת חמץ'. ידועה מחלוקתם של רש"י ותוס' 
'תקנה'  של  המושג  לכו"ע  אולם  המסכת,  בתחילת 
זה  דבר  עבירה  לידי  יבוא  לא  שהאדם  כדי  מיוחדת 
מצינו רק בחמץ. בכל התורה יש את ענין ה'בדיקה' 

הסייגים  כל  ב.  ולכולם.  קבועה  כתקנה  לא  א.  אך 
דרבנן ותקנותיהם הם 'למנוע' שלילה וכאן ה'בדיקה' 
היא כבר תקנה חיובית )שלכן גם מי שלא מצא חמץ 

כלל קיים את התקנה(. 

א"כ: התוכן של 'בדיקה' מתאים שיהיה ב''שעה שישית', 
אך ה'תקנה' של ה'בדיקה' נעשתה כדבר קבוע זה היה 
למצוא  צריכים  התקנה  בזמן  גם  ולכן  האדם  בשביל 
'זמן' כזה שיסייע לתוכן מטרת הבדיקה – סיוע לאדם. 
ולכן צריכים למצוא זמן מסוג כזה שיגרום לקרב את 

השתדלות האדם ולא לרחקו.

את  תיקנו  שחז"ל  לאחר  אולם  בתקנה,  א'  שלב  זה 
הבדיקה עבור האדם ולפי זמן האדם, מגיע אדמו"ר 
אמנם  נוסף:  חידוש  אחרון  בקונטרס  ומחדש  הזקן 
כבר  זה  התקנה  לאחר  אולם  האדם  לפי  נתקן  הכל 

הפך ל'זמן' מיוחד בפני עצמו. וזלה"ק:

"ודאי דכל המצות הקבועים להם זמן על פי התורה או 
על פי חכמים כגון תפלה כנגד תמידין כיון שיש לסוף 
השחר,  לתפלת  חצות  כגון  קבוע.  זמן  עשייתה  זמן 
צאת הכוכבים לתפלת המנחה, אין צריך לקבוע זמן 
זמנן,  בתחלת  דוקא  אותן  שיעשו  עשייתן  לתחלת 
דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע, 
אבל בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסופה שהרי 
עד סוף הפסח חייב לבדוק . . לכך הוצרכו לתקן זמן 
קבוע לתחילתן דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל 
מצד  זמן  לבדיקה  שאין  וכיון  ידוע,  בזמן  הבדיקה 
חכמים  לה  תקנו  שמע  וקריאת  בתפלה  כמו  עצמה 

זמן"

בגוף  למבואר  כסותרים  נראים  הדברים  ולכאורה 
היא  התקנה,  יסוד  לאחר  כי  לומר  יש  אלא  ההלכה, 
כבר נקבעה כחלק מדיני ה'זמן'. )הערת המערכת ניתן 
מקומות  בכמה  הצפע"נ  של  ביאורו  ע"פ  זאת  לבאר 
בשביל  שנתקנו  אחרי  דרבנן  ותקנות  גזירות  שכל 
ראה   – גמור  דין  כבר  הם  התקנה  לאחר  הרי  סיבה, 
לקו"ש חי"ז ע' 66 הערה 6, חכ"א ע' 199 הערה 27, 

ועוד(.

הת' יידל קגן - ש"בא ווארט אין נגלה / תקנת זמן הבדיקה

לזכות הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

חלק י"ב

חלק  והוא  'אוצרות',  בסדרת  נוסף  פרק  בזאת  מגישים  הננו 
הנוכחי  הפרק  משיח.  של  בתורתו  'הפקר'  מערכת  מתוך 
קמא.  בבא  מסכת  על  הדרן  מתוך  אחת  נקודה  מתמצת 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כיצד  יווכח  הנ"ל  בהדרן  המעיין 
אדמו"ר  כ"ק  בין  ותמציתית  קצרה  שיחה  לוקח  שליט"א 
מהר"ש לרשב"צ אודות גדר 'פסולת הלוחות' )נדפסה ב'ספר 
מדייק  שבה  ותג  פסיק  כל  ועל  מהר"ש'(,  אדמו"ר  התולדות 

דיוקיים עיוניים בשורש הדברים.

הרי לנו דוגמא מוחשית ממנה ניתן ללמוד, והרי 'הוא פסק על 
עצמו' גם בכגון דא, שכל אות ותג בתורתו ניתן להבין על ידה 

עומק לפנים מעומק מסוגיות החמורות שבש"ס.

במדור הנוכחי השתתפו: הרב שמעון ויצהנדלר – רה"י, הרב 
יוסף יצחק רוך – ר"מ שיעור א' לעיונא. ומתלמידי יותר מכולם 
בשילוב שקו"ט בפלפול התלמידים עם הת' השליח דביר שי' 

מנטין, יידל לוי הכהן שי' קגן.

א. בענין 'הפקר בדרך ממילא' ]שנתבאר בגליונות 
דברים שמופקרים   - נוסף  אופן  קיים  הקודמים[ 
להם  שאין  כיון  בעלות,  עליהם  שהיה  למרות 
שוויות מצד עצמם1 – הדרן על מסכת בבא קמא - 

לקוטי שיחות חלק י"ט ע' 109–111 וש"נ.

בכמה  נאמר  עליהם  והחפצים  הדברים  סוג  ב. 
וכדו'2  סוגיות ש'אין דעת האדם מקפדת עליהם' 

ניתן  גזל3,  באיסור  עליהם  עוברים  אין   - ולכן 
לקדש בהם אשה4, פטורים מתרומות ומעשרות5, 
לדיני  הקשורים  באיסורים  עליהם  עוברים  אין 
'לך'6 וכדו' – שייכים לסוג הפקר שנעשה מ'דעת 
האדם'7 ולא להפקר של 'בדרך ממילא'8 שנתבאר 

בסעיף הקודם - לקוטי שיחות חי"ט שם.

הפקר ב'העדר שוויות' וכש'אין דעת האדם מקפדת'

בין שני  ויסוד השיחה שם - מחדש שיש להבדיל  1. תוכן 
סוגי חפצים שהאדם מפקירם מצד אי שוויותם: יש שבטלים 
מצד עצמם - מפני אי שוויותם, ויש שמצד זה שהאדם אינו 
מקפיד לכן הם מופקרים. ומחדש שבאופן הא' ההפקר הוא 
הוא בהגברא של  הב' ההפקר  ובאופן  בהחפצא של הדבר 

הדבר, כדלקמן בסעיף הבא.

2. המושג של ביטול דעת האדם לגבי חפצים, יסודו בסיום 
ושם  בגמרא  שם  המובאות  ובברייתות  קמא  בבא  מסכת 
גם  מסתעפים  זה  מתוך  אולם  גזל,  דיני  לגבי  היא  הסוגיה 

האופנים הבאים.

3. רמב"ם הל' אישות פ"ח ה"ה, שלחן ערוך אבן העזר סימן 
כח סי"ז. אבני מילואים שם, שו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק( 
אבן העזר סימן נט, שו"ת חתם סופר אבן העזר סימן פה – 

הנסמן בלקו"ש שם הערה 30.

4. פסחים ו, ב "סופי תאנים".

5. שם, "פירורים מיבטל בטיל".

חפצים  בין  ההבדל  בארוכה  נתבאר  שם  בשיחה  הנה   .6
ולכן  עליהם'  מקפיד  הבית  בעל  'אין  נאמר  שעליהם  כאלו 
בהם הדין ש'הרי אלו שלו' כלומר מצד הגברא, לבין חפצים 

עליהם נאמר 'אין בהם משום גזל' דהיינו שהדבר כשלעצמו 
אין לו שוויות. עיין שם בארוכה.

היסודיות  הסוגיות  אחת  מתבארת  זה  יסוד  לאור  והנה 
ראשית  חמץ.  פירורי  סוגיית  והיא  חמץ  וביעור  בביטול 
הדברים בפסחים ו, ב: "אמר רב יהודה הבודק צריך שיבטל 
מאי טעמא, אי נימא משום פירורין? – הא לא חשיבי, וכי 
סופי  והתניא  חשיבי?  ביתי'  אגב  להו  דמינטר  כיון  תימא 
משום  אסורין  עליהן  מקפיד  הבית  שבעל  בזמן   .  . תאנים 
עליהם  מקפיד  הבית  בעל  שאין  בזמן  במעשר  וחייבין  גזל 
גזירה  רבא  אמר  המעשר.  מן  ופטורין  גזל  משום  מותרים 
שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה". וברש"י 'דעתיה 
ומשהה  לשורפה  עליה  וחס  בעיניו  היא  "חשובה  עילויה' 
ולא  פירוש  עילויה.  "ודעתיה  ובתוס'  אחד...".  רגע  אפילו 
בטל מאליו כמו פירורין", ועיי"ש מה שהקשה על רש"י ועיין 

במהרש"א שם.

והנה באחרונים )שפת אמת ועוד( דנו באלו פירורין עוסק 
לבערם  צריך  אין  גם  הרי  דקין,  בפירורין  אילימא  הש"ס, 
זו  בסוגיה  להביא  שייך  מה  וא"כ  לבטלם  שלא  רק  ולא 
"ה"נ  דוד הקשה באופן אחר  רבינו  )ובחידושי  פירורין אלו 
הוו"ל להקשות דלית בי' שיעורא"(, אלא על כרחנו מדובר 



נאמר ש'לא  עליהם  גם  אלו  ופירורים  ככזית  בפירורין  כאן 
חשיבי' ואין צריך לבטלם והם דומים ל'סופי תאנים' ש'אין 
בעל הבית מקפיד עליהם' )ובחידושי רבינו דוד ביאר על זה 
בפחות  לבער  צריך  שהוא  נמי  "דאי  אחר  באופן  אך  הדרך 
מכזית מצד חצי שיעור דאסור מן התורה, בפירורין אינו . . 
משום דלא חשיבי"(. ולפי זה ישנם שני סוגי פירורים: אלו 
לבערם  שצריך  ואלו  לבטלם,  וכ"ש  לבערם  גם  צורך  שאין 
אך לבטלם אין צריך כי הם בטלים מצד עצמם וע"ד 'סופי 
ברורים:  הדברים  שיחות  בלקוטי  הביאור  ולפי  תאנים'. 
פירורין דקים הרי הם בגדר הפקר בדרך ממילא, ופירורים 
כזית )או פחות מכזית לדעת הסוברים שגם בזה חצי שיעור 
אסור מן התורה( הרי 'אין דעת בעל הבית עליהם' וממילא 
גם אותם אין צורך להפקיר, וההפקר והביטול הוא רק על 

גלוסקא יפה ש'דעתיה עילויה'.

בשני  אדה"ז  של  לשונו  את  להבין  גם  ניתן  הנ"ל  ולאור 
מקומות בגדר הפירורים:

32*( כתב:  א. סימן תלד ס"ו )שהביא בלקו"ש שם הערה 
והלא  חכמים  תקנוהו  ולמה   .  . יבטל  מיד  הבדיקה  "ואחר 
אף אם נשארו כמה פירורים חמץ בזויות ובחורים ובסדקים 
צריך  ואין  מאליהם  בטלים  הם  הרי  בבדיקה  מצאם  שלא 
אינם  שהרי  הפקר  הם  שמאליהם  ולהפקירם  לבטלם 
אותם  מוצא  היה  אם  ואף  אדם  בני  בעיני  כלל  חשובים 
בבדיקתו לא היה נוטלם ואוכלם אלא היה משליכם למקום 
הפקר או שורפם ואם כן למה תקנוהו חכמים ביטול זה אלא 
לפי שחששו שמא נשארה גלוסקא יפה . . ולו היה מוצאה 
בטלה  אינה  ולכך  מפקירה  היה  ולא  בעיניו  חשובה  היתה 
מאליה כמו פירורין". מכאן נראה שהפירורים שבגינם אין 
צורך לבטל הם כאלו שהם בגדר 'מופקרים מאליהם', ורק 

גלוסקא צריך לבטל.

ב. סימן תמב קונטרס אחרון סקי"ח הערה הא' ]ביאור בדברי 
הר"ן בגדר פירורים שאין צריך לבטלם[: יש לומר דמיירי אף 
חשובה  יפיפיה  גלוסקא  דדוקא  כזית,  בהם  שיש  בפירורין 
עליהם  דעתו  שאין  שבארץ,  פירורין  ולא  עלויה  דדעתיה 
אף על פי שיש בהם כזית. ואף שכתב הר"ן דגלוסקא לאו 
דוקא אלא כל שיצא מכלל פירורין כו', מכל מקום משכחת 
פירורין,  יצאו מכלל  לא  כזית  פירורין, שאף שיש בהם  לה 
כדתניא בפ"ח דברכות נוטל את הפירורין שיש בהן כזית כו', 
וכן משמע מסתימת לשון הר"ן שלא פירש דגלוסקא היינו 
שיש בה כזית ופירורין אין בהם כזית, אלא ודאי דלאו בכזית 
תליא מילתא, ואפילו גלוסקא פחותה מכזית צריכה ביעור 
פירורים  סוגים:  ג'  מדבריו  מבואר  סופרים".  מדברי  עכ"פ 

פחות מכזית, פירורים כזית וגלוסקא.

הדברים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הגדרת  ולפי 
ס"ו  תלד  בסימן  המתבארים  הם  קטנים  פירורים  ברורים: 
'כזית' מבאר בסימן תמ"ב  'בטלים מאליהם', פירורי  שהם 
דעתו  'אין  אבל  מאליהם',  בטלים  ש'אינם  שאה"נ  בקו"א 

עליהם'. וזה ההבדל המבואר בשיחה.

]ועדיין צ"ע מה שכתב בסימן תלד סעיף יא על 'כזית חמץ' 

"שכזית אינו דומה לפירורין לפי שאינם חשובים אבל כזית 
חשוב הוא ואינו בטל מאליו" ולכן צריך לבטלו. וכפי שהעירו 
הענין,  ונקודת  אופנים.  בכמה  ליישב  ויש  בימות.  בכמה 
שבסימן תמ"ב שם כתב זאת בדעת הר"ן ובסימן תל"ד סי"א 
כתב זאת בדעת הרא"ש, שכידוע נחלקו בהבנת הסוגיה של 
טעם  בטוב  במחלוקתם  שכתב  מה  ראה   – ודו"ק  פירורין 
ודעת הרה"ת שמואל אליעזר הכהן בקובץ 'לכבודו של מלך' 
מהדברים  בחלק  נגע  ובדבריו  ואילך,   93 ע'  )תשנ"ד(  ח"ב 

שנכתבו לעיל. ואכ"מ[.

7. הנה לאחר כל האמור לעיל יש לחדד נקודה נוספת ולפיה 
להאיר את לשון הרמב"ן בגדר הפקר חמץ בכלל:

א. הנה נתבאר בשיחה שבעלות האדם על דבר שייכת גם 
לשוויות הדבר וזה מה שמשייך את האדם להחפץ, משא"כ 
בדבר שאין לו שוויות כלל הרי בדרך ממילא פוקעת בעלותו 
שהגדרת  דברים  יש  אולם  האדם,  להסכם  כלל  צורך  ואין 
כזה  ובאופן  נמצא  האדם  בו  המקום  לפי  נמדדת  שוויותם 
אין הכי נמי שאין דעת האדם מקפדת עליו, אך אינו 'מופקר 
מאליו' אלא יש כאן הסכמה להפקרתו או למסירתו כמתנה 
הנודע  ודעת  מילואים  האבני  דעת   – בזה  הדעות  ב'  )לפי 

ביהודה )שהובאו בהערה 30(.

סוגים  ב'  מצינו  בחמץ  גם  כי  הקודמת  בהערה  נתבאר  ב. 
מכזית  פחותים  פירורים  בהפקר מפורש:  צורך  בהם  שאין 
כ'גלוסקא  בחמץ  ורק  מאליהם,  שמופקרים  כזית  ופירורי 
יפה' שם יש את הכרח להפקר מדעת )גמורה( של האדם 

כפי שיתבאר בפרק הבא.

ולאור הנ"ל הרי גם בחמץ כזה ש'דעתיה עילויה' וצריך אכן 
'אסור  כשלעצמו  שהדבר  מכיוון  שם  גם  הרי  האדם,  דעת 
הפרטים  בכל  יהיה  לא  שההפקר  לומר  ניתן  הרי  בהנאה', 
כהפקר רגיל. והיינו דמתחילה האדם יבטל את הדבר, כלומר 
יסכים לדעת התורה, כדברי הרמב"ן, ולאחר הסכמה זו הרי 

ה'הפקר' הוא כתוצאה ישירה מכך שהדבר הוא 'מבוטל'.

בליזינסקי  ברוך  הרה"ת  הרה"ח  שכתב  טעם  דברי  וראה 
בקובץ אהלי שם ח"ב )תשרי תש"נ( ע' קכט בהבנת לשונו 
של אדה"ז בסימן תלא ס"ז: עיקר הביטול הוא בלב שישים 
חשוב  ואינו  אינו  כאלו  הוא  הרי  שברשותו  חמץ  כל  בלבו 
וכשגומר  כלל  צורך  בו  שאין  וכדבר  כעפר  הוא  והרי  כלום 
בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ שברשותו ונעשה הפקר 
- שלפי  ימצא"  ובל  יראה  בבל  עליו  עובר  אינו  ושוב  גמור 
דעתו חיבר בין ה'ביטול' וה'הפקר', ולפי המבואר לעיל יובן 
ל'שלחן  בהערות  בדבריו  שהוסיף  מה  )וראה  בטוב  הדבר 
את  צירף  לא  אדה"ז  ולדעתו   ,11 הערה  לג  ע'  ח"ב  המלך' 
גופא(  התוס'  בדעת  זאת  ביאר  אלא  והתוס',  רש"י  שיטת 
ומתורף דברי שניהם הרי מובן שזו היא דעת הרמב"ן. וראה 
שח'  'פה  בספרו  פלד  אייל  הרה"ת  הרה"ח  שכתב  מה  גם 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  הרחיב  ששם  אלא  לד-לה,  ע' 
המשיח שליט"א כפשוטם גם לחמץ כזה ש'דעתיה עילויה', 

ויל"ע.



פרק י"ט - חלק ראשון

אתגרי דור השביעי
יום הגדול והקדוש עשירי בשבט.

תומכי תמימים סניף עיבל.

אחר הצהריים.

ריק בישיבה. אולי תחושת ריקנות.

הבחורים חלקם במבצעים, בהקהלת קהילות, בסיוע 
את  שעיצבו  ה'גרפיקאים'  קבוצת  את  ויש  במטבח, 
מודעת ההתוועדות, או כפי שר' זעליג נוהג להגדירם 
'בורחים'  אישיותם  את  לעצב  במקום  אשר  "תמימים 

ל'עיצוב' ניירות…" 

בזאל.  היתה  הישיבה  כל  בלילה  הפוך.  הזאל  עכשיו 
מלך  הרבי  של  מלאה  התוועדות  וראו  ישבו  חלק 
המשיח שליט"א על כוחו של יחיד והלימוד מה'אטום' 
]הערת מערכת החייל: כנראה יו"ד שבט תשמ"ו[, חלק 
ישבו על הפרק של השנה ב'באתי לגני' וחלק שוחחו 
'חסידישע דברים בטלים', או כפי שהמשפיע ר' זלמן 
]הערת  ביזה'ניקעס  הויה  'דבר  בקפידה  זאת  מגדיר 

מערכת החייל: ר"ל[ באיצטלא של חסידות'.

היסודית  ה'התוועדות  תתקיים  ספורות  שעות  בעוד 
)וממילא המרכזית( של יו"ד שבט' )כך מכנה ומגדיר 
יודל(. בעבר קראו להתוועדות  זאת ראש הישיבה ר' 
יודל  שר'  לאחר  אך  המרכזית',  'ההתוועדות  הלזו 
'התוועדות  המושג  בגנות  שלם  לילה  פעם  התוועד 
מרכזית' נמנו וגמרו הוא ביחד עם המשפיע ר' זלמן 
כי השם המתאים הוא 'התוועדות יסודית ועל ידי זה 

מרכזית" - - -

בהם  ימים  היו  אלו  'מרכזית'?  יסודית'?  'התוועדות 
סניף עיבל היה בתפארתו. אולם השנה...

באיזשהו מקום לחיצוני-ראות, חיצוניים שבחיצוניים, 
'מתח'  איזשהו  אולי  נראה  וחבורתו,  קופרמן  לייבוש 
כלשהו אפילו בקודש הקדשים של ההנהלה עצמה... 
רק כלפי חוץ, למראית עין, ולרגע קטן בלבד. כפשוט.

וכאלו שלא. ברקע מבצע  נכונות  כמה סיבות לדבר. 

תורה שלא בדיוק הצליח. 'עיסת האמת והאמת לאמיתה 
החמיצה'...  כצפוי  הזקן  ואדמו"ר  אריה  השאגת  של 

התבטא בסיום המבצע ר' זעליג בחיוך כאוב...

דופן  יוצאות  התרחשויות  כמה  היו  הזה  הרקע  ועל 
שיצרו מתח וצורך בהחלטות מכריעות שכל אחת מהן 

כבדת משקל לכשעצמה.

בוקר  חסידות  מסדרי  באחד  היה  הראשון  המקרה 
לאחר עשרה בטבת, בעת נכנסו חמשה שוטרים לזאל 

בעיבל וחיפשו שני בחורים!

את לוי פרלשטוק ו... דוידי סגל! - - -

בנוקשות  לניידת  הובלו  הם  כמרקחה!  היה  הזאל 
עזר  לא  התחשבות.  וחוסר  אכזריות  במעט  ואפילו 
ולא  הביטחון  מערכת  עם  קשריו  כל  המדריך  לדובי 
בהצתת  חשודים  הם  כי  התברר  יומיים  לאחר  כלום. 
שר'  כפי  )או  ברית  בני  שאינם  אלו  של  זיתים  מטע 
זעליג מכנה אותם: 'אלו שאצלם מילה זו לא מילה'(, 
להר  עלו   - 'יהודים  הכיתוב:  עם  גרפיטי  ריסוס  ועל 

הבית!'.

"אפילו  משמעית.  וחד  מהירה  הייתה  הצוות  אסיפת 
שהם  זה  בעצם  תיקים,  תופרת  סתם  שהמשטרה 
המדריך  דובי  קבע  בישיבה",  מקומם  אין  חשודים 
בתקיפות. המשפיע ר' זלמן החרה אחריו ונתן טעם: 
"הרי כל ענין של תומכי תמימים זה ה'ירושלים שלנו 
והר הבית שלנו' ואם יש לתמים 'הר הבית אחר' שילך 
לשם!". ר' זעליג הגיב אחרת: "זה לא הר הבית ולא 
ערבים. זה משהו עמוק בבית. שניהם באים מבית לא 
זה  משפחתית  הרמוניה  לו  חסר  כשילד  תקין...  הכי 
הר  מחפש  הוא  שלו...  הנצח  מידת  תכונת  על  פועל 

הבית אחר... הם בוטנים מתוקים מצופים במלח...".

רק ראש הישיבה שתק. הוא ביקש לעיין בהנחות של 
השיחה ממנו הבינו התמימים כי יש ענין לעלות להר 
להנחת  והכוונה  יתכן  החייל:  מערכת  ]הערת  הבית 
בכמה  עיון  לאחר  תנש"א[.  דחגה"ס  ב'  ליל  שיחת 
רשימות הנחות הוא הגיב בהרהור: "ניתן אכן להבין כך 
מהשיחה, אך זו טעות בהבנה. אבל אי אפשר להוציא 
חייל מהבסיס רק בגלל שניסה להבין את המפקד שלו 



לא נכון".

ר' זלמן התאפק ופנה לר' זעליג כמוצא אחרון: "אז מי 
לוקח עליהם אחריות?" ר' זעליג האכפתי בלי לחשוב 
"בטח. אעשה הכל למענם. אם הראש  ענה:  פעמיים 
ישיבה חושב שהם צריכים להישאר צריך לעשות איתם 
את  להפעיל  צריך  היה  המדריך  דובי  ושוב  עבודה". 
קשריו עם הגורמים המתאימים כדי להחזירם לישיבה.

היה נראה שהכל חזר לקדמותו, אך...

שבוע לאחר מכן אירעה פרשיה חדשה. באחד הבקרים 
ר'  המשפיע  של  מיוחד  שיעור  להתקיים  אמור  היה 
זלמן ב'באתי לגני' של אותה שנה. לא כל יום היה ר' 
זלמן מוסר שיעור לכל הישיבה בסדר חסידות בוקר, 
אך הפעם היה זה חלק מ'מבצע תורה'. השלוחים כבר 
כאשר  מהרגיל  מוקדמת  לקימה  התמימים  את  הכינו 
על  'המעצבים'  של  חינניות  במודעות  התמלא  הזאל 
"היכונו לבוקר קבלת התורה של באתי לגני…" אולם 
דווקא לילה קודם, החליט בכר הג'ינג'י על דעתו כי 
להביא  וחייבים  החי',  'פינת  של  שני  יום  זה  הלילה 

שליח מוקצן להתוועד כל הלילה! - - -

כאשר ר' זלמן הגיע בשבע וחצי לזאל. הזאל היה ממש 
ריק! איש לא היה בזאל לבד מרועי יצחקוב מחברת 
'משכימי קום' מחד, ודוידי סגל מאגודת 'מאחרי שבת' 

שעוד לא הלך לישון מאידך!

גם  כי  והתברר  המדריך  לדובי  מיד  התקשר  זלמן  ר' 
לשעות  שגלשה  ההתוועדות  בגלל  נרדמו  ה'מקיצים' 

ספר  עם  בצד  ישב  זלמן  ר'  הלילה.  של  המאוחרות 
בחורים  של  דליל  זרם  על  והקפדה  בכאב  והביט 
שטיפטף לזאל בפחד. בשעה 8:20 נעמד ר' זלמן לצאת 
מהזאל והנה ר' יודל הגיע... הוא שמע במקוה מדובי 
המדריך את מה שאירע. ר' יודל הרהר במבע העלום 
שלו, אך במקום להגיב בקפידה הוא חייך חיוך מעולף 
ומייסר, ואמר "הרי כתבו במודעות שזה 'קבלת התורה' 
והרי גם כשהקב"ה הגיע למתן תורה ובני ישראל ישנו, 
מעלת  מפני  היתה  שכוונתם  שליט"א  הרבי  מסביר 

התורה" - - -

ראש הישיבה לא שם ליבו כי ר' זלמן יושב ומקשיב 
לקפידה  לב  שמו  דבר  מתוך  דבר  יודעי  לדבריו... 
גדולה על פניו של ר' זלמן, אולם כולם ידעו כי ר' יודל 
אינו אומר זאת לקנטר אלא כחלק מצורת הסתכלותו 

המופשטת.

אך המעשה השלישי עלה על כולנה:

ימים  כמה  נעדר  ואכפתי.  נמרץ  בחור  אילוביץ.  יוסי 
נדרש  שהוא  מרופא  פתק  שהביא  לאחר  מהישיבה 
המדריך  דובי  הגיע  כשבוע  כעבור  מחלה.  לחופשת 
יצא  הוא  היה!  הוא  איפה  יודע  "אני  פצצה:  ובפיו 
'עיבליסטי'  ]כינוי  הזריקה'  'כוח  למשחק  מהארץ 
מובהק שהטביע בעבר ר' יודל על 'המשחק בעיגול'[ 
ושילם כרטיס כניסה יקר מאד כדי לנפנף שם בדגל 
לזהות  "הצלחתי  והוסיף  בסיפוק  חייך  דובי  משיח!" 
אותו באחת התמונות למרות שהסתיר במצלמות את 

פניו בכובע מצחיה של משיח...".



דובי המדריך אפילו לא חשב שיש לכנס את הצוות. 
ר'  כאשר  בישיבה.  מקומו  שאין  מאליו  ברור  לו  היה 
זלמן אף הבהיר "הבעיה אינה פרסום משיח, זה הרי 
ציווי ברור של הנשיא. אך מניין בחור יודע שיש בכלל 
משחק כזה? ועוד לדעת איפה המשחק? ויש מושג של 
'כרטיס להכנס'? זה הנחות העולם מסוג כזה  לקנות 

שקרובות לשלש קליפות ממש!".

הפעם ר' יודל שתק והיה נראה שדעתו אכן נוטה לדעת 
המשפיע. רק ברגע האחרון לפני שדובי המדריך קבע: 
תומכי  לסניף  להעבירו  שנדאג  לו  מודיעים  אנו  "אז 

תמימים אחר?", הביט ר' יודל ופסק:

"רק חייל שלא מקבל בקבלת עול את המציאות של 
'הנהלה' יעבור למקום אחר. במקרה שלנו, צריך קודם 
לדבר עמו מה זה בשבילו קבלת עול של הנהלה. אם 

יש לו 'הנהלה' צריך להענישו ולהשאירו".

 דובי המדריך כבר לא שלט בעצמו והגיב:

הולך-רכיל...  ליהודה'לה  טרי  דלק  פה  נותנים  "אנו 
עכשיו יש לו עוד סיפורים על הישיבה...".

באותו רגע שהדברים יצאו מפי המדריך, פניו של ר' 
יודל התעוותו והא נשך את שפתיו בחזקה...

יהודה'לה הולך רכיל...

מקפיד  יודל  ר'  הישיבה  שראש  ממש  הבודדים  מבין 
עליו קפידת עולם...

יהודל'ה זה למד שנה אחת בעיבל וראש הישיבה ר' 
יודל היה מקרבו קירוב לפנים מקירוב, למרות שלימוד 
הצטיין  הוא  אז  כבר  שלו,  במיוחד  החלש  הצד  היה 
אף  הוא  זעליג  ר'  המשפיע  ולדברי  בטלים,  בדברים 
עשה 'שימוש' אצל הולכי רכיל מבוגרים כדי להתקבל 
לקהיליית ה'הולכי רכיל'. במרוצת השנים יהוד'לה זה 
התרחק מר' יודל והחל לומר ולבדות דברים מוזרים 

משמו של ר' יודל...

ידע מדבריו, אך אט אט כאשר  יודל לא  ר'  בתחילה 
ר'  גם  לכך  התוודע  בשיטותיו,  השתכלל  יהודה'לה 

יודל.

לו  רק  השמורה  מיוחדת  שיטה  היתה  זה  ליהודל'ה 
מילים  השם  ויראי  נכבדים  מאנשים  להוציא  כיצד 
בגנות משפיעים אחרים ואחר כך לצטט זאת משמם 
בחצי פה. הוא לא היה אומר את דבריו באופן ישיר, 
תמיד עטף זאת עם אמירה חסידית ואפילו עם נשיקה 

וחיבוק…!

ר' זעליג היה אומר כי המומחיות של יהודל'ה הולך 
בגין  ידו  על  שנהרגים  שלשה  אותם  שגם  היא  רכיל 
הרכילות, כדברי הגמרא, לא חשים מאומה בעת שהם 
הצליח  "הוא  איתו-עמו.  מחייכים  הם  ואף  נהרגים 

לייצר סם המוות טבול בדבש".

דובי ניסה אולי לעורר את ר' יודל למשמעות השלילית 

של החזקת אותם בחורים בישיבה, אך הדברים פעלו 
פעולה הפוכה. ר' יודל עצם את עיניו לרגע וכאשר כל 

פניו אדומות הוא הגיב:

"אוי לו ואבוי לו, עליו וכיוצא בזה הרבי מלך המשיח 
שאינם  כיתות  'מהארבע  פעמים  עשרות  התבטא 
אולי  החייל:  מערכת  ]הערת  שכינה'  פני  מקבלות 
הכוונה לכ"ד טבת תשמ"ב ועוד[ וכל שכן פני משיח"...

כל האירועים הללו העכירו אולי במעט את האווירה 
ב'עיבל', אווירה שבלאו הכי לא הייתה במיטבה.

עכשיו אמורה להתקיים ההתוועדות, ועדיין לא נראה 
שינוי במצב.

הראשון שהגיע היה ר' זעליג, אחריו ר' יודל. ר' זלמן 
גבול  חיבור  הנושא:  החלה.  וההתוועדות  התמהמה 
הדיבורים  אולם...  ברצף,  דיבר  יודל  ר'  גבול.  ובלי 
ולפתע  במצב  התבונן  זעליג  ר'  התגברו...  בקצוות 

'נכנס' להתוועדות:

"הראש ישיבה מדבר על בלי גבול וגבול, על נס וטבע. 
איך מסבירים לרועי את המושג 'בלי גבול' ומה אמור 

אלכס לנסקי להבין על 'גבול'?..."...

ר' יודל התבונן ושוב החל להרצות רעיונות, אך שוב 
ר' זעליג עצר אותו ופנה אל התמימים:

"אולי אפשר להמשיל את מה שהראש ישיבה מתכוון:

ישנם שני דרכים להגיע לישיבה שלנו ממרכז הארץ. 
יש דרך של 'בלי גבול' ויש של 'גבול'. יש את התמימים 
שהתמכרו להיות 'טרמפיסטים'. עם טרמפ אפשר גם 
באמצע הלילה להגיע ממרכז הארץ לעיבל הרחוקה, 
להיות.  יכול  הכל  זמנים.  אין  קבועים.  מסלולים  אין 
'ענני שמיא'... ויש את התמימים של 'תחבורה ציבורית'. 
לכל  והזמנים.  האוטובוסים  מסלולי  את  יודעים  הם 
תחבורה יש מסלול מדוייק וזמנים מדוייקים עוד יותר.

מה עדיף?"

ר' זעליג סקר את המבטים וראה את כל הזאל שותק 
ומקשיב. הוא הציץ לעבר אלכס לנסקי ואמר:

"ברור לי שאלכס מגיע לישיבה קבוע עם טרמפים. גם 
את המשיח בעצמו הוא לקח בתור 'טרמפ' לעקוף בעיות 
עבודת  של  הציבורית  בתחבורה  הקיימות  עובדתיות 
הטרמפיסיטים  הכבד...  אל  הקל  מן  מסודרת  השם 
חושבים שהם 'בלי גבול'? אך טיפוסים כמו דוידי סגל 
ויוסי אילוביץ יכולים בגלל טרמפים להיתקע לפעמים 
שבת שלימה באיזו צומת בגלל טרמפים 'בלי גבוליים' 
שהתעכבו... הם 'תופסים טרמפ' על ה'בלי גבול' וכל 

כולם חיקוי ילדותי של מוסרי נפש בעלי 'בלי גבול'!

אלכס שתק. הקשיב. ודומה כי קיבל!

ר' זעליג התבונן לעבר רועי יצחקוב והמשיך:

"אך רועי מעולם לא יסע בטרמפ. הכל אצלו בתחבורה 



הציבורית... הכל מסודר. הכל לפי היכולות שלו...".

הוא  איך  במיטבו!  זעליג  ר'  מהנאה.  התמוגגו  כולם 
מצליח לקחת רעיונות מופשטים של ר' יודל ולקרב 

אותם בצורה המושלמת ביותר!

רק שנים ישבו ופקפקו.

לא  בלבד שהם  זו  לא  קופרמן.  ולייבוש  הניג  יענקי 
משפטים  לזרוק  ושם  פה  העיזו  הם  חלק,  הרגישו 

הדדיים ביניהם.

מהם.  יחשוש  זעליג  ר'  כמו  השלם  אדם  לא  אולם 
להכנס  והחליט  בכולם  הביט  בשניהם,  הביט  לרגע 

בהם עד הסוף:

"על לייבוש ויענקי הניג אין מה לדבר. הם 
לא נוסעים לא בטרמפ ולא בתחבורה 

ברכב  נוסע  הניג  יענקי  ציבורית. 
הגליציאני  הסבא  של  הפרטי 

לישיבה  מגיע  ולייבוש  שלו 
אחרי שבת 'לפרסם' ברכב 
הפרטי של אמא ]וכשאמר 
הוא  'אמא'  המילה  את 
של  קולו  את  חיקה 

לייבוש[".

נדמה  היה  לרגע  אם 
אולי  זעליג  ר'  כי 
זה  מתבדח, הרי מרגע 
ואילך הוא החל לצעוק 
לא  בקול  ליבו  מעומק 

לו:

תמשיכו  מתי  "עד 
של  בקונכיה  להתחפר 

המשיח  מלך  הרבי  ההורים? 
ה'באתי  אמירת  לאחר  צועק 

לגני' - אל תסמכו על איש, תגלו 
שר'  מה  זה  הנעלמים!  כוחותיכם  את 

יודל מדבר איתכם! יענקי תפסיק כבר לחיות 
על חשבון הנוסטלגיה של אבא ואמא! כשהרבי ריי"צ 
נהיה בר מצוה אמר הרבי רש"ב את המאמר 'וחזקת 
במאכלים  להשתכשך  ממשיך  ואתה?  לאיש'!  והיית 

גליציאנים של טאטי מאמי באבעי זיידי"!

פניו של יענקי התאדמו.

לדבריו  ניסה לשוות  הוא  אך  לא שלט בעצמו,  הוא 
במין  ואמר  לחיים  כוס  הרים  הוא  התוועדותי.  אופי 
שאלה חצי קנטרנית "חוץ מלרדת עלי מה המשפיע 

רוצה לומר לי למעשה".

בהברה  המונח  את  זעליג  ר'  חיקה  "למעישה"? 
הפטפוטים  מכל  'למעישה'  יוצא  "מה  גליציאנית 
אתה  שם  גם  קופרמן…?  אמא  של  הבן  עם  שלכם 
אתה  אה...  'למעישה'?  שנוגעים  דברים  רק  מפטפט 

לצאת  מנסה  שאתה  או  'למעישה',  מה  לדעת  רוצה 
בכבוד מההתוועדות"?

יענקי לא מצא את עצמו והתחרט שפתח את פיו.

חבדניק!  כמו  לבוש  להיות  צריך  אתה  "למעישה 
ולייבוש צריך להתחיל לשים דגלון בכובע!" - - -

ברגע אחד הזאל נדלק... אש היתה באוויר...

הזאל היה כל כך משולהב שאיש לא שם לב בכניסתו 
מאחור  נעמד  זלמן  ר'  לזאל.  זלמן  ר'  המשפיע  של 
והקשיב להתוועדות. הוא הביט בפניו של יענקי הניג 
כאשר החל שוב להגיב לר' זעליג! אך הפעם היה זה 

כמעט עם דמעות בעינים:

"אתם לא רוצים שאני יהיה חב"דניק? מכל 
אומרים  בבית  בי…  יורים  הצדדים 
על  שמדברים  מהמשוגעים  שאני 
ו'יחידה'...  גבול'  'בלי  'עצמות', 
המקור...  שהוא  במקום  וכאן 
מי שמדבר על 'עצמות' גם 
מה  ברבים…  בו  פוגעים 
כאן  רוצים  הכל  בסך 
מה  להבין  התמימים… 
ביו"ד  שליט"א  הרבי 
מעמנו  רוצה  שבט 
של  יהודים  להיות 
או  'יחידה'  של  'עצם' 
'עוד  ולהיות  לחזור 

בחור ישיבה רגיל'...".

הקשיב.  כולו  הזאל 
דומה כי מרבית הבחורים 
הזדהו לגמרי עם דבריו של 
יענקי. אפילו ר' יודל הזדקף 
הביט  הכפופה,  מישיבתו 
תמיהה  במין  זעליג  ר'  של  בפניו 
כואבת… אך ר' זעליג כגיבור מלחמה 
בהתוועדויות לא הניד עפעף, היה נדמה כי 
הוא החליט אחת ולתמיד לטפל בבחורים ש'עפים על 
עצמם'... והוא הגיב בזעם-כאוב התוועדותי חסידותי: 
"יענקי אם אתה רוצה לצמוח מפלצת, אז תמשיך כך. 
 - מפלצות"!  לא  תמימים.  מגדלים  תמימים  בתומכי 

- -

לדברים  הקשיב  עת  אותה  שכל  זלמן  ר'  המשפיע 
מקומו  לעבר  כך  כדי  תוך  להתקדם  החל  מאחור 
בהתוועדות. מיד כאשר ר' זעליג הבחין בו, זז ממקומו 
ר'  כל שהיה  ללא  'לחיים' בשופי.  לו  ומזג  בהכנעה. 
זלמן בירך, לגם והנהן ב'לחיים' לעבר כמה מהצוות 

שישבו באזור ומיד החל לדבר בשטף:

לתמימים  בקשר  סיפור  לספר  נהג  חיים  שליימה  ר' 
שמבקשים לדעת מה זה 'עבודה של יחידה' ומה זה 

'יחידה' בכלל:



בכפרים  לזמן  מזמן  לבקר  נוהג של הצאר  היה  היה 
היתה  הגיע  הצאר  כאשר  כי  מובן  קטנות.  ועיירות 
שכן  כל  בעיירה,  מבוהלת  ואפילו  רצינית  תכונה 
כאשר היה מדובר בעיירה יהודית שהצאר היה נוצרי 
הביקור'  מ'טקסי  אחד  מושבע.  יהודים  שונא  אדוק 
אחד  את  לצאר  בוחרת  שהעיירה  היה,  הסופיים 
העגלונים המובחרים שבעיירה שהוא יסיע את הצאר 
לעבר העיירה השניה בעגלה שלו. הצאר שהיה רגיש 
כי  נהג  ועגלונים מהמשובחים,  פאר  למרכבות  מאד 
כל עגלון שעושה טעות ולו הקלה ביותר אחת דתו 

להמית.

קוידינוב  הידיעה לעיירה היהודית  יום בהיר הגיעה 
חיים  שלמה  ר'  המשפיע  החייל:  מערכת  ]הערת 
היה ממשפחת חסידי קוידינוב ואף נקרא ע"ש אחד 
מאדמו"רי קוידינוב[ כי בעוד כמה ימים הצאר יבקר 

במקום.

כל העיירה היתה כמרקחה מחשש ופחד. 
היהודיים  מהעגלונים  מי  ובמיוחד 

רב  הצאר.  את  לקחת  מוכן  יהיה 
העיירה קרא איש איש מהעגלונים 
ואיש מהם לא הסכים לנסוע לכזו 
לקח  לו  בצר  מבחן'...  'נסיעת 
הרב את אחד העגלונים והתחנן 
על  לקבל  חייב  שהוא  בפניו 

עצמו את המשימה המסוכנת.

ויהי היום והצאר הגיע… היהודים 
וגינוני  טקסי  כל  את  קיימו 

הביקור  סיום  ולקראת  המלוכה, 
הגישו לצאר את העגלון ועגלתו…

הצאר חיכה למצוא איזה רבב בעגלון, אך 
ראו זה פלא העגלון נסע במהירות בקלילות 

ללא כל תקלה ולו הקטנה ביותר! הצאר הרגיש בתוכו 
'החמצה' להתעלל ביהודי. ולקראת ירידתו מהעגלה. 
הוא פנה אל העגלון, הצביע לעבר הצלב שהיה תלוי 

על צווארו והורה לו:

החייל:  מערכת  ]הערת  הצלב"  את  תנשק  "יהודי, 
מאד,  מאד  פשוט  יהודי  היה  העגלון  ורח"ל[.  רח"ל 
לרגע הוא הרהר אך מיד הוא פנה אל הצאר ואמר 

בבטחון: אסור ליהודי לנשק צלב!

הצאר רתח מזעם והוא שלף את חרבו הצמיד אותה 
לצוואר היהודי ואמר פעם נוספת: תנשק את הצלב. 
אך היהודי בשלו "זה אסור גם אם הצאר יהרוג אותי".

מרוב תדהמה החזיר הצאר את חרבו לנדנה…

חיש מהר התפשטה בקוידינוב השמועה על המקרה 
האיום ועל עמידתו האיתנה של היהודי. כולם חשו 
עילאית  בגבורה  העיירה שהצליח לעמוד  כבוד מבן 

מול הצאר.

האדמו"ר  של  לאוזנו  הדברים  הגיעו  כאשר  אך 
עומדת  הזה  היהודי  בכאב:  התבטא  הוא  מקוידינוב 
להטרף דעתו… ו… כך הווה אותו עגלון שהיה מטופל 
בילדים החל מאותו יום ל… השתולל ברחובות ודעתו 

יצאה - - -

התגלתה  יהודי  אותו  כך:  על  אמר  חיים  שלמה  ר' 
לגילוי  מוכן  שלא  מי  אך  נפש,  למסור  ה'יחידה'  בו 

היחידה הרי הדבר מזיק לו - - -

ר' זלמן סיים את הסיפור. כשפניו מביטות לעבר ר' 
זעליג - - - 

בכל אותה עת ישב ר' יודל ושתק, אך כאשר שמע את 
הסיומת של הסיפור הוא החוויר. בפועל ממש!

ר' יודל הרים את כוסו מילא אותה במשקה, מזג חציה 
מקוטעות,  במילים  לדבר  והחל  זלמן,  ר'  של  לכוסו 

כאשר הוא מפסיק בין משפט למשפט…

בחר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  "הרי 
את ר' שליימה חיים. מה שר' שליימה 
חיים אומר איז דאך דעם רבינ'ס א 
אדם  של  שלוחו  שהרי  ווארט… 
אז  דהמשלח…  ממש  כמותו 
לגמרי!  לדבריו.  להתבטל  צריך 
'לגמרי'  הביטוי  את  ]וכשאמר 
ושלש  פעמיים  עליה  חזר 

באידיש 'אינגאנצען'![

מה'נפילים'  היה  חיים  שלמה  ר' 
בית סופריהם' שרק על  מ'פליטי 
השם  עבודת  לדורנו  הועברה  ידו 

של תומכי תמימים.

אלא מאי?

לכל  'עת  מסודר,  בסדר  זה  הכל  הנשיא  אצל 
כסלו תשכ"ו הרעבע מלך המשיח אמר  בי"ט  חפץ'. 
תורת  ענינה של  'קונטרס  דורנו  חידוש  את התחלת 
של  הדור  עבודת  באריכות  התבאר  שבו  החסידות' 
אולם  הנרנ"ח.  חלקי  לכל  והחדרתה  היחידה  גילוי 
מתשכ"ו הרבי לא גילה את הגילוי עצמו לרבים… רק 
וברגע  הקונטרס…  בפועל  לאור  יצא  תשל"א  בשנת 
'דבר מלכות' וכל אשר  זה  שיצא בחותם המלך הרי 

נכתב ב'דבר המלך' הרי 'אין להשיב'...".

'לחיים' עם ר' זלמן וברעד  יודל שתק. אמר שוב  ר' 
קל הוסיף:

שנת  תשל"א…  בשנת  הסתלק  חיים  שלמה  ר'  "הרי 
הופעת הקונטרס, הרי אז הסתיימה העבודה בשליחותו 
כמותו דהמשלח ממש והחלה עבודה חדשה שהנשיא 
בכל  אני'  ה'מודה  עבודת  שנה,  באותה  בדיוק  גילה 
פירושי הפרד"ס שרק על ידי עבודה זו ניתן לעסוק 

בעבודת ה'יחידה' והחדרתה לנרנ"ח.



שקיבל  כפי  בפשטות  פירש  יד  בפרק  תניא  בשיעורי 
מזקני החסידים, שההוראה 'הוא יעשה את שלו לקיים 
הטוב  יעשה  וה'  צדיק  תהי  שמשביעים  השבועה  את 
הבינוני  במדרגת  אוחז  למי שכבר  רק  שייכת  בעיניו' 
כמבואר בפרקים יב ויג, ובמאמר 'וישלח יהושע' שהוגה 
'משביעין  בפשטות  שליט"א  הרבי  כותב  בתשמ"ח 
)לכאו"א מישראל( תהי צדיק, שכל אחד צריך להשתדל 

בעבודת הצדיקים, כמבואר בארוכה בתניא'.

שצריכה  העבודה  מכל  להתחמק  אפשר  שכיום  לא 
שכיום  הוא  השינוי  שלנו,  הפרטיים  בכחות  לחדור 
יש להוסיף לזה את הבלי גבול, שבעבר נשאר מחוץ 
פנימי  באופן  בו  אוחזים  לא  שעוד  ענין  בכל  לתחום 

בעבודתנו האישית…" - - -

היה ניתן לקרוע את השקט המתוח שהיה בקרב אנשי 
ההנהלה… כולם הביטו לעבר ר' זלמן תלמידו המובהק 

של ר' שלמה חיים כיצד תהיה תגובתו…

אך ר' זלמן הרים את כוסו לגם ממנה כמעט עד תום, 
הביט לעבר ר' יודל ובמבט רציני אמר: ר' יודל. נו... 

איצטער איז דער צייט צו זאגן א ניגון…

בלבול היה בקהל, חלק חשבו להתחיל את ה'א-ל אדון' 

של ר' זלמן זלאטפולסקי, חלק את הניגון מפולטובה 
של ר' זלמן ותוך כדי שהזאל מתחיל לרחש ניגונים… 
דמות ביצבצה מפרוזדור הישיבה בדרכה לזאל. כשהיא 

הגיעה לפתח בהלה אחזה את כולם:

כן!

"זה ר' חיים בער!" צעק יענקי!

"זה המשפיע ר' חיים בער מהשיכון!!! - - -

הוא הלך מתנדנד כשמחזיק אותו פיניע קופרמן - - -

אך משום מה הוא לא נכנס, הוא מביט לאחוריו ודומה 
כי הוא קורא למישהו נוסף, וכשזה סרב להכנס ניתק 
וכשהוא מתנדנד תפס  ידו מפיניע,  חיים בער את  ר' 
בכוח את היהודי שמאחוריו ומשך אותו בכוח עלומים 

לזאל.

צמרמורת אחזה את כולם

יהודה'לה הולך רכיל תפוס בזרועותיו של ר' חיים בער 
נסחב לתוך הזאל - - - 

 המשך יבוא...

עבודת התשובה של חודש ניסןדעם רבינ'ס שפראך

 ובפרט שטייענדיק, ווי גערעדט, אין חודש ניסן, 
ובפרט בעומדנו, כפי שדובר, בחודש ניסן,

 ווען אלע אידן זיינען בדרגת צדיקים
כשכל היהודים נמצאים בדרגת צדיקים

]כידוע דער חילוק צווישן חודש תשרי און חודש ניסן, 
ע”ד דער חילוק צווישן עבודת התשובה און די עבודת 

 הצדיקים[,
]כידוע החילוק בין חודש תשרי וחודש ניסן, על דרך 

החילוק בין עבודת התשובה ועבודת הצדיקים[,

ויש לומר אז דאס איז איינער פון די טעמים פארוואס 
 מען זאגט דעמולט ניט קיין תחנון

ויש לומר שזהו אחד הטעמים מדוע אין אומרים אז 
תחנון

)דערפאר וואס מ’דארף דערצו )תחנון( דעמולט ניט 
 אנקומען, כמדובר כמה פעמים(,

)מכיון שאז אין צורך להגיע )לתחנון(, כמדובר כמה 
פעמים(,

ווארום יעדער איד וווערט אויפגעהויבן )בבחי’ נס, ארים 
 נסי( לדרגת צדיק,

מאחר וכל יהודי מתעלה לדרגת צדיק )בבחי’ נס, 
ארים נסי(,

במילא דארף מען ניט אנקומען צו אמירת תחנון און 
 תשובה אויף ענינים הפכיים,

במילא לא צריך להגיע לאמירת תחנון ותשובה על 
ענינים הפכיים,

נאר מ’האט דעמולט די תשובה באופן פון “לאתבא 
 צדיקיא בתיובתא”

רק שאז יש את התשובה באופן של “לאתבא צדיקיא 
בתיובתא”

)די תשובה איז אויף דעם וואס ער האט געקענט טאן 
 זיין עבודה באופן נעלה יותר(.

)התשובה היא על זה שהוא יכל לעשות את עבודתו 
באופן נעלה יותר(.

משיחת אור ליום ד’ פ’ שמיני, כ”ו ניסן ה’תשנ”א – 
ספה”ש ה’תשנ”א ח’ ב’ ע’ 467-8





הת' מענדי וייס/ ליל הסדר בגאולה

הימים בשנה שהגאולה הקרובה תביא בהם שינוי 
משמעותי ביותר יהיה – ליל הסדר.

השינוי המשמעותי ביותר יהיה לכל לראש חזרתו 
של 'קרבן הפסח' למרכז ליל הסדר. שינוי משמעותי 
ליל  ב'ערכת  גם  מפליגים  שינויים  לכמה  יביא  זה 
הסדר'. לא עוד 'שני תבשילין' שיעמדו על השולחן 
בעת אמירת ההגדה, אלא במקומם יהיה ה'תפריט' 
המקורי – קרבן פסח וקרבן חגיגה ]יצויין כי שיטת 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כי גם בעת בית 
המקדש היו בגבולין 'שני תבשילין', ורק מי שהיה 
על  הניח  וחגיגה  פסח  קרבן  והקריב  בירושלים 

השולחן אותם בעצמם[.

בברכה,  חגיגה  קרבן  אוכלים  המרור  אכילת  אחר 
ולאחריו את קרבן הפסח בברכה. וב'צפון' אוכלים 

כזית נוסף מקרבן הפסח.

השינוי  שינויים.  יתקיימו  ההגדה  בנוסח  גם 
ב'ארבעת  שינוי  כמובן  הוא  והבולט  המשמעותי 
של  בהוספה  קושיות  חמש  יהיו  ואז  הקושיות' 
"בכל הלילות אנו אוכלין בשר צלוי שלוק ומבושל, 

הלילה הזה כולו צלוי".

המונח  את  מחזירים  ההגדה  בתוך  מקומות  בכמה 
'פסח' ולדוגמא 'לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה 
ומרור מונחים לפניך' יש להוסיף 'פסח' קודם. כמו 
כן בברכת 'גאלנו' "והגיענו הלילה הזה לאכול בו 

מצה ומרור' – מוסיפים 'פסח' קודם. ועוד.

בענינים  גם  וינהגו  יאמרו  האם  לחקור  מקום  יש 

שהם 'זכר למקדש' כאמירת הנוסח של 'כורך' וכן 
באפיקומן האם יאכלו גם מצה? ומוצאים לזה כמה 
פנים בתורת הרבי מלך המשיח שליט"א האם לעתיד 

לבוא יישארו גם מנהגי ה'זכר למקדש' כתוספת.

מדרבנן,  היא  מרור  מצות  כיום  נוספים:  נושאים 
אולם לעתיד לבוא היא תחזור להיות מדאורייתא. 
לבוא  לעתיד  שינוי:  עוד  יהיה  הרגטשובי  לדברי 
נתבארו  והדברים  בחרוסת  המצה  את  גם  יטבילו 
בזמן  דבריו  לפי  שליט"א.  הרבי  של  בתורתו  יפה 
וזכר  לעניות  לזכר  הקשורים  הענינים  כל  הגלות 
הזה  החלק  ולכן  בולטים  כך  כל  לא  הם  לחורבן 
אולם  מדרבנן,  רק  הוא  במצה  הזה  והחלק  במרור 
הצד  יחזור  לשעבוד'  ה'זכר'  יחזור  כאשר  בגאולה 
ולכן  דדינא  מעיקרא  להיות  ובמרור  במצה  הזה 
את  גם  כאמור  בה  שיש   – המצה  את  גם  יטבלו 
תנועת ה'לחם עוני' בחרוסת כדי למתקה  )לקו"ש 

חל"ב חג הפסח(.

בלקוטי שיחות הרבי שליט"א דן לגבי שתיית כוס 
חמישי בפועל בגאולה, ויש עוד לעיין )לקו"ש חכ"ז 

חגה"פ(.

קראון  בד"צ  ידי  על  לאור  יוצא  בשנה  שנה  מידי 
לראות  ניתן  ושם  פסח  מנהגי  חוברת  הייטס 
בדקדקנות בכל השינויים המשמעותיים שיהיו תיכף 

ומיד ממש בהתגלות הרבי שליט"א בליל הסדר.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

טנא מלא ברכות
לחייל המסור הרה"ת אהרן אברהם וזוגתו קעניג

לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
בית של התקשרות, בית של הפצה ושליחות, חדור בגאולה 

ומשיח, ומביא את ההתגלות



לזכות משפיענו היקר
הרה"ת הרה"ח זלמן ניסן פנחס בן חנה ביילא רייזא

להצלחה בגו"ר, ובמיוחד בעבודתו - עבודת הקדש בשדה החינוך,
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 

לזכות
ראש הישיבה
הגה"ח הרה"ח

הרב שמעון שיחי' ויצהנדלר
העושה ימים כלילות להצלחת 

הישיבה בגשמיות וברוחניות
לרגל נישואי ביתו בשעה טובה 

ומוצלחת
שפע ברכות בגו"ר

בשעה  לילה  בכל  להיכנס  נוהג  היה  חודקוב  הרב  א. 
המשיח,  מלך  שליט״א  הרבי  של  לחדרו  מסויימת 
ולהכניס בהזדמנות זו את המכתבים שהתקבלו במהלך 

השעות האחרונות.

צריך  היה  ויינברג  הלוי  יוסף  ר׳  שהרה״ח  פעם  אירע 
להעביר לרבי שליט"א מלך המשיח מכתב דחוף מאוד, 
וכאשר הגיע ל-770 ,התברר לו כי הרב חודקוב נכנס 
מדובר  שהיה  מכיון  שליט"א.  הרבי  של  לחדרו  כבר 
בעניין שאינו סובל דיחוי, הוא הניח אפוא את המכתב 
ליד מפתן דלת החדר, מתוך הנחה, שכאשר הרב חודקוב 

יצא – הוא יבחין מיד במכתב ויכניסו לרבי שליט"א.

על  המונח  למכתב  לב  שם  לא  חודקוב  הרב  לפועל, 
הארץ, וכעבור זמן מה הבחין הרבי במכתב, והרים אותו 
הצטער  ויינברג,  לרב  כך  על  משנודע  הארץ.  ממפתן 
במאוד, ובהזדמנות ראשונה ביקש מחילה על כך שנאלץ 
להטריח את הרבי מלך המשיח שליט"א להתכופף בכדי 

להרים את המכתב.

ענין,  מיין  איז  ״דָאס  באומרו  כלום,  בלא  פטרו  הרבי 
צו אופהויבן, ובפרט ווָאס ַאנדערע פַארזען" ]= זהו כל 
ענייני – להרים. ובפרט דברים שאחרים מתעלמים ולא 

רואים[.

הרבי  אצל  ביחידות  שמערלינג  רש"ז  היה  כאשר  ב. 
שליט"א מלך המשיח, סיפר שאיש ציבור ממפלגה דתית 

מסוימת טוען שהרבי כועס עליו.

קם הרבי ממקומו, פניו להטו, ואמר ברטט: ״האם אני 
וכך אמר שלוש פעמים בכאב לב  יהודי?״...  כועס על 
עמוק, כשהוא מבהיר: ״כואב לי מדוע מי שבאפשרותו 

להפעיל ולתקן ואינו עושה זאת...".

נג)א(]ע[לים מהפוליטיקה

בימיו של המן קבלו היהודים העבריים את חיי הגלות 
בזרועות פתוחות ובשמחה שירתית. הם לא רצו לדעת 
מטופשים  בעלי-תאוה  בהיותם  קרבים,  הגאולה  שימי 
לא רצו לשמוע על הגאולה, לעגו מדברי אזהרתו של 
מרדכי ומנבואתו של מלאכי. היו אלה ימים של שפוט 
השופטים, בעל הרכוש הקטן ביותר היה מעיז בצורה 
התורתיות.  הדמויות  ראשי  כנגד  ביותר  המחוצפת 
אותם  וחשו  ראו  הגדול,  האסון  עליהם  ניתך  וכאשר 
פוליטיקאים עבריים ומתבוללי המותרות איזה ערך יש 

לאותה פוליטיקה ואיזה בטחון יש לעשירותם.

לקו"ד ח"ג ליקוט כ"א

הידעת?

לסייע  זכיתי  בילדותי,  ע"ה:  טעוול  יוסל  ר'  סיפר  א. 
הבית.  מעבודות  עניין  באיזה  נ"ע  לרבנית-הצדקנית 
כשסיימתי, היא הביאה לי שוקולד כ'שכר טרחה'. עניתי 
בבית  אותי  ולימדו  חסידי,  מבית  בא  שאני  לרבנית, 
שעושים מצווה לא ע"מ לקבל פרס. ענתה לי הרבנית: 
"גם אני גדלתי בבית חסידי, ולימדו אותי שכשנותנים 

צריך לקחת!"

ב. בתקופת משפט הספרים, הפטיר המשמש ר' בערל 
מכל  אותנו  ויוציא  יגיע  כבר  שמשיח  "הלוואי  יוניק 
הצרות".. כששמעה זאת הרבנית, אמרה: משיח כבר כאן, 
והוא רק צריך להתגלות! כששמע זאת הנ"ל ענה לה: 
והרי משיח נמצא אצלכם בבית! תבקשי ממנו שיתגלה.. 
ענתה לו הרבנית מיני' וביני': עדיף שאתה תבקש, אולי 

לך הוא ייענה…

חבל על כל מילה
לכל נשמה היורדת לעולם ניתנים אותיות הדיבור במספר 
הזה.  בעולם  חייה  ימי  במשך  הנפש  תדבר  כמה  הקובע 
אלה הן אותיות בלי צירופים. ואילו צירופי האותיות, אילו 
האדם  בבחירתו.  לאדם  ניתנים  מהאותיות,  יצטרפו  מילים 
יכול לבחור מה לדבר, כלומר אלו צירופים לצרף ממספר 

האותיות שניתנו לנשמתו.

הדיבור הוא מעלת האדם, עד שכל המין האנושי נקרא בשם 
"מדבר", דבר המראה על הדרגא הגבוהה ביותר של המין 
האנושי. לכאורה הרי מעלת האדם היא שכל וחכמה? אלא 

מעלת השכל היא שהוא בא בדיבור.

פי  ועל  חלקים,  לארבעה  מתחלק  החכמה  פי  על  דיבור 
התורה כדעת הרמב"ם – לחמשה חלקים:

א( דיבורי מצוה בקריאת דברי תורה ודברי תפלה.

ב( דיבור הנאהב, בשבח מעלת השכליות ומדות טובות.

במאכלו  במסחרו  האדם  מצרכי  והוא  המותר,  דיבור  ג( 
ובמשקהו וכדומה.

ד( דיבור האסור, כמו שקר לשון הרע ורכילות.

ה( דיבור הנמאס, והוא שיחה בטלה בסיפורי מעשיות שאין 
בהם תועלת.

הדיבור  חלקי  חמשת  את  ומסבירה  דנה  החסידות  תורת 
ומגלה  היסודות  את  מחיה  היא  שונות.  בדרגות  האמורים 
את הסוד הפנימי שבדיבור. היא מסבירה איך ה"לשון היא 

קולמוס הלב". דיבור הוא המשרת של שכל ומדות.

על ידי האלקות שבתורת החסידות רואים את הבהירות של 
כל חלק מחמשת חלקי הדיבור, את המעלות והעדינות של 
דיבורי מצוה ודיבור הנאהב, את גסות הדיבור האסור ואת 

שפלות הדיבור הנמאס.

מסבירה  היא  המותר,  דיבור  נקרא  מה  מבהירה  החסידות 
הינו מוגבל מאד.  פי חסידות  נקרא מותר. המותר על  מה 
כלומר, החסידות אומרת שמה שמותר יש לדעת תחלה אם 
הוא נחוץ, ואם הוא איננו נחוץ אלא שהדבר מתחשק לו – 
אומרת החסידות שאף הדבר שרוצים הוא דבר המותר מצד 
עצמו, הרי הרצון שהוא רוצה בו הוא רע גמור, שיש לעשות 

תשובה על כך.

כל אחד צריך להיות נזהר בדיבור, כלומר, בחלק השלישי 
של הדיבור שהוא דיבור המותר, שכן על פי רוב מביא החלק 
השלישי לחלק החמישי הנקרא דיבור הנמאס, דברים בטלים, 

והחלק החמישי מביא לחלק הרביעי שהוא דיבור האסור.

/ לקו"ד ח"א ליקוט ג' אות י"ז

על בטאון החייל העשרים, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח:

עתה הגיע לידי הדו"ח של האסיפה השנתית תשי"ב של 
מועצת הרבנים במרוק, וראיתי שם ג"כ סקירה קצרה 
אדות מצב החינוך בעיירות הגדולות, ונבהלתי ממיעוט 
מחסרון  רק  הוא  וכנראה  אהלי"י,  עבודת  של  הדמות 
השתדלות בפירסומה, כי בכמה מקומות בהדו"ח ניכר 
שיחס טוב להם לליובאוויטש. ואף שמאידך גיסא אפשר 
ביותר,  ליובאוויטש  עבודת  פירסום  להגדיל  כדאי  אין 
שלא תשלוט עינא בישא וקינאה, אבל לעבור בשתיקה 
גדולה כ"כ הרי זה קצה השני שג"כ אינו רצוי כמובן. 
משנת  דו"ח  גם  ידפיסו  שלהם  הנהגה  פי  על  כנראה 
תשי"ג ובטח עדיין יש זמן לתקן שם, על כל פנים בחלק, 

את הנ"ל.

/אגרות קודש כרך ח' עמוד קפה

הידעת?

במענה למכתבו לקוטי בתר לקוטי

לסייע  זכיתי  בילדותי,  ע"ה:  טעוול  יוסל  ר'  סיפר  א. 
הבית.  מעבודות  עניין  באיזה  נ"ע  לרבנית-הצדקנית 
כשסיימתי, היא הביאה לי שוקולד כ'שכר טרחה'. עניתי 
בבית  אותי  ולימדו  חסידי,  מבית  בא  שאני  לרבנית, 
שעושים מצווה לא ע"מ לקבל פרס. ענתה לי הרבנית: 
"גם אני גדלתי בבית חסידי, ולימדו אותי שכשנותנים 

צריך לקחת!"

ב. בתקופת משפט הספרים, הפטיר המשמש ר' בערל 
מכל  אותנו  ויוציא  יגיע  כבר  שמשיח  "הלוואי  יוניק 
הצרות".. כששמעה זאת הרבנית, אמרה: משיח כבר כאן, 
והוא רק צריך להתגלות! כששמע זאת הנ"ל ענה לה: 
והרי משיח נמצא אצלכם בבית! תבקשי ממנו שיתגלה.. 
ענתה לו הרבנית מיני' וביני': עדיף שאתה תבקש, אולי 

לך הוא ייענה…

חבל על כל מילה

לכל נשמה היורדת לעולם ניתנים אותיות הדיבור במספר 
הזה.  בעולם  חייה  ימי  במשך  הנפש  תדבר  כמה  הקובע 
אלה הן אותיות בלי צירופים. ואילו צירופי האותיות, אילו 
האדם  בבחירתו.  לאדם  ניתנים  מהאותיות,  יצטרפו  מילים 
יכול לבחור מה לדבר, כלומר אלו צירופים לצרף ממספר 

האותיות שניתנו לנשמתו.

הדיבור הוא מעלת האדם, עד שכל המין האנושי נקרא בשם 
"מדבר", דבר המראה על הדרגא הגבוהה ביותר של המין 
האנושי. לכאורה הרי מעלת האדם היא שכל וחכמה? אלא 

מעלת השכל היא שהוא בא בדיבור.

פי  ועל  חלקים,  לארבעה  מתחלק  החכמה  פי  על  דיבור 
התורה כדעת הרמב"ם – לחמשה חלקים:

א( דיבורי מצוה בקריאת דברי תורה ודברי תפלה.

ב( דיבור הנאהב, בשבח מעלת השכליות ומדות טובות. ערר

במאכלו  במסחרו  האדם  מצרכי  והוא  המותר,  דיבור  ג( 
ובמשקהו וכדומה.

ד( דיבור האסור, כמו שקר לשון הרע ורכילות.

ה( דיבור הנמאס, והוא שיחה בטלה בסיפורי מעשיות שאין 
בהם תועלת.

הדיבור  חלקי  חמשת  את  ומסבירה  דנה  החסידות  תורת 
ומגלה  היסודות  את  מחיה  היא  שונות.  בדרגות  האמורים 
את הסוד הפנימי שבדיבור. היא מסבירה איך ה"לשון היא 

קולמוס הלב". דיבור הוא המשרת של שכל ומדות.

על ידי האלקות שבתורת החסידות רואים את הבהירות של 
כל חלק מחמשת חלקי הדיבור, את המעלות והעדינות של 
דיבורי מצוה ודיבור הנאהב, את גסות הדיבור האסור ואת 

שפלות הדיבור הנמאס.

מסבירה  היא  המותר,  דיבור  נקרא  מה  מבהירה  החסידות 
הינו מוגבל מאד.  פי חסידות  נקרא מותר. המותר על  מה 
כלומר, החסידות אומרת שמה שמותר יש לדעת תחלה אם 
הוא נחוץ, ואם הוא איננו נחוץ אלא שהדבר מתחשק לו – 
אומרת החסידות שאף הדבר שרוצים הוא דבר המותר מצד 
עצמו, הרי הרצון שהוא רוצה בו הוא רע גמור, שיש לעשות 

תשובה על כך.

כל אחד צריך להיות נזהר בדיבור, כלומר, בחלק השלישי 
של הדיבור שהוא דיבור המותר, שכן על פי רוב מביא החלק 
השלישי לחלק החמישי הנקרא דיבור הנמאס, דברים בטלים, 

והחלק החמישי מביא לחלק הרביעי שהוא דיבור האסור.

אדמו"ר  כ"ק  כתב  התשעה-עשר,  החייל  בטאון  על 
שליט"א מלך המשיח )חי"א, עמ' רה(:

ומ"ש שמרגיש נמיכת רוח מזה ששומעי השיעור בבית 
הנה  ושינוי,  פעולה  בהם  ניכרת  אין  פלוני  הכנסת 
בודאי רק נדמה לו כן, כי אי אפשר שדברי תורה בכלל 
ודברי חסידות בפרט לא יפעלו, הן בסו"מ והן בוע"ט, 
עד שסו"ס אפילו האדם שהוא רק רואה לעינים מכיר 
כל  ואין  קצר,  בזמן  זה  בא  תמיד  שלא  אלא  בהשינוי, 

המשפיעים והמקבלים שוים בזה.

איש  כל  על  כי  נפרדים,  ענינים  שני  זהו  באמת  והנה 
הישראלי לעשות המוטל עליו - והפעולה בהמקבל זהו 
עוד ענין, ויש בזה שביעת רצון שהוא גם מעין קבלת 
שכר - אלא שמובטחים אנו, שחזקה לתעמולה שאינה 
חוזרת ריקם ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, 
ובמילא - ימשיך בפעולותיו הטובות בהפצת המעינות 
בכל מקום עד שיבואו גם חוצה, ויראה פרי טוב בעמלו 

בשומעי השיעורים, ונחת חסידותי מב"ב שיחיו.

הידעת?

במענה למכתבו לקוטי בתר לקוטי

לזכות ולרפואת  אורה אסתר בת מרים
 


