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בלתי מוגה

בס"ד. שיחת י"א ניסן תשמ"ה.

שיחה א'

 הפתיחה בברכה – ברוך הבא בשם השם ברכנוכם מבית ה,

ובמיוחד בחודש ניסן, ביום השלישי בשבוע, ובפ' שמיני.

בלתי מוגה

א. "פותחין בברכה״ — כלשונו של אדמו״ר הזקן.

בזהר  כמבואר  הברכה,  בענין  היא  התורה  פתיחת  בתורה:  הוא  שכן  לפי   — הדבר  וטעם 
ובמדרשי חז״ל שהתחלת התורה באות בי״ת, ר״ת ״ברכה״. ומכיון ש״אסתכל באורייתא וברא 
עלמא״ — הרי מפתיחת התורה בענין הברכה נמשך כן גם בעולם, ובפרט בעולמה של יהדות, 

שפתיחת כל דבר היא בענין הברכה.

ובהתאם לכך — הפתיחה היא בלשון הכתוב: ״ברוך הבא בשם הוי׳ ברכנוכם מבית הוי'".

רבים:  בלשון   — וסיומו  הבא",  ״ברוך   — יחיד  בלשון  היא  הפסוק  התחלת  והנה,  ב. 
״ברכנוכם״.

והענין בזה:

פתיחה זו נאמרת בקשר להתאספותם של כו״כ מישראל יחדיו. ומכיון שכל אחד ואחד, מיד 
בבואו )״הבא"( להשתתף, נחשב למציאות בפ״ע — לכן, התחלת הברכה היא בלשון יחיד, 

״ברוך הבא״.

ובלשון  ולהתאחד עמהם,  נוספים  יהודים  אמנם, מכיון שתכלית ומטרת בואו להפגש עם 
הידוע: "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם״ מצטרפים כל היחידים ל״קהל 
ו")קהל( גדול״ — לא רק ריבוי בכמות  גדול״, ״קהל״ — כפשוטו — התקהלות של רבים. 

)״קהל״(, אלא גם חשיבות וגדלות באיכות )"גדול״(.

ולכן, המשך הברכה הוא בלשון רבים — ״ברכנוכם״, כלומר, הוספה בברכת ה׳, ולא סתם 
הוספה, אלא הוספה באופן של ריבוי וגדלות )בכמות ובאיכות( — מבחי׳ "גדול הוי'", מכיון 

שנאספו רבים מישראל — ״קהל גדול״.

ג. ויש להוסיף בעומק יותר — בביאור הקשר דהמשכת ברכת הוי׳ באופן של גדלות )״גדול 
הוי'"( מצד צירופם של רבים מישראל )"קהל גדול״( — בהקדם ביאור הענין ד״גדול הוי'":

"גדול הוי'" — קאי על כללות התהוות הבריאה באופן ד״מה גדלו מעשיך ה'" ו״מה רבו 
מעשיך הי'", ובלשון הרמב״ם: "בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים 
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ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ כו', ״בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל 
הברואים . . ויראה חכמתו של הקב״ה בכל היצורים וכל הברואים״ — הרי עי״ז ניכרת גדולתו 

של הקב"ה — ״גדול ה׳ ".

אמנם, אמרו חז״ל: ״במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו״, וידוע הפירוש בזה, שגדולה 
זו עצמה היא ענוה ושפלות לגבי' ית׳, שכן, כדי להיות התהוות העולמות הוצרך הקב״ה לרדת 
ולהשפיל את עצמו, כביכול, בכו״כ צמצומים, כלשון המגיד: ״הקב"ה עשה כמה צמצומים 
דרך כמה עולמות כו׳, וכדאיתא בע״ח שבתחילה הי׳ אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות 
ושמו  הוא  ״הי׳   — האור  התהוות  לאחרי  אפילו  ]שהרי  העולמות  למציאות  מקום  הי׳  ולא 

בלבד"[, ואח״כ הי׳ הצמצום כו׳ )ככל פרטי הביאורים שבזה(.

וכמובן גם בפשטות ריחוק הערך בתכלית. שלא בערך כלל. בין הקב״ה לכללות ההתהוות, 
כולל עולמות העליונים, עד לענין הספירות כו׳ — כאשר יודעים שכללות ההתהוות היתה ע"י 

דיבורו של הקב״ה:

בריאת העולמות היתה ע"י דיבורו של הקב״ה — כמ״ש "ויאמר אלקים יהי גו׳ ויהי גו'". 
״בעשרה מאמרות נברא העולם״.

והנה, ״עשרה מאמרות״ כולם — כלולים במאמר אחד, שזהו המאמר ד״בראשית״. ״בראשית 
נמי מאמר הוא״ — כמובן מפירוש רש״י על התורה )פשוטו של מקרא, המובן אפילו לבן חמש 
למקרא( בפסוק ״ויאמר אלקים יהי מאורות גו׳ ": "מיום ראשון נבראו, וברביעי צוה עליהם 
להתלות ברקיע, וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון, וכל אחד ואחד נקבע ביום 
שנגזר עליו, הוא שכתוב את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'", היינו, 
שפרטי המאמרות )״יהי מאורות״ וכיו״ב אינם אלא שיקבעו במקומם ביום שנגזר עליהם. אבל 
עצם הבריאה ד"כל תולדות שמים וארץ״ היתה ביום ראשון, ע״י מאמר ראשון — "בראשית 

ברא אלקים את השמים )לרבות תולדותיהם( ואת הארץ )לרבות תולדותי׳(.

וע״פ המבואר בזהר ש״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״ קאי גם על כל עניני 
הספירות — נמצא, שבמאמר ראשון, ״בראשית גו'". נבראו )לא רק שמים וארץ גשמיים, אלא( 

גם שמים וארץ דעולמות הרוחניים, ספירות וכו׳.

ועוצם  גודל  מובן  הרי   — בלבד  אחד  )דיבור(  מאמר  ע"י  נבראו  אלו  ענינים  שכל  ומכיון 
ריחוק הערך שלהם שלא בערך כלל וכלל, לגבי הבורא. כפי שמבאר אדמו״ר הזקן בתניא ע״פ 
משל מהאדם דלמטה, ש״כשמדבר דבר אחד )ש(דיבור זה לבדו כלא ממש אפילו לגבי כללות 
נפשו המדברת . . כח הדיבור שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית, וכ"ש לגבי . . המחשבה 

שממנה נמשכו הדיבורים והיא חיותם. וא״צ לומר לגבי מהות ועצמות הנפש כו'".

מהי איפוא הסיבה לכך שהקב״ה השפיל וצמצם את עצמו, כביכול. כדי להוות את העולמות?!

נתאווה  תכסוף",  ידיך  ש״למעשה  מפני   — היא  לכך  שהסיבה  אמת"  ״תורת  לנו  מספרת 
הקב"ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים:

רצה ונתאווה הקב״ה למעשיהם ועבודתם של ישראל — שיעשו לו דירה בתחתונים, החל 
מהענין ד״ושכנתי בתוכם", בתוך כל אחד ואחד, ועל ידם במציאות הבריאה כולה שתהי' דירה 

לו ית'.
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בקיום  עבודתם  ע״י   — גדלות  של  ומצב  במעמד  נמצאים  ישראל  כאשר  נפעל  זה  וענין 
התומ״צ בב' אופני העבודה דבן ועבד, "אם כבנים אם כעבדים", )שיש בזה מה שאין בזה, 
יש מעלה בעבודת הבן ויש מעלה בעבודת העבד, כמבואר בספר תניא קדישא(. שעי"ז נעשים 
וצוונו", ובמילא, נמצאים הם  באופן של צוותא וחיבור עם הקב"ה, "אשר קדשנו במצותיו 
במעמד ומצב של גדלות, שכן, גם כאשר העבודה היא באופן דעבודת עבד — הרי ״עבד מלך 

מלך", ועאכו"כ בנוגע למעלת עבודת הבן.

ועי"ז מתגלה הענין ד"גדול הוי'" — אמיתת ענין הגדולה, גדולתו העצמית של הקב"ה.

והגדלות בברכת ה' שנפעלת במעמד רבים  זו — מובן ההוספה  והנה, לאחרי הקדמה  ד. 
מישראל.

כללות הענין ד"גדול הוי'" מתגלה ע"י גדלותם של ישראל כמבואר לעיל שע״י עבודתם 
של ישראל )שאז נמצאים הם במעמד ומצב של גדלות( מתגלה גדולתו העצמית של הקב״ה.

ובפשטות, כאשר  עד לתכלית השלימות,  ישראל  בגדלותם של  ישנה הוספה  ולכן, כאשר 
מתאספים יחדיו רבים מישראל, ״קהל גדול" — הרי עי"ז ניתוסף גם בהמשכת וגילוי גדולתו 

של הקב״ה, וכתוצאה מזה — הוספה בהמשכת הברכה, שגם היא באה באופן של גדלות.

ה. עפ״ז יש להוסיף ולבאר את שינוי הלשון ״ברכנוכם מבית הוי'" — דלא כמ״ש בהתחלת 
הפסוק ״ברוך הבא בשם הוי'":

הדיוק דהמשכת הברכה משם הוי' )״ברוך הבא בשם הוי'"( דוקא, הוא — ע"ד הידוע שענין 
המלוכה הוא ע״י שמו של המלך. היינו, ששמו של המלך נקרא על כל בני המדינה, ודוגמתו 

במלכות דלמעלה — שם הוי׳, ולכן, גם המשכת הברכה )ע״ד הרגיל( היא ״בשם הוי'".

ולמעלה מזה — המשכת הברכה )"ברכנוכם״( ״מבית הוי'":

"בית הוי'" פירושו — דירה לו ית׳, שזוהי שלימות עבודתם של ישראל — לעשות לו ית' 
דירה בתחתונים, שעי״ז מתגלה אמיתת הענין ד"גדול הוי'" — גדולתו העצמית של הקב״ה.

בצירוף  נעשית  ית'(  לו  דירה  יהי׳  כולו  )שהעולם  בתחתונים  הדירה  ששלימות  ומכיון 
עבודתם של כל ישראל )"קהל גדול״(, לכן, כאשר רבים מישראל )״קהל גדול״( מצטרפים 
יחדיו כדי להתחזק )"איש את רעהו יעזורו״( בכל עניני תומ"צ. שכללותם עשיית דירה לו ית׳ 
בתחתונים — אזי ההוספה בהמשכת הברכה היא ״מבית ה'", מבחי׳ גדולתו העצמית )״גדול 

הוי'"( שבאה לידי גילוי במילוי הכוונה דעשיית הדירה לו ית', ״בית הוי'".

ו. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו:

״ברוך הבא בשם ה'" — המשכת ברכתו של הקב״ה לכאו"א מישראל בכל המצטרך לו. 
אלו,  ענינים  כל  הקב״ה  לו  נותן   — ומזוני״  חיי  "בני  שצריך  באופן  בראו  שהקב"ה  ומכיון 

ובאופן ד״רויחי״ — שהרי ״כל הנותן בעין יפה נותן".

ובפרט שנתינה זו צריכה להיות לפי ערך נכסיו של הנותן )הקב"ה( — ובמכש"כ וק"ו אפילו 
צדקה צריכה להיות לפי ערך נכסיו של הנותן, ועאכו״כ בנדו"ד שמכיון שבנ"י הם בניו של 

הקב"ה, חייב )לא רק בתורת צדקה( הקב"ה, האב, לתת להם את כל צרכיהם.
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ולא עוד, אלא לתת זאת מתוך אהבה אמיתית, עד לאהבה עצמית — כאהבת האב אל הבן, 
כמבואר בתורת המגיד בהתחלת שני ספריו.

ונוסף לזה — ״ברכנוכם מבית ה'":

יהודי  שכל  מכיון  יעזורו״,  רעהו  את  ד"איש  באופן  יחדיו,  מצטרפים  מבנ"י  כו״כ  כאשר 
מתייחס לחבירו כמו לאח אהוב — נעשים כולם ל"משפחה אחת", ויתירה מזה, "קהל״ אחד, 

"קהל גדול״, אשר בו שורה "גדול הוי'" —

גדלות, בכל  כל ברכותיו של הקב״ה — הוספה באופן של  אזי פועלים הוספה בהמשכת 
פרטי הענינים דבני חיי ומזוני רויחי, ובכולם רויחי.

ז. והנה, כל האמור לעיל שייך בכל זמן שנאספים יחדיו, ונוסף לזה, ישנו עילוי מיוחד כאשר 
נאספים בזמן מיוחד זה,

נמצאים אנו בחודש ניסן —"חודש של גאולה״.

המקור  עם  הקשורה  השבת,  בענין  גדלות  הגדול״,  ״שבת  לאחרי   — גופא  ניסן  ובחודש 
האמיתי לכל עניני גדלות — ״גדול הוי'".

ולאחרי שבת הגדול גופא — בד' הימים שלפני חג הפסח, ״זמן חרותנו״.

ומובן, שהמשכת הברכה בימים אלו היא באופן נעלה יותר מאשר בכל שאר ימי השנה.

ובפרט — שנוסף לכל הנ"ל, נמצאים ביום השלישי בשבוע:

עניני של יום השלישי — ש״הוכפל בו כי טוב״, "טוב לשמים וטוב לבריות״, היינו, שהקב״ה 
ובענינים  לשמים״,  "טוב   — רוחניים  בענינים  כפול:  באופן  "טוב״  עניני  כל  לבנ״י  ממשיך 

גשמיים — "טוב לבריות״.

ד״טוב  הענין  ישנו  שבו  השלישי  ביום  מסויים  זמן  שישנו  הכוונה  שאין  כמ״פ  וכמדובר 
לשמים" בלבד, וזמן מסויים שבו ישנו הענין ד"טוב לבריות״ — שהרי כל רגע ורגע דיום זה 
הוא רגע דיום השלישי שהוכפל בו כי טוב — כי אם באופן ששניהם באים יחדיו כך שאי־

אפשר להפריד ביניהם.

ובפשטות הקב"ה נותן לכל יהודי בני חיי ומזוני רויחי )טוב גשמי(. והיהודי מרגיש בזה גם 
את הענין ד״טוב לשמים״. היינו, שאין זה גשמיות בלבד, כי אם גשמיות החדורה עם רוחניות 

)"שמים"(:

ומובדל  מנותק  שהוא  באופן  אינה  רוחניים  בענינים  יהודי  של  שהתעסקותו  לאידך,  וכן 
ממציאות העולם, אלא אדרבה — שע״י עבודתו פועל גם בעולם, עד כדי כך, שאפילו ״בריות״ 

שבעולם — נעשים באופן ד"טוב״ )״טוב לבריות״(.

והדגשה נוספת — מצד פרשת השבוע, פרשת שמיני:

השכינה,  השראת  גילוי   — הוא  השמיני",  ביום  ״ויהי  למילואים,  השמיני  דיום  החידוש 
״שתשרה שכינה במעשה ידיכם", באופן גלוי לכל בנ״י.

וענין זה מהוה הוראה נצחית — שהרי התורה ענינה הוראה, ומכיון שהתורה היא נצחית, 
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רואה שהשכינה שורה  אזי  יהודי מתנהג באופן המתאים,  נצחית — שכאשר  הוראה  זו  הרי 
במעשה ידיו.

פ'  )תוכן  ידיו  במעשה  דפרשת שמיני — שהשראת השכינה  ביום השלישי  מיוחד  ועילוי 
שמיני( באה לידי ביטוי באופן ד״טוב לשמים וטוב לבריות״, היינו, שבכל פעולה ופעולה שלו 

ניכר בגלוי הן הענין ד״טוב לשמים״ והן הענין ד״טוב לבריות״.

ומזה מובן גם גודל העילוי בהמשכת הברכות ד״ברוך הבא בשם ה׳ ברכנוכם מבית ה'", 
בכל פרטי הענינים דבני חיי ומזוני רויחי. ולדוגמא, בברכה ד״בני״ — ילדים בריאים בגשמיות 
ופער,  פירוד  שאין   — ופשיטא  אמיתי,  נחת  מהם  לרוות  שזוכים  ילדים  יחד,  גם  וברוחניות 
רחמנא ליצלן, בין דור לדור, אלא אדרבה: ״והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם״, 

כך שנעשה מכולם — ״בנערינו ובזקנינו״ — ״קהל גדול״.

ח. והנה, גם לאחרי השלימות בכל ענינים הנ״ל באופן הטוב ביותר כפי שיכול להיות בזמן 
במדינה  כשנמצאים  במושבותם״.  אור  הי׳  ישראל  בני  ש״לכל  ומצב  במעמד  אפילו  הגלות. 
מניעות  כל  ללא  וקדושה  אור  עניני  בכל  לעסוק  כך שיכולים  ח״ו,  וגזירות  קשיים  בה  שאין 
ומצפים  וגבולים״,  ״מיצרים  ומצב של  עדיין ב״מצרים״, במעמד  נמצאים  הרי  ועיכובים — 

״בכל יום״ ו״כל היום״ לגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו...

ובכן, ישנה הבטחת התורה אשר ״בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל״!

להוספה  זוכים  שעי״ז   — כאחד״  "כולנו   — האחדות  בענין  מוסיפים  בנ״י  כאשר  ובפרט 
בברכותיו של הקב״ה, כמ״ש ״ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך״. כולל ובמיוחד — הברכה 

דגאולה האמיתית והשלימה, וכפס״ד הרמב״ם: ״מיד הן נגאלין".

גדול״,  זוכים בקרוב ממש לשלימות הענין ד״קהל  ישראל  ובפשטות — שמאחדותם של 
"בנערינו ובזקנינו גו׳ בבנינו ובבנותינו״, עד שנעשים למציאות אחת — ״קהל גדול״, ובאופן 
מרשית  בה  אלקיך  ה׳  עיני  תמיד  גו׳  אשר  ״ארץ  הקדושה,  לארצנו  הנה״,  ״ישובו   — כזה 
השנה ועד אחרית שנה״. ובארץ הקודש עצמה — לירושלים עיר הקודש, ״קרית מלך רב״, 
ובירושלים עצמה — ל״הר הקודש״, הר הבית, ובהר הבית עצמו — לבית המקדש, ״מקדש 

אדנ-י כוננו ידיך״.

וכל ענינים אלו — כפשוטם ממש, למטה מעשרה טפחים, ותיכף ומיד — "ארו עם ענני 
שמיא״, בעגלא דידן ממש.

* * *
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שיחה ב'

סיבת ההתועדות – אינה קשורה עם איש פרטי, אלא עם המשך "שלשלת 

הזהב" דחסידות חב"ד והפצת המעינות חוצה. וסיבה נוספת בהתועדות 

זו – סיום לימוד הרמב"ם, "גמרה של תורה".

ט. ישנו ענין שבאמת הי׳ מן הראוי להבהירו לפני זמן רב, אלא שחשבו שהדבר מובן מעצמו, 
אבל אעפ״כ, מכיון שיש מקום לחשש שמא אין הדבר מובן ופשוט, יש צורך להבהירו בדיבור.

הדברים אמורים ביחס לסיבתה של התוועדות זו, ובהקדמה:

מושללות  הכי  ה״מדות״  אחת  הרי  שבתורה  והחסידות  המוסר  חלק  ובפרט  תורה,  ע"פ 
בתכלית היא — מדת הגאוה. להיותה שורש ומקור כל המדות דהיפך הטוב כו׳.

כך, שאפילו "שמינית שבשמינית" מושלל בתכלית. שכן, אף שיש דעה בגמרא  כדי  ועד 
ש"תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית״ )"צריך שיהי׳ בו מעט גאוה"( — הרי 
הרמב״ם ]שביום זה מסיימים את לימוד ספרו[ פוסק להלכה, "בשמתא מאן דאית בי' גסות 
האחרון״,  קצה  עד  מזה  ש״יתרחק  בשו״ע  הזקן  אדמו״ר  פוסק  וכן  מקצתה״,  ואפילו  הרוח 
ומאריכים לבאר את גודל ההבהלה שבדבר — כמ"ש, "תועבת ה' כל גבה לב", ועד ש״כל 
הכי  ענין   — אלקיך״  ה׳  את  ושכחת  לבבו  ורם  שנאמר  בעיקר,  כפר  )כאילו(  לבבו  המגבי׳ 

מבהיל!

ועפ״ז מתעוררת שאלה ותמיהה: כיצד מניחים שכולם יתאספו להתוועדות בקשר עם כבודו 
של אדם ?!

לכאורה, הרי זה דבר הכי מבהיל בכלל, ובפרט — כאשר מקשרים זאת עם ענין של חסידות, 
בו תפלה", שענינה — "כעבדא קמי מרי'",  ובפרט — במקום קדוש, בית־כנסת "שמגדלין 
תכלית הביטול. ובית־מדרש ״שמגדלין בו תורה", שתנאי עיקרי בה — ״ונפשי כעפר לכל תהי׳ 

)ועי"ז( פתח לבי בתורתך״!

והדגשה מיוחדת בזה — כשנמצאים ב"חודש של גאולה, שאז בודאי צריך להיות ענין של 
״גאולה״ מכל הענינים הקשורים עם ההנהגה ד״מצרים״ )לעו״ז(, ששרשם ומקורם הוא — 

"עמלק״, ישות וגאוה!

י. אמנם, ענין זה פשוט כל כך. עד שלא הי׳ מקום לספק שמישהו יכול לטעות בדבר:

כולה. עם  וכיו״ב, אלא עם ה״קבוצה״  ״יחיד״, איש פרטי  אינה קשורה עם  זו  התוועדות 
תורתה, ועם הרצון התכלית והכוונה בפעולותי' — כהמשך למאתיים שנות קיומה של תנועת 
של  ענינם  כך(  )כל  נוגע  לא  ובמילא,  הכללית.  החסידות  תנועת   — ולפנ״ז  חב״ד,  חסידות 
האנשים העומדים בראש התנועה, כי אם ענינה של התנועה, ואדרבה: האנשים — "נושאי 

עול" המה, ובלשון הגמרא, "כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני לכם״.
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דוגמא לדבר:

היא  ה״תורה״  שבעצם   — תורה"  ד"שמחת  והריקודים  השמחה  אודות  הפתגם  ידוע 
ה״זכות״  את  יהודי  לוקח   — ל״רגלים״  זקוקה  שהתורה  מכיון  אמנם,  ורוקדת.  ששמחה  זו 
)תוך כדי תקוה שהוא ראוי לכך( להיות בבחינת "רגלים" לתורה, ועי״ז יכולה התורה לרקוד 

ב״גמרה של תורה".

וכן הוא בנוגע לכל ענין שבתורה — דמכיון שהתורה ״לא בשמים היא״, אלא ניתנה בארץ 
למטה דוקא זקוקים )כביכול( לפעולתו של יהודי בשר ודם, שעל ידו תפעל התורה את פעולתה.

וכן הוא בעניננו — שזקוקים לבשר ודם שישתדל, ביחד עם העזר דכו"כ מישראל, לשאת 
את התורה, להמשיך את "שלשלת הזהב" דתורת החסידות, עם כל הפרטים שבה, ועאכו"כ 
ה"כלל" שבתורה — "המעשה הוא העיקר, ליישם את כל הענינים דתורת החסידות בפועל 

ממש, שעי"ז נשלמת הכוונה דעשיית דירה לו ית' בתחתונים, "ושכנתי בתוכם".

יא. ביאור הדברים — בפרטי יותר: 

כדי שתומשך ברכה והצלחה בכל עניני עבודתם של ישראל, שכללותם — לעשות לו ית׳ 
דירה בתחתונים, ובמיוחד — ע״י העבודה ד״יפוצו מעינותיך חוצה״,

— כמדובר כמ"פ אודות הדיוק בג׳ תיבות אלו:

״יפוצו״: אין להסתפק בלימוד התורה לעצמו, לימוד עם מספר אנשים, או אפילו לימוד עם 
״קהל״, אלא הלימוד צריך להיות עד כדי כך שהתורה מתפשטת באופן של ״הפצה״ — שלא 

בערך לגבי סתם לימוד ודיבור בתורה, כמובן מפירוש תיבת ״יפוצו״ בפשוטו של מקרא.

״מעינותיך״: תכונת ה״מעיין" היא — שמימיו מחוברים בתמידות עם שרשם ומקורם ללא 
כל הפסק, שאז יש בו את כל התוקף והעילוי ד״מעיין", משא״כ כשנפסק החיבור עם שרשו 
ומקורו, ״העבירו ע״ג בריכה והפסיקו״ — אין לו דין ״מעיין״. ובעניננו — שלימוד והפצת 
היינו, לא מבעי שהוא  והחיבור עם המקור,  בגלוי הקשר  להיות באופן שניכר  צריך  התורה 

מחובר למקור ולא נפסק ח״ו, אלא עוד זאת, שנראה וניכר בגלוי החיבור עם מקורו.

״חוצה״: הפצת המעיינות צריכה להיות עד למקום ה״חוצה״, היינו, שכאשר ישנה נקודה 
ויהדות  לתורה  ביחס  "חוצה״  עדיין במצב של  היהדות( שהיא  בעולם  )ועאכו״כ —  בעולם 
— יש להשתדל ולעשות כל התלוי בו שגם שם יגיעו ה״מעיינות״, לא רק מי־המעיין, אלא 

ה"מעיין״ עצמו, ובאופן של הפצה דוקא —

אזי צריכה להיות העבודה באופן ד״כולנו״, ויתירה מזה: ״כולנו כאחד״, היינו, שמתבטל 
החילוק שבין ״ראשיכם שבטיכם" ל״חוטב עציך ושואב מימיך״, עד שכולם נעשים למציאות 

אחת, ״קהל גדול״ — לשון יחיד )כנ״ל ס״ב ואילך(.

וטעם הדבר — מכיון שהמצב ד״כולנו כאחד״ פועל וממשיך את ברכתו של הקב״ה, כמ״ש 
״ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך״, ולכל לראש — ברכת הצלחה בעבודה דהפצת התורה 

והיהדות, עד לאופן ד"יפוצו מעינותיך חוצה״.

אמנם, כדי לפעול את הענין ד״כולנו כאחד״, בה בשעה שמצד טבע בני־אדם )כפי שהטביע 
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בהם הקב״ה כל אחד הוא מציאות בפ״ע — צריך להיות אחד, אשר עליו נאמרו "תהי' עבד 
לעם הזה״, שתפקידו להשתדל כפי כחו לפעול את ענין האחדות. כולל — גילוי עניני תורה 
מסיני״,  למשה  נאמר  הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  ״כל  שהרי  סיני,  מהר  כנתינתה 
ועאכו״כ — תלמיד ותיק כמו נשיאי התורה והחסידות, ובפרט — חסידות חב״ד, עד לכ"ק 

מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו.

ובימינו אלו: מכיון שנשיא דורנו, כ״ק מו״ח אדמו״ר, נמצא ב״עולם האמת״ — זקוק הוא 
שגם בעולם דלמטה יהיו לו "רגלים״ ו"ידים״ וכל שאר האברים. שיעסקו בהפצת תורתו עד 
למעשה בפועל. וכדי שכל זה יהי׳ בהצלחה צריך הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, 
אשר "עבד לעם הזה נתתיך", שתפקידו לארגן פעולות אלו. ומכיון שכן, הרי לא נוגע מי הוא 

כו׳; מה שנוגע הוא — התפקיד דהמשך פעולתו ועבודתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו!

ישראל האמיתיים, שכיהן  מגדולי  א׳  על  ב״חדר״ —  ידוע — שהיו מספרים  סיפור  ישנו 
כ״דיין" ו״רב״ בעיר ואם בישראל, שבמבנה גופו הי׳ קטן־קומה וצנום. נטפלו אליו פעם כמה 
ממנגדיו, וטענו, היתכן שיהודי קטן־קומה וצנום כמותו יכהן כ״דיין״ ו״רב״ בעיר גדולה כזו 

?! נענה ואמר להם: אמנם קטן־קומה וצנום הנני, אבל ה״כסא״ — גדול הוא...

ה"כסא" — תורתו ופעולותיו דכ״ק מו"ח אדמו״ר נשיא דורנו — גדול הוא, ולכן, לא נוגע 
כל כך אם זה שיושב עליו הוא קטן־קומה וצנום, מכיון שה"כסא״ הוא גדול — כסאו של נשיא 

דורנו, כ"ק מו״ח אדמו״ר!...

יב. עפ"ז מובן שמה שמוצאים ״עילה״ ו״סיבה״ להתוועדות הקשורה עם יום הולדת של 
איש פרטי — הרי זו ״סיבה חיצונית״ בלבד, שיש בכחה לסייע לעיקר ותכלית הענין — להגדיל 

ולהרחיב את ה״כסא״, היינו, הגדלת והרחבת לימוד תורת החסידות והפצתה חוצה:

עד  ומצוותי׳,  התורה  הפצת  ע״ד  לשמוע  והתאספו  בואו  להם,  ויאמרו  ליהודים  כשיבואו 
להפצת המעיינות חוצה — הנה מטבע הדברים שכל זמן שלא מקשרים את הדבר עם מאורע 
היהדות  להפצת  הקשור  בכל  יחדיו  ולהתייעץ  להשתתף  שבאים  כאלו  אמנם  יש  מיוחד, 
והמעיינות חוצה, באופן ד"איש את רעהו יעזורו״, אבל יש כאלו שאינם באים סתם, כי אם 

בקשר עם מאורע מיוחד.

להתחזק  כדי  יהודים  כו״כ  שיתאספו  לכך  לגרום  שיכולה  ו״סיבה״  "עילה״  כשיש  ולכן, 
בהפצת היהדות והמעיינות חוצה — יש לנצלה אפילו באופן ד״שלא לשמה״, כציווי והבטחת 
חז״ל ״לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אע"פ שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה״, 
והוספה  החסידות,  בלימוד  הוספה   — העיקרית  ומטרה  בתכלית  שיתוסף  הוא  העיקר  שכן, 
בקיום המצוות בהידור. היינו, לא רק ע"פ דין, כי אם לפנים משורת הדין, ובזה גופא — מצד 

״מדת חסידות" )כלשון הגמרא(, שזהו אופן נעלה יותר מאשר ״לפנים משורת הדין".

ובנוגע לעניננו:

הקשר עם יום הולדת של איש פרטי — אינה אלא סיבה חיצונית כדי להסביר אפילו לאינו־
יהודי, ״מה יום מיומיים". מה פתאום מתאספים יהודים יחדיו כדי לדבר אודות הפצת היהדות 

והמעיינות חוצה, ולכן, יש למצוא הסברה שתתקבל אפילו בשכלו של אינו־יהודי.

ומכיון שכן — שוכחים שקישרו זאת עם יום הולדת דאיש פרטי, שהרי אין זו אלא הסברה 
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חיצונית בלבד, כדי שעל ידה יבואו לידי תוצאות טובות — הפצת היהדות והמעיינות חוצה.

ולאידך, כשלא רוצים לנצל עילה וסיבה הנ״ל מפני ״ענווה״ — הנה בנוגע לעצמו ישנה 
אמנם תכלית הזהירות מענין של גאוה, אפילו לא ״שמינית שבשמינית״ בלבד: אבל ענין זה 
הוא על חשבון מה שיחסר בעניני העבודה דהפצת המעיינות חוצה, שזהו תפקידו — ״עבד 

לעם הזה״!

ובכגון דא, ידוע פתגם והוראת אדמו״ר האמצעי — בנו וממלא מקומו של אדמו"ר הזקן, 
בעל התניא והשו״ע — כפי שסיפרו חסידים מדור לדור:

תורה,  עניני  יחזרו  בואם  מקום  שבכל  בדרכיו  ההולכים  מחסידיו  תבע  האמצעי  אדמו״ר 
ובמיוחד — תורת החסידות. וכאשר א׳ האברכים שאל שחושש לעשות כן שמא יבוא לידי 
רגש של ישות, ומרגש של ישות עלול לבוא לענין גרוע יותר כו', ענה לו אדמו״ר האמצעי: ״ַא 
ציּבעלע זָאל פון דיר ווערן ָאּבער חסידות זָאלסטו חזר׳ן"!... )שיצא ממך בצל אבל שחסידות 

תחזור!...(

ותוכן הדברים: גם כאשר הדבר עלול להזיק לו ח״ו, עד כדי כך, שנעשה בדוגמת ״ציּבעלע״ 
אחרים,  לתבשילים  ״תבלין״  בתור  אם  כי  בפ״ע,  לאכלו  שאי־אפשר  חריף,  דבר  )״בצל"(, 
שעל ידו נעשים "מטעמים", תבשיל נעים וערב ביותר, ודוגמתו בנמשל — שנעשה בבחינת 
"תבלין״ לכל אותם יהודים הנמצאים סביבו, אף שהוא בעצמו בא לידי רגש של ישות, ועל זה 
באה ההוראה — שהכל כדאי כדי לחזור ולהפיץ חסידות, וכן הפצת התורה בכלל, וכן תוספת 

הידור בקיום המצוות כולם.

יג. והנה, מלבד כל האמור לעיל — הרי בנוגע להתוועדות זו ישנו עוד ענין הכי עיקרי:

והכי  גדולה  הכי  סיבה  ישנה  שכן,  והסברות,  בטעמים  צורך  אין  זו —  להתוועדות  בנוגע 
חשובה — "גמרה של תורה״: בי״א ניסן שנה זו סיימו רבים )עשרות, מאות ואלפים( מישראל 
את המחזור הראשון דלימוד "משנה־תורה״ להרמב״ם בשנה אחת )שלשה פרקים ליום(. ולכן, 

מתכנסים יחדיו לערוך "סיום״ על ספר הרמב"ם, ולעשות ״סעודת משתה לגמרה של תורה״.

ופשיטא, שאין צורך בהסברות והמלצות ע״ד גדלותו של הרמב״ם: מספיק שיודעים אודות 
קם  לא  משה  עד  ״ממשה  הקודש:  שבארץ  טבריא  בעיר  הרמב"ם  קבר  שע״ג  המצבה  נוסח 

כמשה״!

אין לך תואר גדול מזה — כשאומרים שמזמנו של משה רבינו, משה בן עמרם, עד לזמנו של 
רבינו משה בן מיימון הספרדי, ״לא קם כמשה״!

ואפילו אם נאמר שהדמיון למשה רבינו אינו אלא בפרט אחד — הרי עדיין ישנו פלא הכי 
גדול, שלא מצינו תואר זה אצל אף א' מכל גדולי ישראל שהיו בין משה רבינו להרמב"ם:

מזמנו של משה רבינו עד לזמנו של הרמב״ם — עברו לערך  דורות: ממשה רבינו עד רב 
אשי )שחיבר תלמוד בבלי( — מונה הרמב״ם ארבעים דורות, ואח״כ עברו עוד כמה דורות — 

רבנן סבוראי, גאונים וכו׳, עד לזמנו של הרמב״ם.

ובכן, הכתובת דנוסח המצבה מהוה עדות שכל גדולי ישראל שהיו במשך דורות אלו — 
החל מיהושע )״ומסרה ליהושע״(, תלמידו של משה אשר ״לא ימיש מתוך האוהל״, ״ויהושע 
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לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים . . לאנשי כנסת הגדולה״, וכל התנאים והאמוראים שמונה 
הרמב״ם בארבעים הדורות דמקבלי התורה — לא הי׳ אף אחד מהם שידמה למשה רבינו, עד 

שבא רבינו משה בן מיימון!

ועדות זו — אושרה ע״י כל גדולי ישראל האמיתיים בכל הדורות שביקרו במקום מנוחתו 
של הרמב״ם, וראו את נוסח המצבה, ומדשתקי ש״מ אודו לי׳.

והמדובר אודות גדולי ישראל מכל החוגים, אשר בכו״כ ענינים ומנהגים כו׳ חלוקים הם זה 
מזה, ״נהרא נהרא ופשטי'", ואעפ״כ, בנוגע ליחס כלפי הרמב״ם — יד הכל שוה!

ובלשונו של הרמב״ם בנוגע לחיבורו — שזכה ונתקיימו הדברים בפועל — ״לקטן ולגדול״, 
כלומר, שכל בנ״י, מ״קטן" שאין קטן ממנו בישראל, עד ל״גדול" שאין גדול ממנו בישראל, 
זו הלכה". אשר  כולם קשורים ושייכים לספר של הרמב״ם — ״הלכות הלכות״. ״דבר הוי׳ 

״גלה סודו אל עבדיו הנביאים״, ו"חכם עדיף מנביא״.

וכמו כן בנוגע לגדלותו של הרמב״ם — שידוע ומפורסם בכל תפוצות ישראל ע״ד הנוסח 
שנחקק ע״ג אבן בארצנו הקדושה, ושם גופא — בטבריא. אשר, כפס״ד הרמב״ם", "קבלה 
היא שבטבריא עתידין לחזור )סנהדרין( תחילה״ — אודות גדלותו של הרמב״ם: ״ממשה עד 

משה לא קם כמשה״!

ולכן, בבוא היום שרבים מישראל, שהשתתפו בלימוד הרמב״ם שלשה פרקים ליום, עומדים 
לסיים את ספר הרמב״ם,

— וכן אלו שמפני איזה סיבה למדו רק פרק אחד ליום, או שלמדו ספר המצוות, ואפילו אלו 
שמפני איזה סיבה לא התחילו עדיין, הרי בודאי שזכות הרמב״ם מסייעתם שיצטרפו למחזור 
השני דלימוד הרמב״ם, ולא עוד, אלא שלימודם יהי' ביתר שאת וביתר עוז, "כפלים לתושי'" —

הרי זו סיבה הכי גדולה, שאין למעלה ממנה, להתאסף יחדיו לערוך ״סיום״ על הרמב״ם, 
ובאופן ד"מתכיפין התחלה להשלמה״ — להתחיל מיד את הלימוד דמחזור השני.

יד. ויה״ר שכל זה ימהר ויקרב את קיום היעוד וההבטחה שבה מסיים הרמב"ם את ספרו: 
״כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים".

התורה  דלימוד  העבודה  ובכללות  בפרט,  הרמב״ם  בלימוד  יוסיף  מישראל  כאו"א  כאשר 
וקיום מצוותי׳.

החל מ״מצוה ראשונה״: ״לידע שיש שם אלוקה״. אשר עלי׳ כותב הרמב״ם בהתחלת ספרו: 
״יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון״.

והדגשה מיוחדת על ענין הידיעה — ״לידע כו'". היינו, לא רק באופן של אמונה בלבד, כי 
אם באופן שהאמונה חודרת גם בידיעת השכל,

ומהי הידיעה — ״שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ 
ומה שביניהם ]״עד יתוש קטן שיהי׳ בטבור הארץ״[ לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״. שזהו 

התוכן דסיום הספר: ״מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים".

העולם  שמציאות  שתוכנם  הרמב"ם(  ספר  והתחלת  )בסיום  בתורה  אלו  ענינים  ומלימוד 
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כולו חדורה באלקות — נמשך הדבר בפועל במציאות העולם, כמאמר הזהר: "קוב"ה אסתכל 
באורייתא וברא עלמא . . בר נש אשתדל באורייתא ומקיים עלמא״ — קיום העולם לאמיתתו, 

עי״ז ש"מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים".

בעגלא דידן, במהרה בימינו ממש, ובשמחה וטוב לבב.

* * *
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שיחה ג'

הדרן על הרמב"ם.

טו. מנהג ישראל בנוגע לעריכת ״סיום" — ללמוד את השורות האחרונות מבפנים )מן הכתב 
או מן הדפוס(.

— מאז שהתירו לכתוב ״דברים שבעל פה״ )כולל חיבורו של הרמב"ם ״תורה שבעל פה 
כולה"( משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך״ —

ובאופן ד״מתכיפין התחלה להשלמה — כפי שנהגו לומר "הדרן", "כשם שעזרתני לסיים 
כו' כן תעזרני להתחיל כו'", וכן לקשר את הסיום עם ההתחלה", — כל חד וחד לפום שיעורא 
דילי'"עשיר" — מביא קרבן עשיר, "מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין" . . הרי נאמר 
. . כל חלב לה׳ ". ומי שאין ידו משגת כל כך — מביא בן יונה או תור", ועכ״פ —  בתורה 

עשירית האיפה סולת".

ומכיון שנתפשט המנהג אצל רוב ישראל — הרי זה ע״ד ״הגזרות והתקנות והמנהגות״ שחל 
עליהם התוקף דמצות עשה ומצות לא תעשה, כפי שמבאר הרמב"ם את פרטי הדברים בריש 

הלכות ממרים.

ובהתאם לכך, יש לקיים מנהג זה גם בנוגע לספרו של הרמב״ם — שקראו בשם ״משנה 
תורה״, כמ״ש בהקדמתו: "לפיכך קראתי שם חבור זה משנה תורה״, וכמו כן נקרא בשם ״יד 

החזקה״.

]דרך אגב: יש לברר )ולעת־עתה לא מצאתי דבר ברור( מי הי' הראשון שנתן שם זה, שכן, 
למרות הרמז דמספר הספרים – י"ד, והתוקף והחוזק דהלכה שעש"ז נקרא ״יד החזקה״, הרי 
לאחרי  הרמב״ם  של  לחיבורו  שם  להוסיף  ועכ״פ(  )לשנות,  יכול  שרוצה  מי  כל  שלא  מובן, 
שהרמב״ם עצמו קבע את שם החיבור, ולכן, כשרואים ששם זה נתפשט ונתקבל בכל תפוצות 
ישראל, ועד שכבר בדפוסי הרמב"ם הראשונים מופיע הפסוק, ״ולכל היד החזקה גו'" סביב 
״דף־השער״, או שנדפס ב״דף־השער" ״משנה תורה והוא היד החזקה״ — בהכרח לומר שהדבר 
נקבע ע״י גדול בישראל, שהיתה לו הסמכות — ע״פ תורה — להוסיף את השם ״יד החזקה״[.

ולכן, ילמדו עתה את השורות האחרונות, או ההלכה האחרונה ברמב״ם, ו"מתכיפין התחלה 
להשלמה" — ללמוד שורות אחדות מהתחלת הרמב״ם.

— אמנם, בנוגע לסיום מסכת בש״ס מסתפקים באמירת ״כשם שעזרתני לסיים כו׳ כן תעזרני 
להתחיל כו'", אבל אעפ״כ, בנוגע ל״סיום״ על הרמב״ם, הרי מכיון שענינו ״הלכות הלכות״, 

הלכה למעשה בפועל, לכן, כדאי ונכון ללמוד בפועל מהתחלת הרמב״ם.

ולבאר באופן ד״עשירית האיפה״ עכ״פ,  שכן, אף שהדבר  וכאמור, ללמוד מתוך הספר, 
כרוך עם טירחא דציבורא — הרי אין ברירה ומוכרחים לקיים "מנהג ישראל".
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וע"פ מ״ש הרמב״ם שספרו מיועד "לקטן ולגדול״ — בודאי יהיו הדברים מובנים אפילו 
״לקטן״, וביחד עם זה, יוסיפו הדברים גם ״לגדול״ שכבר למד את ספרו של הרמב״ם כמה 
פעמים. כהוראת חז"ל: ״הפך בה והפך בה״, ולא רק ב׳ פעמים, כי אם באופן תמידי, ״ילכו 

מחיל אל חיל״, בלימוד הרמב"ם.

טז. בהלכות האחרונות דספר הרמב"ם — ״הלכות מלכים ומלחמותיהם״ )כפי שנקבע שמם 
האחרונה  ובהלכה  הרמב״ם(,  ע״י  שנחלק  )כפי  י"ב  פרק   — האחרון  בפרק  הרמב״ם(,  ע״י 
)חלוקה שנעשתה אף היא ע״י הרמב״ם; סימני ההלכות א' ב׳ וכו' — לא נכתבו ע״י הרמב״ם, 
אבל חלוקת ההלכות נעשתה ע״י הרמב״ם עצמו, כמפורש בהקדמתו, וכפי שרואים בכתבי־יד 
דהרמב״ם שישנו ריוח בין פיסקא לפיסקא. אף שלא מופיעים הסימנים א׳ ב' וכו' — כותב 

הרמב״ם*:

״ובאותו הזמן״ — ב״ימות המשיח״, אודותם מדובר בהלכה שלפנ״ז — ״לא יהי׳ שם לא 
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות״,

וממשיך: ״שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר", כלומר, "שהטובה 
כו'", בהוספת אות שי״ן, הרי זה נוסח של נתינת טעם, היינו, מכיון שתהי׳ השפעת הטובה 
בריבוי, ולא סתם "טובה", אלא אפילו ״מעדנים", עניני תענוג — הרי במילא לא יהי׳ "רעב", 
 — מזה  )וכתוצאה  ותחרות״  "קנאה  שכן,  ״מלחמה״,  ועאכו״כ  ותחרות",  "קנאה  לא  וגם 
״מלחמה״( שייך רק כשיש לאחד דבר טוב )ועכ״פ — סוג טובה( שאין לזולתו, שאז מתקנא בו 
ומנסה להתחרות עמו כו׳, משא״כ כאשר אצל כאו״א ישנם כל עניני טובה ותענוג בשלימותם 

— אין לו במה לקנא ועם מי להתחרות או להלחם.

ומדייק ״וכל המעדנים מצויין כעפר":

״עפר״ — מורה על דבר שאין לו חשיבות ותפיסת־מקום, כמובן מהלשון דביטול חמץ: 
"ליבטל . . כעפרא דארעא״.

ובעניננו: לא זו בלבד שעניני טובה. ואפילו ״מעדנים״, יהיו מצויין בריבוי, אלא עוד זאת, 
שיהיו ״מצויין כעפר״, היינו, שלא תהי׳ להם תפיסת־מקום, כמו "עפר״. — אמנם יהי׳ צורך 
בענינים אלו )״מעדנים״( כדי שמציאותו תהי' בכל התוקף )ובודאי — ללא ענינים המבלבלים(, 
לאופן של  עד  כדבעי,  וחכמתה  בתורה  לעסוק  ביכלתו  נפשו, שאז  כחות  דכל  עד לשלימות 
שלימות, אבל אעפ״כ, החשיבות והתפיסת־מקום של ה"מעדנים״ מצד עצמם היא — ״כעפר״.

*( כ"ק אדמו"ר שליט"א קרא את דברי הרמב"ם )דלקמן( מתוך חוברת מיוחדת שהודפס 
בה סיום והתחלת ספר הי"ד.

יז. וממשיך הרמב"ם — ״ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״:

עד עתה דובר אודות שלילת ענינים בלתי־רצויים — רעב ומלחמה, קנאה ותחרות — עי״ז 
נתינת־מקום  תהי'  שלא  כך  כעפר"  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהי׳  ״שהטובה 

לענינים בלתי־רצויים הנ"ל.

ולאחרי כן ממשיך הרמב״ם ומוסיף ענין חיובי —  "לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את 
ה' בלבד".
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ובענין זה גופא מקדים הרמב״ם ענין של שלילה — ״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את 
ה'". דלכאורה, ע״פ הידוע גודל הדיוק בלשונו של הרמב"ם, עד שאין תיבה מיותרת — צריך 
ביאור: מהי כוונתו באריכות הלשון ״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה'" — הרי יכול 

לכתוב בקיצור ש״יהי' עסק כל העולם לדעת את ה'" ?!

והביאור — שכוונת הרמב״ם לשלול )לא רק ענינים של רעב ומלחמה כו', אלא( גם סוג 
"עסק״ שהוא ע״פ תורה )לפני ימות המשיח(:

כולו,  העולם   — ועאכו״כ  לבטלה״.  אחד  דבר  ברא  לא  בעולמו  הקב״ה  שברא  מה  ״כל 
שבודאי יש בו כוונה ותכלית, ולכן, צריך להיות ״עסק כל העולם״ — בהתאם לכוונת ותכלית 

בריאתו.

ובכן: כוונת הבריאה היא — "כל העולם לא נברא אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את 
קוני״, והשימוש לקוני — בכמה אופנים: )א( ע"י לימוד התורה וקיום המצוות. )ב( ״ששת 
ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך״, ובלשון המכילתא: ״זו מצות עשה", וכפסק המשנה )והובא 
גם בהלכה(: ״כל מעשיך יהיו לשם שמים״, ובלשון הרמב״ם: ״החכם ניכר )לא רק ״בחכמתו 
מזו: ״בכל  ויתירה  ובמתנו",  ובמשאו  כו׳  ובמשקהו  גם( במעשיו במאכלו  ובדעותיו", אלא 
דרכיך דעהו״, לא רק שכוונתו ״לשם שמים״, אלא באופן ש״בכל דרכיך" גופא ישנו הענין 

ד״דעהו" )דוגמת הענין ד״מלאה הארץ דעה את ה'", ״לידע שיש שם מצוי כו'"(.

ה׳  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי׳  "לא   — הזמן״(  )״באותו  המשיח  בימות  אמנם, 
תורה בתקופה שלפני  ע״פ  להיות  והוצרכו  כל העולם״ שהיו  ד״עסק  בלבד״: מכל הענינים 
ימות המשיח — לא ישאר אלא העסק ד״לדעת את ה'". כלומר, העסק ד"כל מעשיך יהיו לשם 
שמים״, ואפילו העסק ד״בכל דרכיך דעהו״ — לא יהי׳ עוד, ושלילתו היא לעיכובא, כידוע 
הכלל שהלשון ״אין כו׳ אלא״ )ובנדו״ד: "לא יהי׳ כו׳ אלא״( הוא לעיכובא, שכן, כאשר יקויים 
היעוד ״ועמדו זרים ורעו צאנכם״, אזי לא יצטרכו ישראל לעסוק בעניני העולם, כי אם ״לדעת 

את ה'".

]ויתירה מזה: ״לא יהי׳ עסק כל העולם כו'" — קאי )לא רק על בנ״י, אלא( גם על אוה"ע, 
שגם אצלם יהי׳ הענין ד״לדעת את ה'"[.

ומוסיף הרמב״ם ״בלבד״ )״לדעת את ה׳ בלבד״( — להדגיש עוד יותר את השלילה דכל 
יהיו לשם שמים״, ואפילו ״בכל דרכיך דעהו״(,  שאר עניני ״עסק כל העולם״ )״כל מעשיך 

שמכולם "לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד״.

יח. ויש להוסיף ביאור בדיוק הלשון ״לדעת את ה׳ בלבד״. ובהקדים:

בסוף הלכות תשובה ]שתוכנם קשור ביותר עם תוכנם של ההלכות האחרונות דספר הי״ד. 
מאריך  תשובה״[  בהלכות  שביארנו  ״כמו  שלפנ״ז:  בהלכה  בפירוש  הרמב״ם  שמזכיר  כפי 
כדי  לא  היינו,  עבודה לשמה.  היא — העבודה מאהבה,  לבאר ששלימות העבודה  הרמב״ם 
לקבל שכר, ״כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה״ )בתורה(, או אפילו ״כדי שאזכה לחיי 
העולם הבא״ — שכן, גם כאשר עובד את ה׳ לשם מטרה ותכלית הכי נעלית, הרי זו עבודה 
״שלא לשמה״: ולכן, שלימות העבודה היא — שלא לשם מטרה ותכלית כל שהיא, כי אם 

עבודה מאהבה.
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ובנוגע לעניננו:

גם העסק ״לדעת את ה'" יכול להיות לשם איזו כוונה ותכלית, וכמו: לימוד התורה, כדי 
לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, וזהו ״לדעת את ה'" — לדעת ״דבר ה׳ 

זו הלכה״.

אמנם, למרות גודל החשיבות והעילוי שבדבר, עד שעי״ז מקיימים את ציווי הקב״ה, ״אשר 
כוונה  לשם  הוא  ה'"  את  ״לדעת  שהעסק  העובדה  עצם  מ״מ,   — וצוונו״  במצוותיו  קדשנו 

ותכלית מסויימת, אין זה שלימות העבודה ד״לדעת את ה'" )לשמה(:

שלימות העבודה היא — כשאין לו שום כוונה ותכלית נוספת מלבד עצם הענין ד״לדעת את 
ה'". וענין זה מדגיש הרמב״ם בהוספת תיבת ״)לדעת את ה'( בלבד״, היינו, שהעסק ״לדעת 

את ה'" הוא באופן ד״בלבד״. ידיעת ה׳ כשלעצמה, ללא כל מטרה ותכלית אחרת.

יט. עפ״ז יומתק גם דיוק הלשון ״)לא יהי׳( עסק כל העולם )אלא( לדעת את ה׳ בלבד״ — 
״עסק״ דייקא, ולא ״עבודה״, ״מלאכה״ וכיו״ב:

הלשון ״עסק״ הוא גם מלשון ״מסחר״, שתוכנו — ענין של ריוח והוספה. שכן, ״זבון וזבין 
)ללא כל ריוח( תגרא איקרי״ )בתמי׳(".

ודוגמתו בלימוד התורה )״לדעת את ה'"( — ״יגדיל תורה ויאדיר״:

כאשר לימוד התורה הוא כדי לדעת את ההלכה למעשה בפועל — הרי לאחרי שלומדים 
ויודעים את ההלכה בפועל, שוב לא שייך בזה ענין של ריוח והוספה. וא"כ, לאחרי שלומדים 
כל התורה כולה — דבר השייך גם בזמן הגלות. כדאיתא במנחות, ועאכו״כ "באותו הזמן״ — 
שוב לא שייך בזה ענין של ריוח והוספה. ולא עוד, אלא שאפילו לחזור על הלימוד כדי שלא 
לשכוח — גם לא יצטרכו, דמכיון ש״את רוח הטומאה אעביר מן הארץ״. הרי לא יהי׳ ענין 

של שכחה כלל.

כי אם  יעשון.  לדעת את המעשה אשר  כדי  לא  ללימוד התורה כשלעצמו,  בנוגע  משא"כ 
לימוד ופלפול בתורה באופן ד״דרוש וקבל שכר״, גם כאשר אין נפק"מ בהלכה לפועל — הרי 

תמיד שייך ריוח והוספה בדבר, "יגדיל תורה ויאדיר״.

וזהו דיוק הלשון ״עסק כל העולם . . לדעת את ה׳ בלבד״ — דמכיון שהענין ד״לדעת את ה'" 
אינו לשם מטרה ותכלית )לדעת את המעשה אשר יעשון(, כי אם ״לדעת את ה׳ בלבד״, הרי זה 

באופן ד״עסק״, שיש בו ריוח והוספה, "יגדיל תורה ויאדיר".

ו״בכל דרכיך  יהיו לשם שמים״  ]ומה שהלשון ״עסק" קאי גם על העבודה ד״כל מעשיך 
והרי  זו,  כוונתו לשלול עבודה  כו'",  כל העולם אלא  יהי' עסק  ״לא  )כאמור, שמ״ש  דעהו" 
גם בנוגע לשלילה כותב "עסק כל העולם״( — הביאור בפשטות: כאשר האדם אוכל ושותה 
כדבעי — בברכה לפני׳ ולאחרי', וכוונתו לעבוד את ה׳ )״לשם שמים״, ״דעהו"(, הרי בודאי יש 
כאן ענין של ריוח והוספה — ש״מעשיך״ ו״דרכיך״ נעשו חלק מעבודת ה׳, ובלשון הרמב״ם: 

״היות הגוף בריא ושלם מדרכי )עבודת( ה׳ הוא״[.

כ. וממשיך הרמב"ם — "ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים":
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מכיון שהעסק ד״לדעת את ה'" לא יהי׳ לשם מטרה ותכלית אחרת, כי אם באופן ד"בלבד״, 
"יגדיל תורה ויאדיר״ )כנ״ל בארוכה( — ״לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים״. היינו, לא רק 
סתם חכמים בידיעת התורה, ״עם חכם ונבון״, "כי היא חכמתכם ובינתכם", אלא יתירה מזה 
— "חכמים גדולים״, בהתאם לכך שלימוד התורה שלהם הוא באופן ד״יגדיל תורה ויאדיר״, 

גדלות בתורה.

כא. וממשיך — ״ויודעים דברים הסתומים":

)״לדעת את ה'"( הוא כדי לדעת הלכה למעשה, לדעת את המעשה  לימוד התורה  כאשר 
אשר יעשון — הרי בענינים של ״הלכה" אין ״דברים סתומים״, ובלשון הרמב"ם בהקדמתו 
לחיבורו: "שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול״, ״אדם קורא בתושב"כ תחלה ואח״כ קורא 

בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה״, ואין דבר הסתום ממנו.

להלכה  נוגעים  שאינם  בענינים  אלא  שייך  אינו  הסתומים״  ד״דברים  שהמושג  ונמצא, 
בפועל — באופן הלימוד ד״יגדיל תורה ויאדיר״, ועאכו״כ — בידיעת ה׳ )״לדעת את ה'"(. 
שכן, מכיון שהקב"ה אינו בערך כלל וכלל לנבראים, ״ואל מי תדמיוני ואשוה״, כפי שמביא 
יכולה  ולא  אין דעתו של אדם מבין  וממשיך שם: "אמיתת הדבר  הרמב״ם בהתחלת ספרו. 
להשיגו ולחקרו" — הרי ככל שתרבה ידיעת ה׳, ישאר הדבר סתום ונעלם מכל רעיון, ״דברים 

הסתומים".

וזהו החידוש ש"באותו הזמן״ — שינצלו את גודל חכמתם )״חכמים גדולים", מכיון שעסקו 
עד  הסתומים״,  ״בדברים  ולהתייגע  ללמוד  ויאדיר״(  תורה  ד״יגדיל  באופן  התורה  בלימוד 

ש״ידעו דברים הסתומים״.

כב. וממשיך — ״וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם״:

לאחרי שיהי׳ הענין ד״ידעו דברים הסתומים״ — יש מקום לחשוב שהגיעו כבר לתכלית 
השלימות.

והגע עצמך: ענינים שהיו בבחינת ״דברים הסתומים״ עד ״אותו הזמן״ )ימות המשיח( — 
יש לו ידיעה בהם, מכיון שנתקיים היעוד, ״אשפוך את רוחי על כל בשר״ !... וא״כ, אפילו אם 
ידיעה זו אינה באופן של פרטים ופרטי פרטים, כי אם באופן כללי ובבחינת מקיף כו' — גם אז 

מרגיש שנמצא בתכלית השלימות!

אין להסתפק בכך ש״ידעו  הזמן״,  ״באותו  מוסיף הרמב"ם — שמכיון שנמצאים  זה  ועל 
"ישיגו״   — בוראם״  דעת  ש״ישיגו  באופן  להיות  צריכה  זו  ידיעה  אלא  הסתומים״,  דברים 
בדוגמת  ידו,  בהישג  הוא  שהדבר  כלומר,  הישג־יד,  מלשון  הלכות״(  ״הלכות  של  )בסגנון 
דבר שתופס בידו ונעשה רכושו, ״נקראת על שמו״, ובעניננו — שידיעת הבורא היא באופן 
ששכלו משיג את הדבר עד כדי כך שמתאחד עמו, היינו, שהשכל המשכיל והמושכל )ובלשון 

הרמב״ם: הדעה, היודע והידוע( נעשים מציאות אחת.

כג. ומסיים הרמב״ם — ״שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״:

לאחרי ביאור הענין בתורה שבעל פה — מוסיף הרמב"ם גם פסוק מתורה שבכתב, שכן, 
למרות העילוי ש״בדברי סופרים״ לגבי ״דברי תורה״, ״חביבין דברי סופרים כו'", ישנו תוקף 
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מיוחד בתושב"כ דוקא, כפי שמביא הרמב"ם בנוגע לכמה הלכות שיש נפק״מ אם הדבר הוא 
מ״דברי סופרים״, ״דברי קבלה", או מן התורה, ובזה גופא — דבר המפורש בתורה שאפילו 

הצדוקים מודים בו.

ולכן, מוסיף הרמב״ם ומדגיש שענין זה יש בו גם התוקף דתושב״כ )ועכ״פ — ״דברי קבלה״( 
— ״שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״, שבפסוק זה ישנם )בקיצור( כל 

הפרטים הנ״ל שנתבארו )בארוכה( בהלכות דתושבע״פ:

)א( ״עסק כל העולם . . לדעת את ה'" — הוא תוכן הענין ד״מלאה הארץ דעה את ה'".

)ב( הדיוק ד״לא יהי׳ כו' אלא לדעת את ה' בלבד״ )שלילת כל שאר ענינים, כולל ״לדעת 
את ה'" לשם איזו מטרה ותכלית( — מבואר בדיוק הלשון ״מלאה הארץ דעה את ה'", היינו, 
שהענין ד״דעה את ה'" ימלא את הארץ כולה עד שלא ישאר מקום לענין נוסף, כולל — כוונה 

ותכלית אחרת.

)ג( וההוספה ד״ישיגו דעת בוראם", שדעת הבורא היא בהישג־ידו, עד שמתאחדת עמו — 
היא תוכן הענין ד״כמים לים מכסים״: ב"ים״ — ישנם ריבוי נבראים, שהרי ״כל שיש ביבשה 
יש בים חוץ מן כו'" אלא שה״מים״ מכסים על קרקעית הים ועל כל הנבראים שבים, עד כדי 
כך, שלא רואים אלא מים. ודוגמתו בנמשל — ש״דעה את ה'" חודרת במציאות ״הארץ״ )״כל 
העולם״( המתאחדת עם ״דעה את ה'", עד שלא רואים את מציאות ״הארץ״, כי אם ״דעה את 

ה'". בדוגמת ה״ים״ שאין רואים בו אלא את ה״מים״.

כד. והנה, הלכה הנ״ל היא האחרונה בהלכות מלכים ומלחמותיהם, ובמילא — סיום וחותם 
ספר הרמב"ם.

״מתכיפין  כאמור,  הרמב״ם,  ספר  מהתחלת  ללמוד  מיד  ממשיכים   — ה"סיום״  ולאחרי 
התחלה להשלמה".

את  כידוע שפתח  ועמוד החכמות״ —  היסודות  ״יסוד  היא:  הרמב״ם  ספר  ובכן, התחלת 
ספרו בתיבות אלו כדי לרמז בראשי־התיבות שם הוי׳.

״לידע״ — באופן של ידיעה דוקא. ע"ד הלשון ״לדעת את ה׳. . דעה את ה'" שבסיום ספרו.

"שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא״ — דוגמת שם הוי׳, שא׳ הפירושים שבו — 
מלשון מהוה.

״וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם״ — ע״ד לשון הכתוב בהתחלת תורה־שבכתב 
)ספרו של משה רבינו(: ״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״. ״את השמים לרבות 

תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'" — "לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״.

כה. והנה, כאשר לומדים את התחלת ספר הרמב"ם במחזור שני, לאחרי שכבר סיימו את 
לימוד הספר כולו — מובן, שלימוד זה הוא באופן נעלה יותר, ובפרט — שכללות הלימוד 
צריך להיות באופן של הוספה, ״לאפשה לה״, ״לחדש חידושי הלכות רבות לפי רוחב שיש 

בלבו כו'.

ההלכה  לימוד  לאחרי  ברמב״ם  הראשונה  ההלכה  את  לומדים  כאשר  לעניננו:  ובנוגע 
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האחרונה — צריך להיות ענין של הוספה וחידוש באופן ידיעת ה׳ שבהתחלת הרמב״ם )״לידע 
הרמב״ם  שבסיום  הידיעה  אופן  לגבי  כו'"(  נמצא  כל  ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  שיש 

)"מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״(.

והביאור בזה:

הלשון ״ממציא כל נמצא״ )ולא ״המציא כל נמצא״( — בהוה — פירושו, שלא זו בלבד 
ורגע שקיימת  רגע  בכל  ההוה,  ברגע  זאת, שגם  עוד  אלא  )בעבר(,  בעת שנבראו  שהמציאם 
באופן  זה  הרי   — שביניהם״(  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  )״כל  נמצא״  ד״כל  המציאות 
ד״ממציא כל נמצא", שממציאו בכל רגע ורגע, ולולי זאת — תבטל מציאותו. וכפי שממשיך 
בהלכה שלאח״ז: ״ואם . . אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות״, שהפירוש בזה )גם( — 
שאם יבטל כח ההמצאה ד״ממציא כל נמצא״, אזי בטלה מציאות הנמצא, ״אין דבר אחר יכול 

להמצאות״.

מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  ״המחדש  בענין  הבעש״ט  דתורת  שהתוכן  פעם  וכמדובר 
בראשית״. שישנו החידוש דהתהוות הבריאה בכל רגע ורגע — הוא פס״ד מפורש ברמב״ם:

הפועל  כח  להיות  בארוכה ש״צריך  הזקן  אדמו"ר  והאמונה בתחלתו מבאר  היחוד  בשער 
בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו״, שהרי אפילו בקריעת ים סוף, ש״הוליך ה׳ את הים ברוח קדים 
עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו כמו נד וכחומה״, הרי ״אילו הפסיק ה׳ את הרוח כרגע, היו 
המים חוזרים ונגרים במורד כדרכם וטבעם כו׳, וכ״ש וק״ו בבריאת יש מאין שהיא למעלה 
מהטבע והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף. עאכו"כ שבהסתלקות כח הבורא מן הנברא ח״ו 

ישוב הנברא לאין ואפס ממש, אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד כו'".

הוה.  לשון  דייקא,  ״ממציא״  נמצא״,  כל  ״ממציא  הרמב״ם  לשון  בדיוק  מבואר  זה  ותוכן 
שענין זה הוא באופן תמידי, בכל רגע ורגע.

ועפ״ז מובנת ההוספה ד״לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא כו׳ לא נמצאו 
ה׳  לגבי ״מלאה הארץ דעה את  )התחלת הרמב״ם במחזור שני( —  אלא מאמיתת המצאו״ 

כמים לים מכסים״ )בסיום הרמב״ם(:

של  המציאות  וישנה  הים  דקרקעית  המציאות  שישנה   — פירושו  מכסים״  לים  ״כמים 
כי אם מים  רואים אותם,  ומכוסה ב״מים״ עד שלא  הנבראים שבים. אלא מציאותם חדורה 
בלבד, וענינו בנמשל — שיודעים שישנה המציאות ד״ארץ״, אלא שמציאותה חדורה ומכוסה 

ב״דעה את ה'" עד כדי כך שלא רואים מציאות זו, כי אם ״דעה את ה'" בלבד.

נמצא״,  כל  ד״ממציא  הענין  את  בגלוי  שרואים   — יותר  נעלית  לדרגא  באים  כן  ולאחרי 
היינו, שכאשר מסתכלים על מציאותו של הנברא — רואים בגלוי )לא ״מים״, ״דעה את ה'", 
)כלשון  בנפעל  האלקי  הפועל  כח  את  בגלוי(  רואים  אלא  מציאותו,  את  ומכסים  שחודרים 
אדמו״ר האמצעי. וכידוע גם פתגם אדמו״ר הצ״צ בענין זה(, ובלשון הכתוב: ״ונגלה כבוד ה׳ 
וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ דיבר". היינו, שיתגלה ״דבר הוי'" המהוה את העולם וכל אשר 
בו )״בעשרה מאמרות נברא העולם״(, כך שכאשר יסתכלו על הנברא, יראו ״כי פי הוי׳ דיבר״, 

שנמצא בו ״דבר הוי'" המהוה אותו תמיד מאין ליש, ״ממציא כל נמצא״.

כו. והנה, אף שלימוד הלכות הנ״ל הוא באופן השייך גם ״לקטן״ — הרי זוהי התחלה ודרך 
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להגיע ללימוד באופן נעלה יותר, עד ללימוד השייך ל״גדול״.

וכמובן גם מכללות הסדר דלימוד התורה — כמבואר בהלכות תלמוד תורה: ״משיתחיל 
לדבר )אביו( מלמדו תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב״ — לימוד הכי פשוט, מכיון שזה 
עתה מתחיל לדבר, ולאחרי כן בא לדרגא ד"בן חמש שנים למקרא״, ״בן עשר שנים למשנה״, 
״בן חמש עשרה לגמרא״, ״בן ארבעים לבינה", וכן הלאה, בעילוי אחר עילוי. ועד״ז בנוגע 
ללימוד הרמב״ם — שהתחלת הלימוד היא באופן השייך "לקטן״, עד שבאים ללימוד באופן 

השייך ״לגדול״.

פס״ד  יקויים  לשמה  התורה  לימוד  ועאכו״כ  התורה,  בלימוד  ההוספה  ע״י  אשר  ויה״ר 
הרמב״ם ״עשה מצוה אחת״, מעשה אחד, דיבור אחד, ואפילו מחשבה אחת, "הרי הכריע את 

עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה״.

עד ל"תשועה והצלה״ האמיתית והשלימה — גאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו,

במהרה בימינו ממש.

* * *
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שיחה ד'

היחס של הרמב"ם לאוה"ע, הן בספרו – הל' ז' מצות בני נח, והן בהנהגתו 

בחיי היום יום – הושטת עזר וסיוע לכל אדם, יהודים וגויים. ולכן יש לעשות 

"שטורעם" אודות הרמב"ם – ובפרט בקשר ליובל ה-850 להולדתו – גם 

בין אוה"ע, והעיקר – לפעול שיקיימו ז' מצות בני נח, לשבת יצרה.

כז. נוסף על ה״סיום״ דלעיל, שיש להוסיף בזה כמה וכמה — נתעכב עתה על דבר־חידוש 
שלא שמים לב אודותיו בקשר להרמב״ם.

ובהקדמה:

בנוגע לחכמי התורה, ובפרט פוסקים בתורה — הרי כשם שלמדים מהספרים שחיברו, כמו 
כן למדים הוראות מדברי ימי חייהם והנהגתם בפועל, הן מדיבורם, שכן, אפילו ״שיחת חולין 
 — וק״ו  וכ"ש  כו'",  למדנו  גמליאל  רבן  של  ״משיחתו  לימוד״,  צריכה  חכמים  תלמידי  של 

ממעשיהם, ועאכו״כ — מהנהגתם באופן קבוע ותמידי.

ובנדו״ד — בנוגע להרמב״ם — כשם שלמדים מספריו, כמו כן יש ללמוד מאופן הנהגתו 
בחיים חיותו בעלמא דין בחיי היום־יום, הנהגה שהיא באופן ד״פעולה נמשכת״ על כל הדורות 

שלאח״ז, הן בבחינת ״הלכות הלכות״, והן בבחינת ״מורה הנבוכים״.

בסגנון אחר קצת: הנהגת הרמב״ם בחיי היום־יום בהתאם לפסקי־דינים שבספריו — מהוה 
ולשכנע אותו,  צורך להתווכח  קיום הדברים במעשה בפועל, כך שאין  ״דוגמא־חי'" לאופן 

לדבר עמו, עאכו״כ להזכיר לו — מכיון שהדבר נעשה סדר קבוע בחייו הפרטיים.

והן  בנוגע לספריו  הן  ענין מיוחד אצל הרמב״ם שלא שמים לב אודותיו —  ובכן: מצינו 
בנוגע להנהגתו בחיי היום־יום, והוא — היחס לאומות־העולם, כדלקמן.

כח. בנוגע לספריו של הרמב״ם — הרי החידוש המיוחד בספר הי״ד, ״הלכות הלכות״, לגבי 
כל שאר הפוסקים, הן הפוסקים שלפניו )בעל הלכות גדולות, האלפ״ס, וכיו״ב( והן הפוסקים 
שלאחריו )הטור, שו״ע, הב״י, ושו״ע אדה״ז(, הוא — שכולל את הלכות כל התורה כולה, הן 
ההלכות הנוהגות בזמן הזה, והן ההלכות הקשורות עם ימות המשיח )ואדרבה: סיום וחותם 

ספרו — ״הכל הולך אחר החיתום״ — אודות "ימות המשיח״(.

אמנם, ישנו חידוש נוסף בספר ההלכות של הרמב״ם — שלא שמים לב אודותיו:

ספרו של הרמב״ם הוא היחידי מכל ספרי הפוסקים שנתבארו בו פרטי ההלכות דשבע מצוות 
בני־נח )קרוב לסיום וחותם הספר כולו(, משא״כ בטור ושו״ע, ואפילו ברי״ף — שמזכיר זאת 
כברמב״ם.  הפרטים,  ובכל  הלכות  פסקי  של  באופן  לא  אבל  הגמרא,  בדברי  לביאור  בקשר 
מצוות  לקבל  העולם  באי  כל  את  לכוף  הגבורה  מפי  רבינו  משה  ש״צוה   — לפנ״ז  ומקדים 



י"א ניסן תשמ"ה / 25

בלתי מוגה

שנצטוו בני נח״, ולא עוד, אלא ש״כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן . . יש לו חלק לעולם 
הבא״, והרי מובן גודל החידוש וההפלאה שבדבר, והראי׳ שיש פלוגתא בדבר, וחידוש גדול 

עוד יותר — ע״פ המבואר בחסידות בענין ״חלק לעולם הבא״.

בכתוב  נרמז  זה  שענין   — באורייתא״  רמיזא  דלא  מידי  ״ליכא  הכלל  ע״פ   — לומר  ויש 
״ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם", ויתרה מזה: ״אז אהפוך אל עמים שפה ברורה 
לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם אחד״, וכפס״ד הרמב״ם בסיום וחותם ספרו אודות משיח 
צדקנו — שלאחרי ש״יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה׳ . . ובנה מקדש 
אז  כי  ביחד, שנאמר  ה׳  את  לעבוד  כולו  העולם  את  ״יתקן  ישראל״ —  נדחי  וקבץ  במקומו 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם אחד״, כלומר, כשם שתפקידו 
של יהודי לדאוג לישובו של עולם באופן ד״לשבת יצרה״, עי״ז שפועל על אוה״ע לקיים שבע 
מצוות בני־נח, כמו כן יהי׳ גם תפקידו של משיח צדקנו לתקן ולפעול שלימות בעולם כולו — 
שגם אוה״ע יעבדו את ה׳, "לעבדו כולם שכם אחד״. היינו, שגם הם "ידעו כי אתה שמך ה׳ 

לבדך עליון על כל הארץ״.

וכמו כן מצינו בנוגע להנהגתו בפועל בחיי היום־יום — שהי׳ לו סדר קבוע לעזור ולסייע 
)לא רק לבנ״י אלא( גם לאינם־יהודים:

ידוע מכתבו של הרמב"ם אודות סדר היום שלו )לא בתור דבר היוצא מגדר הרגיל, כי אם 
סדר קבוע מידי יום ביומו( — שבבואו לביתו )לאחרי ביקורו בחצר המלך( עייף ורעב. "אמצא 
האכסדראות כולם מלאות בני אדם גוים ויהודים בהם . . ואצא לרפאותם ולכתוב להם פתקות 

ונוסחאות רפואות חלייהם . . עד הלילה . . ואני בתכלית החולשה כו'".

אדם  לכל  לעזור  צריכים  כיצד  חי'"  "דוגמא  הרמב״ם  הראה  היום־יומיים  בחייו  כלומר, 
הזקוק לעזר וסיוע, מבלי להתחשב כלל במדת הקושי שבדבר, עד כדי מסירת־נפש ממש, שכן, 

למטרה זו הקדיש הרמב״ם כו״כ שעות מידי יום ביומו, מבלי להתחשב במצבו הוא!

ונמצא, שמלבד הלימוד וההוראה מפס״ד בספר הי״ד שיהודי צריך להשתדל ולעשות את כל 
התלוי בו לתיקון העולם, ישנו גם לימוד והוראה מהנהגתו האישית של הרמב"ם בחייו היום־
יומיים — שהשתדל ומסר את נפשו להגשת עזר וסיוע לכל אדם, יהודים וגויים, שזהו תוכן 

הענין דתיקון העולם — החל מבריאות הגוף כפשוטו.

ולכן, כדאי ונכון שבד בבד עם עריכת ״סיומים" על ספרו של הרמב"ם, יוסיפו וידגישו גם 
מהפס״ד  החל   — העולם  דתיקון  לפעולה  הקשור  בכל  מהרמב״ם  שלמדים  ההוראה  אודות 
בספרו שתפקידו של יהודי לפעול על אוה״ע לקיים מצוות בני־נח, שתוכנם ונקודתם — ישוב 

העולם, ״לשבת יצרה״. וכן בנוגע להנהגתו האישית — הגשת עזר וסיוע לכל אדם.

כט. מאמר המוסגר:

בהמשך להמוזכר אודות תפקידו של יהודי "לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
בני נח״ — הרי מובן וגם פשוט שאין זה שייך כלל וכלל לענין של גיור, שכן, לא קיים ציווי 
בתורה להשתדל לגייר גוי, ואדרבה: כאשר גוי מביע את רצונו להתגייר — צריכים לדבר על 

לבו שימנע מלהתגייר )כמבואר בארוכה בפס״ד הרמב״ם(!

ועאכו״כ — שאסור לרמות את הגוי, את זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות, שע״י "צרמוניא״ 
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הוא  זה  יודעים שדבר  ליהודי, בה בשעה שהכל  נהפך מגוי  גדול( שאין בה ממש —  )רעש 
היפך ההלכה. שהיא ״דבר הוי'" )״דבר הוי׳ זו הלכה״(, אשר להיותו ״יסוד היסודות ועמוד 
החכמות״ — ר״ת הוי', ״מצוי ראשון.. ממציא כל נמצא״, הרי מובן וגם פשוט שדבר שהוא 

היפך רצונו, אין לו שום ממשות כלל!

ענין זה אינו ניתן לוויכוח והכרעה מי ינצח, דעה זו או דעה אחרת, מפלגה זו או מפלגה 
אחרת — שכן, אין זו דעה של "בשר ודם״, כי אם ״דבר הוי׳ זו הלכה״!

הקב״ה אומר: ״הן כל הנפשות לי הנה״ — הן הנפשות דאומות העולם, והן הנפשות דבנ״י, 
ואביו  )כמארז"ל ״שלשה שותפין באדם, הקב"ה  נשמה לאדם  נותן  ובמילא, כאשר הקב״ה 
ואמו . . והקב״ה נותן בו רוח נשמה״( — הרי פשוט שלא יתכן שיבוא ״בשר ודם״ ויאמר: 
אמנם הקב״ה נתן לך נשמה של גוי, אבל אעפ״כ, אני אתן לך פיסת נייר שיש לך נשמה של 

יהודי )"חלק אלקה ממעל ממש"(, על סמך "צרמוניא״ של ״מעשה אנוש ותחבולותיו״!

גם אלו שעושים זאת — יודעים היטב שאין שום ממשות בדבר, ומה שאעפ"כ עושים כן 
— הרי זה רק מפני ש״יצרם הוא שתקפם" )כלשון הרמב״ם(, ובמילא, נמצאים הם במצב של 

"אונס״ — כך שלמרות שיודעים את האמת, אעפ"כ, ממשיכים הם בדבר שקר שאין כמוהו!

כוונת הביטוי ״שקר שאין כמוהו״ — מכיון שאין זה רק מה שמשקרים גוי זה בלבד, כי אם 
שמשקרים גם את זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות )אם בינתיים לא יבוא מישהו שיגלה להם 
את האמת(, כך שאפילו כשירצה לחזור בתשובה — יצטרך לחפש את כל אלו שהוטעו על 
ידו, כאמור, זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות; ובאיזה ענין משקרים אותם — לא רק בענין 
של ממון או אפילו בנוגע לגופם, כי אם בענין הנוגע לציפור נפשם — לחשוב שיש לו נשמה 

אחרת מזו שיש לו באמת!

אין כל צורך להסביר שאותו גוי נשאר גוי כמקודם, כך שלא ניתוסף מאומה לעם ישראל:

הדבר היחיד שפועלים בכך הוא — שמזיקים לגוי, לו ולזרעו ולזרע זרעו עד סוף כל הדורות, 
שכן, כל משך ימי חייהם יחיו בשקר תמידי, בחשבם שנעשו יהודים ע״י ״צרמוניא״ שהכל 
יודעים שאין בה כל תוכן; אין לה שייכות עם ״הנפשות לי הנה״, עם ״עולם על מילואו נברא״, 

ועם ״וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד״, אדרבה — רע בתכלית, דבר המזיק!

ומכיון שכן, הרי לא זו בלבד שלא תצמח מזה תועלת ליהודים, אלא אדרבה: סוכ״ס יוודע 
הדבר גם לגוי. ובידעו שיהודי הכניסו ל״עולם השקר״ — יהפך להיות ההיפך ד״אוהב ישראל״, 

רחמנא ליצלן, כל ימיו, הוא וזרעו וזרע זרעו!

במקום להוסיף עוד יהודי לעם ישראל )כפי שטועים לחשוב( — יתוסף אדם שיהפך להיות 
״שונא ישראל״. רחמנא ליצלן!

ויתירה מזו, לא רק שגוי זה, זרעו וזרע זרעו, נעשים היפך "אוהבי ישראל", אלא עוד זאת. 
שעי״ז מעוררים רגש של רוגז והיפך האהבה גם אצל שאר אומות העולם ששומעים על כך! 
כך  על  בלבד,  מ״קפידא״  יותר  והרבה  ״קפידא״.  להם  שיש  בפירוש  כשאומרים   — ובפרט 
שמנתקים אנשים השייכים אליהם, ולא עוד, אלא שעושים זאת בדרכים שהם )לא רק היפך 

התורה והיהדות, אלא גם( היפך הצדק והיושר!
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נמצאים אנו בתקופה כזו שאומות העולם יש להם נטי׳ )לא לכיוון של שנאה, ואדרבה: נטי׳( 
של קירוב כלפי בנ׳יי. ורצונם לעזור ולסייע לבנ״י. ולכן, יש להשתדל שלא לעורר את רוגזם 

של אומות העולם בראותם שמרמים גוים עד סוף כל הדורות בענין הנוגע לנשמתם!

ואם בכל מקום דרושה זהירות בדבר — הרי עאכו״כ שכן הוא במקום שבו זקוקים יהודים 
ומכופלת  כפולה  זהירות  דרושה  בודאי  ששם  מיוחד...  באופן  העולם  מאומות  וסיוע  לעזר 

מהנהגה שתעורר את רוגזם של אומות העולם כלפי יהודים!

לכאורה, כיצד יתכן שבעולמו של הקב״ה תהי׳ מציאות של דבר המזיק בעצמה כזו — לכל 
הדורות?!

אין זה אלא כתוצאה מהחושך כפול ומכופל דזמן הגלות:

ישנם יהודים הנמצאים במצב של ״עבדות תמידית״ — היפך הגמור של ״עצמאות״ אמיתית 
— כלפי היצה״ר, כלפי ״גוי׳שקייט״ ו"גוים״, ובמילא, נמצאים בתנועה של מורא ופחד כלפי 
יהי'"אסיר־תודה״  שעי״ז  בחשבם  ישראל,  בכלל  כביכול,  להכניסו,  משתדלים  ולכן,  הגוי, 

כלפיהם, מכיון שלא יתפוס את השקר שבדבר!

אמנם, דבר כזה הוא בלתי אפשרי, שכן, דבר אמת — קיומו באופן תמידי, ״שפת אמת תכון 
לעד״; משא״כ דבר שקר — ״עד ארגיעה לשון שקר", ״למעט רגע הוא כלה והולך", שהשקר 

אין לו רגלים!

ומכיון שסוכ״ס יתברר לו השקר שבדבר — הרי בכך גורמים לעשות ממנו ״שונא ישראל״, 
רחמנא ליצלן, הוא וזרעו וזרע זרעו, ולא עוד, אלא שהדבר פועל גם על שאר אומות העולם 

ששומעים על כך )כנ״ל בארוכה(.

וכאמור, כל ענינים אלו אינם בבחינת חידוש שנתחדש בשנת תשמ״ה. כי אם הלכה ברורה 
בתורה — ״דבר הוי׳ זו הלכה", כולל — בספרו של הרמב״ם, ״יד החזקה", שם המורה על הכח 
והתוקף של ההלכות שבספר זה, ששם נתבארו כל פרטי הענינים הקשורים לגיור, וכן בקשר 
לעניננו — לאחרי מאמר המוסגר בענין הכי מבהיל — החיוב לפעול לתיקון העולם באופן 
ד״לשבת יצרה״, עי״ז שפועלים על אוה״ע לקיים מצוות בני־נח, כפס״ד הרמב״ם בספרו, וכפי 
שלמדים גם מהנהגתו האישית בחיי היום־יום — בהושטת עזר וסיוע לכל אדם, כנ״ל בארוכה.

ל. ומזה באים להתעוררות על ענין נוסף:

בהמשך ל״שטורעם״ אודות עריכת ״סיומים״ על הרמב"ם. ובפרט בקשר ושייכות עם יום 
הולדתו של הרמב״ם בי״ד ניסן, ערב פסח — טוב ונכון ביותר שיעשו גם ״שטורעם״ בקשר 

להרמב״ם אצל אומות העולם.

ובהקדמה:

כשמדברים אודות גדלותו של הרמב״ם — הרי מלבד היותו ״גדול בישראל", עד כדי כך 
שאומרים עליו "ממשה עד משה לא קם כמשה" )כנ"ל סי״ג(, נחשב הוא ל״גדול" גם אצל 

אומות העולם.

של  מדינות  שבכמה   — הרמב"ם  להולדת  ה־  יובל   — זו  בשנה  במיוחד  שרואים  וכפי 
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אומות־העולם, כמו: ספרד, מרוקו ומצרים וכיו״ב, וכן ב״או״ם״, ציינו תאריך זה ע״י עריכת 
״חגיגות", וכמה מהם קבעו את השנה כולה )או את החודש וכיו״ב( כ״שנת הרמב״ם". כדי 
גדול״  ״פוסק  היותו  כולל —  ופעולותיו,  ספריו  ובמילא —  הרמב״ם,  את שמו של  להגדיל 
בישראל, עד ל״נשיא״ בישראל )כידוע בדברי ימי חייו שהוכתר בתואר ״נשיא״ על הקהילה 

היהודית במצרים וכל הקהילות שמסביבה(, ובלשון הכתוב: ״ברוך תהי' מכל העמים״.

]ומכאן מענה לאלו ש״תואנה הם מבקשים", וטוענים, מה פשר ההשתדלות שגוים יכבדו 
את שמו של הרמב"ם?! ״דרך חדשה״! הרי המענה לזה — פסוק מפורש בתורה: ״ברוך תהי' 

מכל העמים״! זוהי אחת הברכות הכי גדולות שהקב״ה מברך את בנ״י!

גאולה  ״מיסמך  פסח,  גאולת  עם  הקשורה   — פורים  לגאולת  בנוגע  גם  הדבר  ומפורש 
לגאולה" — ״וכל שרי המדינות . . מנשאים את היהודים כי גדול מרדכי . . ושמעו הולך בכל 

המדינות״!

בעיני  גם  היהודי״  ״מרדכי  של  גדלותו  דלעיל:  המוסגר  למאמר  בהמשך   — אגב  דרך 
ולא  יכרע  ד״לא  באופן  יהדות,  לעניני  הקשור  בכל  האיתנה  בעמידתו  התבטאה  העמים  כל 
ישתחווה"; שלא כדעת הטועים ומתנהגים באופן הפכי, שבכך גורמים הם לפעולה הפכית — 
פירסום היפך אהבת ישראל בעיני כל העמים, רחמנא ליצלן! — הלואי שלא יבואו למצב זה, 

ויצאו י״ח באזהרה זו בלבד[.

ולכן, נוסף על ה״שטורעם" אצל בנ״י — יש להשתדל להשפיע גם על אוה״ע )כל אחד — 
לפי מעמדו ומצבו, ובמיוחד — אלו שיש להם השפעה על אוה״ע( שגם הם יציינו את יובל 

ה־ להולדת הרמב״ם.

והעיקר — להדגיש את העובדה שהרמב״ם דאג לכל בני־האדם, הן ליהודים והן לגוים, כפי 
שהדבר בא לידי ביטוי בספריו — פסקי־דינים גם בנוגע לשבע מצוות בני נח, וכן בהנהגתו 

בפועל בחיי היום־יום — הושטת עזר וסיוע לכל אדם, יהודים וגוים.

של  להולדתו  ה־  יובל  את  ויחגגו  יציינו  העולם  אומות  שגם  ההתעוררות  שע״י  ונמצא, 
נוסף על עצם המעלה בכך ש״שמעו הולך בכל המדינות״, באופן ד״ברוך  הרמב"ם — הרי 
תהי׳ מכל העמים״. ישנו עוד ״ריוח נקי" בדבר  — הוספה בכל הקשור להנהגת העולם באופן 

ד״לשבת יצרה״, ע״י קיום שבע מצוות בני־נח.

ספר הרמב״ם  ״סיום״  עם  אוה״ע —  בין  ע״ד ה״שטורעם״  הנ"ל —  ענין  ויש לקשר  לא. 
והתחלתו שמתקיים ביום זה. ובהקדמה:

לימוד ספר הרמב״ם כולו — בודאי אינו שייך לאומות העולם, ואדרבה: זוהי היפך מציאותו 
ישנם הלכות בספר  — כפס״ד הרמב״ם: ״עכו״ם שעסק בתורה חייב מיתה״; אבל אעפ״כ, 

הי״ד השייכים גם לבן־נח — ״שבע מצוות שלהן״. ובמילא, צריך ללמדם ולעסוק בהם.

ובזה מודגש הקשר עם סיום הרמב"ם — שכן, פרטי הדינים דשבע מצוות בני־נח נתבארו 
בסיום ספרו של הרמב״ם.

זאת ועוד:

בפרקים שבהם כותב הרמב״ם אודות פרטי הענינים דימות המשיח — מדגיש שמלך המשיח 
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״יתקן את העולם כולו לעבוד את ה׳ ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים גו׳ לעבדו שכם 
אחד״. )כנ״ל סכ״ח(, וכן בהלכה האחרונה שבה חותם ומסיים את ספרו: ״ובאותו הזמן לא 
יהי׳ שם לא רעב ולא מלחמה כו׳ ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד״ — קאי 
על כל העולם כולו. הן אצל בנ״י והן אצל אוה״ע, ובלשון הכתוב שמביא בהמשך הדברים: 

"ומלאה הארץ דעה את ה'".

ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  ״יהיו  מיוחדים:  ענינים  הרמב״ם  מבאר   — לבנ"י  ]בנוגע 
בנוגע  גם  כולו,  העולם  כל  על  קאי   — שלפנ״ז  הענינים  שאר  אבל  וכו'":  הסתומים  דברים 

לאומות העולם[.

וזהו הקשר עם ההתעוררות ע״ד קיום שבע מצוות בני־נח בזמן הזה:

שבע מצוות בני־נח, תוכנם ונקודתם — קיום העולם באופן ד״לשבת יצרה״. ונמצא, שעל 
ידם שוללים ענין של מלחמה ורעב, ״לא רעב ולא מלחמה״, ולדוגמא: איסור גזל — שולל 
ענין של מלחמה, וכן ענין של רעב — שכן כשאינו גוזל מחבירו, יש לו מה לאכול, ואינו רעב, 

וכיו״ב בשאר הפרטים הקשורים עד ישוב העולם.

ולכן, כשמחפשים דרכים כיצד לעזור ולסייע למדינות הנמצאות במעמד ומצב של ״רעב״, 
או למנוע מעמד ומצב של ״מלחמה״, הרי הדרך לזה היא — להוסיף בקיום שבע מצוות בני־

נח, שעי״ז זוכים לקיום העולם באופן ד״לשבת יצרה״.

זוכים לזמן שאודותיו מדבר הרמב״ם — ״באותו  זו בזמן הזה  ועד כדי כך, שע"י הנהגה 
הזמן״. היינו בגדרי הזמן, אלא שזהו ב"אותו הזמן״, בימות המשיח, ״לא יהי׳ שם לא רעב ולא 

מלחמה ולא קנאה ותחרות כו', ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד".

וכמו כן בנוגע להתחלת ספר הרמב"ם — שגם שם נכללים אומות העולם בתוכן הדברים:

״מצוי ראשון . . ממציא כל הנמצא . . משמים וארץ ומה שביניהם״ — קאי )לא רק על בנ״י, 
אלא( גם על אוה״ע. ויתירה מזו: לא רק על מין ה״מדבר״, אלא גם על כל פרטי הנבראים דמין 

החי, מין הצומח ומין הדומם.

וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בהלכה — פס״ד הרמב״ם בנוגע לאיסור ד"לא תשחית״ 
]שגם  זה איסור מדבריהם בלבד  ועד שאין  ששייך בכל דבר שבעולם, אפילו ממין הדומם, 
)כמדובר  גברא  כי אם חובת  היות שאינו איסור חפצא,  ומל״ת, עם  בו התוקף דמ״ע  יש  אז 
)״תורה  בתושבע״פ  הדבר  שנתפרש  )כפי  התורה  מן  איסור  אם  כי  שלפנ"ז([.  בהתוועדות 

בפירושה ניתנה״(, כולל — פרטי הדינים בספרו של הרמב״ם(.

לב. ולסיכום — בנוגע למעשה בפועל, ״המעשה הוא העיקר״:

יש להשתדל ככל האפשרי לנצל את מלוא כח ההשפעה על חוגי אוה״ע כדי לעוררם לערוך 
״אסיפות״, ״חגיגות״ וכיו"ב. בקשר עם יובל ה־ להולדת הרמב"ם, אשר בהם ״יעלו על נס" את 
גודל פעלו של הרמב״ם למען האנושות כולה. ולהדגיש שהרמב״ם צוה שכאו״א מבני־האדם 
ישתדל אף הוא בתיקון העולם, לגמול חסד לכל אדם וכיו״ב, ככל שאר הפרטים הקשורים 

לקיום העולם באופן ד״לשבת יצרה״.

ובזה נכללים גם כל שאר האופנים שבהם ועל ידם יתפרסם שמו של הרמב״ם בכל העולם 
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כולו — ״שמעו הולך בכל המדינות". כגון: הדפסת בולי מדינות שישאו את שמו של הרמב"ם, 
פתגם ע״ד הרמב״ם, או תמונתו של הרמב״ם.

בנוגע לתמונתו של הרמב״ם — יש אמנם שקו"ט וחילוקי דעות אם התמונה המפורסמת 
היא תמונתו האמיתית של הרמב״ם אם לאו, אבל אעפ"כ, בנוגע לתכלית הכוונה שבדבר — 
הזכרון על הרמב״ם. ״מורה הנבוכים״, אשר הראה את הדרך וצוה לעשות צדקה וטוב וחסד 
בעולם. זכרון שיביא להתעוררות ללכת בדרכיו — תבוא התועלת הרצוי׳ גם אם אין זו תמונתו 
נתינת הצדקה שלא לשמה — שגם אז ישנה פעולת הצדקה:  )וע״ד  האמיתית של הרמב"ם 

"החיית את נפש העני״(. ובפרט — שיתכן שזוהי אמנם התמונה האמיתית.

ובכל אופן, בנוגע להדפסת בולים שישאו את שמו של הרמב"ם — בודאי אין מקום לשקו"ט, 
שהרי שמו של הרמב״ם — בודאי אמיתי הוא... שכן, גם כאשר נכתב ב״ראשי־תיבות״ — הרי 
ועד שישנם כמה הלכות הקשורים עם ״ראשי־ לו מקור בתורה.  יש  הענין ד״ראשי־תיבות״ 
תיבות״ )ע״ד ובדוגמת ״מדות שהתורה נדרשת בהן״(. ולדוגמא — בהתחלת ספר הרמב״ם: 
פתיחת הרמב"ם בתיבות "יסוד היסודות ועמוד החכמות״ — לרמז ב״ראשי־התיבות״ לשם 

הוי׳ )כמ"ש ר׳ דוד הנגיד נכדו של הרמב״ם(.

ומובן, שאף שהדפסת בולים אינה אלא דבר חיצוני וטפל בלבד, לכאורה, שהרי כל המושג 
שרוצה  אדם  ובפשטות:  אחר,  לצורך  אם  כי  בפ״ע,  תכלית  לו  שיש  דבר  אינו  ״בולים״  של 
לשלוח מכתב ע"י משרד הדואר — צריך לשלם למשרד הדואר ע״י קניית בולי דואר, וא״כ, 
ענינם של ה״בולים״ אינה אלא "אמצעי״ להעברת התשלום למשרד הדואר כדי שיעבירו את 
בולים תופסת מקום  רואים בפועל שהנפקת  )טפל דטפל בלבד( — מ״מ,  המכתב לתעודתו 
ופועלת בעולם, לא רק אצל ״קטנים״ בשכל, אלא גם אצל ״גדולים״ בשכל, כך שזוהי דרך 
יעילה לפירסום שמו של הרמב״ם, וכתוצאה מזה — הוספה בכל הקשור לתיקון בעולם ע״י 

קיום שבע מצוות בני־נח, שעל ידם נפעל קיום העולם באופן ד״לשבת יצרה״.

חיזוק  או להוסיף  הנ״ל,  כל  על  לעורר אותם  ידברו עם אוה"ע  וברור הדבר, שכאשר  לג. 
במוחש  ראו  שכבר  כפי  בזה,  יצליחו  בודאי   — בדבר  התעוררות  התחילה  שכבר  במקומות 
באותם המקומות שהתחילו להשתדל בדבר, שאכן הצליחו לפעול גם על אינם־יהודים, עד 

לענין של מעשה בפועל.

והדברים אמורים, לכל לראש, הן בנוגע לתוספת הצלחה בפעולתם של בנ״י בקשר לסיום 
לימוד הרמב"ם — כפי שהי׳ לאחרונה בעיר ״פַאס״ שבמדינת מרוקו:

עיר זו היא העיר שבה חי הרמב״ם במשך כמה שנים, ושם עומד על תלו — עד היום הזה — 
הבנין שבו חי הרמב״ם. ובו עסק בכל ג׳ הקוין דתורה עבודה וגמ״ח שעליהם העולם עומד.

]ובהדגשה — ״העולם עומד", לא רק החלק שבו נמצאים בנ"י, אלא העולם כולו, גם אומות 
העולם,

ולא עוד, אלא שג׳ ענינים אלו )תורה עבודה וגמ״ח( שייכים גם אצל אוה״ע: תורה — כדברי 
הגמרא: ״עכו״ם ועוסק בתורה )בשבע מצוות דידהו( הרי הוא ככהן גדול״. תפלה )עבודה( — 
מכיון שנצטווה על כפירה בע"ז ואמונה בה׳ )אף שאינה אלא בבחי׳ ממלא כל עלמין, כמבואר 
בחסידות בדרושי חג הפסח( — הרי בידעו שישנו ״כח עליון״, ״עליון על כל הארץ״, מובן, 



י"א ניסן תשמ"ה / 31

בלתי מוגה

 .. אזי מתפלל אליו, ל״מצוי ראשון  או כשצריך לדבר מסויים —  נמצא בעת צרה,  שכאשר 
ממציא כל נמצא", שימלא לו את צרכיו. וגמ״ח — כדברי הגמרא שבן־נח חייב בצדקה, אלא 

שלא נמנית בשבע מצוות בני־נח — ״כי קא חשיב שב ואל תעשה, "קום ועשה קא חשיב״[.

האחרונים  בימים  התקיים   — מרוקו  שבמדינת  "פאס״  בעיר  הרמב״ם  של  בביתו  ובכן: 
״סיום״ על הרמב״ם, "סיום״ שנערך באופן המתאים לרצונו של הרמב"ם — במעמד עשרה 
מן  לכאן  שהביאו  ועד  שמחה,  של  באופן   — זה  וכל  כו',  מתורתו  שלמדו  ויותר,  מישראל 

ה״משקה״ דחגיגת ה״סיום״.

ההשתדלות  ע״י  ואכן,  מבני־נח,  מיוחד  לרשיון  זקוקים  היו  זו  פעולה  שלצורך  ומובן, 
המתאימה — התקבל רשיון זה, כך שהי׳ עזר וסיוע של בני־נח בעריכת ה״סיום״ בביתו של 

הרמב״ם.

וכמו כן ראו הצלחה בנוגע להשתדלות שאוה״ע בעצמם יערכו ״חגיגות" וכיו״ב בקשר עם 
יובל ה־ להולדת הרמב״ם,

ועאכו״כ בנוגע לפעולה ב״או״ם״ — שכבר התחילו לעסוק בזה,

זו, אשר להיותה ״ממשלת החסד״, ובפרט לאחרי שכבר  וכמו כן בנוגע לממשלת מדינה 
בודאי  הרי   — בני־נח  מצוות  שבע  בקיום  והנחיצות  ההכרח  אודות  פעמים  כמה  הכריזה 

שיצליחו לפעול בנקל יותר מכפי שניתן לשער מראש.

לקיום  בנוגע   — כולו  העולם  בכל  טובות  תוצאות  לידי  יביאו  אלו  פעולות  שכל  ובודאי 
העולם באופן ד״לשבת יצרה״.

לד. ויה״ר שפעולות אלו יקרבו וימהרו עוד יותר את ״אותו הזמן" דימות המשיח:

הוזכר לעיל מדברי הרמב״ם אודות פעולתו של מלך המשיח — שנוסף לכך ש"יכוף כל 
גם  יפעל  ישראל,  נדחי  ויקבץ  במקומו  ביהמ״ק  שיבנה  עד  בדקה".  ולחזק  בה  לילך  ישראל 
בעולם כולו — ״ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה׳ ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים 
זה על  שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ ולעבדו שכם אחד״; בלשון הכתוב — קאי פסוק 
ביהמ"ק  שיבנה  לאחרי  המשיח,  מלך  יעסוק  זה  שבענין  הרמב״ם  מפרש  זה  ועל  הקב״ה, 

במקומו ויקבץ נדחי ישראל.

ומכיון שפעולת ההכנה כדי למהר ולזרז את הזמן דימות המשיח צריכה להיות מעין זה — 
ככל ענין של "הכנה״ ע"פ תורה והלכה, שצריך להיות ״מעין״ הדבר שאליו מתכוננים — הרי 

מובן, שהכנה זו נעשית ע"י הפעולות האמורות לתיקון העולם באופן ד״לשבת יצרה״,

זוכים בקרוב ממש — ״ארו עם ענני שמיא״ — לתכלית השלימות דתיקון העולם,  ועי״ז 
כאשר יקויים היעוד ״אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו׳ לעבדו שכם אחד״, ומתוך שמחה 

וטוב לבב.

* * *
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שיחה ה'

שיעור החומש היומי, והקשר עם ספר הרמב"ם; חת"ת ומבצעים.

לה. ידוע פתגם אדמו״ר הזקן שצריכים ״לחיות״ עם הזמן — עם פרשת השבוע והיום.

ובכן: חלק הפרשה השייך ליום זה הוא — משלישי עד רביעי בפרשת שמיני, שהתחלתו: 
״ותצא אש מלפני ה׳ ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו 
על פניהם", וסיומו: ״ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דבר ה׳ אליהם ביד משה״.

ובהתאם לפתגם הנ״ל — יש למצוא בפרשת היום את הקשר והשייכות עם המדובר לעיל 
אודות סיום הרמב״ם, כדלקמן.

לו. הפסוק ״ותצא אש מלפני ה'" )שבהתחלת שיעור היומי( — בא בהמשך לחלק הפרשה 
וירא כבוד ה׳ אל כל  ויברכו את העם  ויצאו  ״ויבוא משה ואהרן אל אוהל מועד  דיום שני: 
בקשו   .  . לישראל  שכינה  ירדה  ״לא  שעדיין  שבראותם  בארוכה  רש״י  שמפרש  כפי  העם״, 
רחמים כו'". "אמרו ויהי נועם ה׳ אלקינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם״, ואז — 

״ירדה שכינה לישראל".

ובהמשך לזה באה ההוספה דהתחלת שיעור היומי: ״ותצא אש מלפני ה׳ ותאכל על המזבח 
את העולה ואת החלבים״, היינו, שירידת השכינה פעלה במציאות העולם הגשמי — שהקרבנות 
הגשמיים שבהם נכללים כל הסוגים דחי צומח ודומם ]הבהמה הגשמית — מין החי, המנחה 
— מין הצומח, והמלח — ״על כל קרבנך תקריב מלח״ — מין הדומם[, נתבטלו ממציאותם 
החומרית והגשמית ונכללו ב״אש״ שלמעלה — ״ותצא אש מלפני ה׳ ותאכל גו׳ את העולה 

גו'", ולא עוד, אלא שנעשו ״ריח ניחוח לה'", ״נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני״.

וזהו גם תוכן החידוש שנפעל בעת מתן תורה — תכלית השלימות דתורה:

לימוד התורה הי׳ גם לפני מתן תורה, כמארז״ל ״קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד 
שלא ניתנה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי״, 

ועד ש״מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם כו'";

המטה,  למציאות  בנוגע  ואילו  מלמעלה,  וגילוי  המשכה  של  באופן  רק  הי'  זה  כל  אמנם, 
ה״חפצא״ דעולם — לא נפעל שינוי, ולכן, מצינו באברהם אבינו שכאשר הי׳ צריך להשביע 
את אליעזר בנקיטת חפץ, אמר לו ״שים נא ידך תחת ירכי״ — לפי שלא הי׳ אצלו ״חפצא״ 
של מצוה )מלבד מצות מילה(. מכיון שקיום כל המצוות ומלבד מילה שנצטווה עלי׳( לא פעל 

שינוי ב״חפצא" דעולם.

והחידוש דמתן תורה הוא — שקיום המצוות פועל שינוי במציאות העולם, היינו, שהחפץ 
החידוש  ע״ד  מצוה,  של  לחפצא   — וגשמי  חומרי  מדבר  נהפך  המצוה,  את  מקיימים  שבו 
דשיעור היומי לגבי היום שלפניו — שגילוי והשראת השכינה פעל שינוי במציאות העולם, 
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״ותצא אש מלפני ה׳ ותאכל גו׳ את העולה גו'".

ועפ״ז מובן הקשר עם ספרו של הרמב"ם — שכן, להיותו ספר של ״הלכות הלכות״, פסקי 
גלויים  הדינין  כל  ״עד שיהיו  כולה״,  פה  לתורה שבעל  ״מקבץ  כולה,  דכל התורה  ההלכות 
לקטן ולגדול״, — נמצא, שיש בו השלימות דתורה, כולל ובמיוחד — הלכות התורה, הלכה 

למעשה, שענינם — לפעול במציאות העולם.

וסיום פרשת היום: ״ולהורות את בני ישראל את כל החוקים גו'" — קאי על הוראת הלכות 
בתורה )כפי שלמדים מפסוק זה ש״אסור שיכור בהוראה״( שזהו תוכן ספרו של הרמב״ם,

ומדגיש בכתוב "כל החוקים אשר דבר ה׳ אליהם ביד משה״ — משה רבינו, משה בן עמרם, 
ורומז גם על רבינו משה בן מיימון הספרדי, עליו אמרו: ״ממשה עד משה לא קם כמשה״, כפי 

שמעיד בהקדמתו לספרו שכל הקורא בספר זה ״יודע ממנו תורה שבעל פה כולה״.

ויש להאריך בכל זה, ו״תן לחכם ויחכם עוד״.

לז. בהמשך להמדובר אודות שיעור חומש היומי — הרי כאן המקום להזכיר ע״ד שמירת 
התקנות דכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו. ובתוכם — התקנה דלימוד שיעורי חת״ת: שיעור 
תהלים — כפי שנחלק לימי החודש, שיעור תניא — כפי שנחלק לימי השנה, ושיעור חומש — 

פרשת השבוע כפי שנחלקת לימי השבוע, ולדוגמא — ביום זה — משלישי עד רביעי, כנ״ל.

יש ״לגלגל״ ]שהרי ״גלגול״ הוא גם מן התורה, כפי שהאריך הרמב״ם  ומתקנות אלו — 
בנוגע ל״גלגול שבועה״( ולהזכיר על שאר התקנות, שנעשו ונעשים בשליחותו, בכל הענינים 

דהפצת המעיינות חוצה,

ומענין לענין באותו ענין — יש להזכיר ע״ד ה״מבצעים״:

אהבת ישראל עד לאחדות ישראל — ״כולנו כאחד״, ובודאי ש״אין שם כו׳ קנאה ותחרות״,

. )ש(יהיו   . וחינוך הזולת, כולל — החינוך ל״אותו הזמן  זה נפעל ע״י חינוך עצמו  וענין 
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם״,

וענין זה קשור גם עם ״מבצע תורה״ — לימוד התורה,

כולה  התורה  כל  ״הוקשה   — תפילין  ממצות  החל  המצוות,  לקיום   — התורה  ומלימוד 
)מצוות התורה( לתפילין״,

וכן ״מבצע מזוזה״, צדקה, בית מלא ספרים — יבנה וחכמי׳,

וכן המבצעים שנמסרו במיוחד לנשי ובנות ישראל )אף ששייכים גם לאנשים(: הדלקת נרות 
שבת ויו״ט, כשרות האכילה ושתי׳, וטהרת המשפחה,

וכן המבצע ד״כל הנמצא כתוב בספר" — אות בא׳ מספרי־תורה הכלליים.

ועאכו״כ בענין שהזמן גרמא — ״מבצע פסח״ בכללותו, ובמיוחד — מבצע "מעות חטים", 
פרטי  כל  אודות  הי״ד  בספר  הרמב״ם  כמ״ש  כמוך",  לרעך  ״ואהבת  ממצות  חלק  גם  שזהו 
בכלל  הן  הרי  מדבריהם,  אלו  מצוות  שכל  ואע"פ   — שבגופו"  חסדים  ד״גמילות  הענינים 

ואהבת לרעך כמוך״.
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וכמו כן להחליט בזריזות ובתוקף בנוגע ללימוד הרמב״ם — שמ״סיום״ "מחזור ראשון" 
דלימוד הרמב״ם יתחילו מיד )כפי שכבר התחילו( בלימוד "מחזור שני״,

ועי״ז — ״כפלים לתושי'" בכל ענינים טובים, החל מהענין ד״יפוצו מעינותיך חוצה״.

* * *
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מאמר

 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ומביא ע״ז כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו במאמרו
וכן בזכירת   נפקו,  זמנא  לי׳ דהא בחד  כיום מיבעי  זה, דאיתא בזהר כימי,  הידוע ד״ה 

יציאת מצרים כתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים לשון יחיד, היינו שהגאולה היתה 
ביום אחד, וא״כ למה נאמר כימי לשון רבים. והנה ע״ד שאלה וקושיא זו בנוגע לזמן יציאת 
מצרים, יש גם שאלה וקושיא כזו במקום דיציאת מצרים. וכדאיתא בלקו״ת לאדמו״ר הזקן על 
הפסוק אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, להבין לשון מסעי שהוא לשון רבים 

והרי המסע ממצרים הי׳ מסע אחד בלבד. 

הביאור בב׳ שאלות אלו נקודתו הכללית אחת היא, שכל הימים והזמנים מימי צאתך  והנה 
משיח   ע״י  והשלימה  האמיתית  הגאולה  זמן  דלעתיד,  הזמן  לאותו  עד  מצרים  מארץ 

צדקנו, בעגלא דידן ממש, הנה כל ימים וזמנים אלו הם ימי יציאה ממצרים. ועד״ז במקום, 
שכל המסעות מהמסע הראשון דיציאת מצרים עד המסע האחרון אל ארץ טובה ורחבה לעתיד 

לבוא, הם מסעות מארץ מצרים. 

עדיין צריך להבין, דהנה ענין יציאת מצרים היא יציאה שלא בערך, ובלשון ההגדה,  אמנם 
משעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדול. ומזה מובן שגם היציאת מצרים שבכל יום היא  

ג״כ עד״ז, שבכל יום הנה היום שלפני זה בערך ליום זה הוא ענין של מצרים וארץ מצרים. 
שזהו החילוק בין מה שאמרו רז״ל בסיום מסכת ברכות על הפסוק )בתהלים מזמור פד( ילכו 
מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון דתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא 
בעולם הבא, לענין יציאת מצרים שבכל יום. כי ענין ההליכה מחיל אל חיל, אף שהוא שינוי 
גדול מחיל  אחד אל חיל אחר, מ״מ הרי שניהם נקראים בשם חיל, ויש להם איזה ערך זה  לזה. 
משא״כ זה שאומרים שכל זמן העבודה הוא באופן של יציאה ממצרים, הרי זה יציאה שלא 
בערך, משעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדול. וצריך להבין איך אפשר להיות שהעבודה תמיד 
מאז יציאת מצרים היא באופן של יציאת מצרים, יציאה שלא בערך. ובפרט ע״פ הידוע בגודל 
ודילוג שלא בערך, ממצב של שעבוד מצרים למצב של  יציאת מצרים, שהי׳ קפיצה  מעלת 
חירות אמיתית, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב״ה בכבודו ובעצמו וגאלם, היינו 
חירות שיש לה איזה ערך ושייכות אל מלך מלכי המלכים הקב״ה בכבודו ובעצמו. ובפרט ע״פ 
פירוש כ״ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע דהתואר בכבודו ובעצמו קאי על כבודו שלפני הצמצום, 
מלכות דא״ס שלפני הצמצום, ועצמו שלפני הצמצום, תפארת שלפני הצמצום, ועד לעצמותו 
ומהותו ית׳ ממש. דמובן בפשטות שדילוג זה הוא דילוג שלא בערך לגבי ההליכה מחיל אל 
חיל, וכמסופר בהגדה פרטי העילוי דיציאת מצרים, ואיך אפשר להיות שענין זה ישנו בכל יום 

ויום מימי צאתך מארץ מצרים. 

הענין יובן בהקדם ביאור שורש ענין מצרים, דהנה אמרו רז״ל כל המלכיות נקראות על  אך  
שם מצרים על שם שהן מצירות לישראל, דמזה מובן, שהענין דמצרים הוא להצר ולהעיק  

מדידה  וגבול,  מיצר  מתוך  היא  שהעבודה  פירושו,  האדם  ובעבודת  ולהגבילם.  לישראל, 
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והגבלה. דהנה בנוגע לעבודת הוי׳ ידוע שיסודה הוא ענין ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך ובכל מאדך, ואמרו רז״ל בכל מדה ומדה שהוא מודד לך, שזהו ענין שלמעלה 
ממדידה והגבלה, כי לא איכפת לי׳ באיזה מדה מודדים לו, והיינו שהעבודה היא מתוך מסירות 
נפש, וכנודע שזהו תוכן וכוונת הפסוק שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד )שלפני ואהבת גו׳(. 
ומזה מובן שכאשר העבודה היא מתוך מדידה והגבלה ומיצר, אין העבודה בשלימות. ומזה 
נמשך גם בעולם, שיורגש המיצר והגבול שבעולם כו׳, עד שמשתלשל מזה ענין ארץ מצרים 
בפשטות, ובמצרים גופא מצב דויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ואמר לא 
ידעתי את הוי׳, וכמבואר במ״א שפרעה הכיר רק בשם אלקים, משא״כ בשם הוי׳, יסוד היסודות 
ועמוד החכמות )ר״ת הוי׳( לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, לא ידע. ומזה 

נשתלשל ענין השעבוד במצרים בפשטות, עד לעבודה קשה וכו׳. 

ומקורה הוא ומזה בעולם, שרשה  האפשרות שתהי׳ מציאות דמצרים בעבודת האדם,   אמנם 
למעלה. דהנה ידוע שבריאת העולמות כולם היתה ע״י צמצום וגבורות, ומזה נשתלשל  

ענין  מזה  נמשך  וכו׳  וצמצומים  ופרסאות  הפסקים  שע״י  ועד  דקדושה,  וגבורות  מצרים  ענין 
מצרים כפשוטו. דהנה אמרו רז״ל עד שלא נברא העולם )שזה כולל עד שלא נאצל העולם( הי׳ 
הוא ושמו בלבד, היינו שזהו רק בחי׳ שם, שבחינה זו אין שייך לקרותה עדיין בשם אור. ויתירה 
מזו, דענין השם גופא הוא באופן שהוא קשור עם בחי׳ הוא. ועוד זאת, דשניהם )הוא ושמו( הם 
באופן דבלבד. ואח״כ ישנו ענין האור כו׳, שע״ז אמרו דאוא״ס הוא שלימותא דכולא, וכשם 
שיש לו כח בבלי גבול כן יש לו כח בגבול שאם אי אתה אומר כך אתה מחסר שלימותו )ונמצא 
שאינו אין סוף(. ואח״כ סילק את אורו הגדול על הצד ונמשך קו אחד קצר כו׳, שמזה נתהוה כל 
סדר ההשתלשלות. הרי שישנם בזה כמה צמצומים. בחי׳ הקו הוא ענין של צמצום, כי הקו הוא 
רק קו קצר היפך ההרחבה, שלכן נעשה מזה )סוף סוף( ענין הגבול בפועל. ובדקות יותר, הוא כח 
הגבול שבא״ס )וכנ״ל דאוא״ס כשם שיש לו כח בבלי גבול כך יש לו כח בגבול(. ולמעלה מזה 
הוא מה שהי׳ הוא ושמו בלבד, שגם זה כבר ענין של גבול, שהרי כבר יש בזה ענין התואר של 
שם. ולמעלה מזה הוא שרש ומקור הגבול. ולכן מבחי׳ הגבול כמו שהוא בתכלית הדקות, ועד 
לשרש ומקור הגבול, נמשך מזה אח״כ כל סדר השתלשלות העולם. ובזה יובן מה שבעת יציאת 
מצרים הי׳ הגילוי הכי נעלה דנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב״ה בכבודו ובעצמו, כי כדי 
דענין  ומקור  יציאת מצרים בשרש  ענין  צ״ל  והיציאה ממצרים בפשטות,  הגאולה  ענין  שיהי׳ 
המצרים וגבולים, עד לשרש ומקור הכי נעלה, וזהו ענין נגלה עליהם כו׳, היינו ההמשכה מבחינה 
יש  ההשתלשלות  שבסדר  וגבולים  שבמיצרים  כשם  והנה  דמצרים.  ומקור  מהשרש  שלמעלה 
ממצרים,  היציאה  בענין  הוא  עד״ז  הזה,  בעולם  בפשטות  למצרים  שנמשך  עד  דרגות,  ריבוי 
תחתונה  הכי  מהדרגא  היציאה  בתחילה  היינו  אגרשנו,  מעט  מעט  לאט,  לאט  היא  שהיציאה 
שבמצרים ואח״כ מדרגא עליונה יותר, עד ליציאה מהדרגא הכי נעלית במצרים. ויש לומר שזהו 
היא  והיציאה ממצרים  היינו שהעלי׳  עלה,  גם  ואנכי אעלך  אנכי ארד עמך מצרימה  גם מ״ש 
בדוגמת הירידה למצרים, דמזה מובן, שכשם שהירידה והצמצומים הם בסדר והדרגה מלמעלה 

למטה כנ״ל, עד״ז הוא גם בהיציאה והעלי׳, שהיא בסדר והדרגה. 

הכבד, אל  הקל  מן  והדרגה  בסדר  הוא  בכלל  העבודה  סדר  דהנה  האדם,  בעבודת   והענין 
ועד״ז בעבודת התפילה   טוב.  ועשה  ואח״כ  דסור מרע  היא באופן  דהעבודה בכלל 

שבכל יום, דהתחלת התפילה היא בענין ההודאה המורה על מדידה והגבלה, בתחילה מודה 
מעלה.  למעלה  האדם  עולה  התפילה  בסיום  אח״כ  ורק  בשמו,  קראו  לה׳  הודו  ואח״כ  אני 
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וכמארז״ל שהאדם לפני התפילה הוא בבחי׳ אשר נשמה באפו, שנשמתו היא רק באפו ואינה 
בהתפשטות בכל הגוף )כיון שרק אז ניעור משנתו(. והתפילה היא סולם מוצב ארצה וראשו 
כלליות,  שליבות  ד׳  בה  יש  התפילה  כך  שליבות,  ד׳  בו  יש  שהסולם  דכמו  השמימה,  מגיע 
מלמטה עד למעלה. דההתחלה היא בענין ההודאה, הודו לה׳, והסיום ושלימות הוא בשליבה 
הד׳, בתפילת העמידה שהיא כעבדא קמי מרי׳. דד׳ השליבות הן כנגד ד׳ העולמות, אצילות 
בריאה יצירה עשי׳. ובלימוד התורה )דאסתכל באורייתא וברא עלמא( הן ד׳ השלבים דפרד״ס, 
פשט רמז דרוש סוד. וענין העלי׳ בד׳ השליבות היא בתחילה לעולם העשי׳, ואח״כ למעלה 
מזה לעולם היצירה, ואח״כ למעלה מזה לעולם הבריאה, ולמעלה מזה לעולם האצילות. וע״ז 
אומרים נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי, נפחתה יצרתה 
בראתה הם עולמות בי״ע, ועולם האצילות הוא בחי׳ נשמה שנתת בי, דכל הנותן בעין יפה הוא 
מרי׳.  קמי  כעבדא  העלי׳ שבתפילה,  היא שלימות  זה  ולעולם  האחדות.  עולם  הוא  כי   נותן, 
וזהו כימי צאתך מארץ מצרים לשון רבים, דתחילת היציאה היתה בזמן יציאת מצרים בפשטות, 
הכי  היציאה  תהי׳  לבוא  שלעתיד  ועד  דמצרים,  הדרגות  מכל  היינו  ממצרים,  יוצאים  ומאז 
נפלאות  יהיו  לבוא  דלעתיד  בזה  הפירוש  במ״א  ומבואר  נפלאות,  אראנו  מ״ש  דזהו  נעלית. 

אפילו לפי ערך הנפלאות דיציאת מצרים. 

 והנה אמרו רז״ל על הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כל ימי חייך
להביא לימות המשיח, והיינו דגם לעתיד לבוא יזכירו יציאת מצרים. ומדייק בזה במאמר  

הנ״ל, למה יזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא, והרי אז יהיו גילויים נעלים ונפלאים במאוד, ועד 
שיהיו נפלאות אפילו בערך הנפלאות דיציאת מצרים )כנ״ל(, וא״כ מהי התועלת אז בהזכרת 

יציאת מצרים. 

כבה והי׳  מדליקו  אדם  שהי׳  לנר  נמשלה  ממצרים  שהגאולה  תהילים  ממדרש  ע״ז   ומביא 
והגאולה העתידה נמשלה לאור היום שאינו כבה אלא הוא אור תמידי. ומבאר בזה,  

שיש מעלה באור הנר שיכולים להדליקו, והמדליק הוא האדם. וביאור הענין, הנה בעת יציאת 
מצרים היתה העבודה רק בבחי׳ אתכפיא סטרא אחרא, היינו שיש מציאות של מנגד וכופים 
אותו. וכמו בענין יציאת מצרים בפשטות, שהמציאות דמצרים לא נתבטלה, דזהו מ״ש כי ברח 
העם, שהיתה אפשריות שהמצריים ירדפו אחרי בנ״י ויכניסום ח״ו בתחומי המיצרים וגבולים, 
עד לגלות כפשוטו. ועד״ז הוא גם בעבודה הרוחנית, שבעת יציאת מצרים העבודה היתה רק 
בבחי׳ אתכפיא, וכמבואר בתניא הטעם מה שנאמר במצרים כי ברח העם דלכאורה הוא תמוה 
כו׳, אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין הי׳ בתקפו כו׳, ולכן צ״ל ענין של בריחה וכפי׳. 
וזהו גם מה שיציאת מצרים היתה לפני מתן תורה, היינו שהדלקת נר הגאולה דמצרים היתה 
בכחו של האדם המוגבל שעדיין לא קיבל הכח מלמעלה שבתורה, דאין לך בן חורין אלא מי 
דרגא  אחר  דרגא  לעבוד  יום,  אחר  יום  העומר,  דספירת  העבודה  ענין  וזהו  בתורה.  שעוסק 
בבירור וכפיית המדות כו׳. ועד״ז הוא בכללות ימי צאתך מארץ מצרים, היציאה מד׳ הגלויות, 
והיציאה בכל יום ויום, עד אותו היום ואותו הזמן דלעתיד, דכל זמן זה העבודה היא בבחי׳ 
אתכפיא, ולעתיד לבוא יהי׳ ענין אתהפכא חשוכא לנהורא כו׳. אמנם לאידך ישנו עילוי דוקא 
שהיציאה  שנת״ל  למה  דנוסף  והיינו  וקפיצה,  דילוג  של  באופן  שהיא  דאתכפיא,  בעבודה 
דהעבודה  זאת  עוד  הנה  בערך,  שלא  שהיא  מצד  וקפיצה  דילוג  של  באופן  היתה  ממצרים 
דאתכפיא היא בבחי׳ דילוג וקפיצה, דבכדי שיהי׳ כי ברח העם, כפיית הרע כו׳, אינו מספיק 
העבודה בסדר והדרגה, ילכו מחיל אל חיל, אלא צ״ל היציאה באופן דדילוג וקפיצה, מדלג על 
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הרי  הרע,  מפני  לברוח  שצריך  שיודע  דמכיון  הענין,  וכפשטות  הגבעות.  על  מקפץ  ההרים 
הבריחה אינה בבחי׳ הליכה בלבד אלא כבורח מן הסכנה )כמבואר בהמאמר(. ויש לומר שזה 
נרמז גם בענין מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, דהרים וגבעות כאן פירושו ענין בלתי רצוי, 
כמבואר בארוכה בדרושי אדמו״ר מהר״ש )שענינו הוא לכתחילה ַאריבער( בענין מ״ש סוב 
דמה לך דודי לצבי או לעופר האיילים על הרי בתר, דהרי בתר הם בחי׳ טורי דפרודא ותכלית 
הירידה, ואח״כ נעשה העלי׳ ביותר וכמ״ש ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האיילים על הרי 
בשמים שהוא ענין נעלה ביותר, והיינו שע״י הירידה למטה והעבודה בבחי׳ אתכפיא באים 

לעלי׳ נעלית יותר, שזהו בחי׳ דילוג וקפיצה. 

 ויש לומר, דזהו ג״כ אחד הטעמים על מה שבשביל נצחון המלחמה המלך מבזבז את אוצרותיו,
וכמבואר בארוכה בדרושי ההילולא )ד״ה באתי לגני(, דבשביל נצחון המלחמה המלך  

מבזבז כל אוצרותיו, ולא סתם אוצרות אלא אוצרות שאינם בערך לאוצרות סתם, עד לאוצרות 
שאצרו אבותיו וכו׳. דענין הבזבוז הוא ע״ד ענין הדילוג וקפיצה, דלא כנתינה שענינה כהליכה 
בסדר והדרגה. ועד״ז הוא בההמשכה מלמעלה, שהכח שניתן להעבודה דנצחון המלחמה הוא 
באופן של בזבוז האוצרות כו׳, כי העבודה דנצחון המלחמה היא ג״כ עד״ז, העבודה שבבחי׳ 
ג״כ באופן של בזבוז  ולכן נמשך עד״ז מלמעלה  וקפיצה,  אתכפיא, שהיא באופן של דילוג 
שהוא ענין של דילוג וקפיצה. וזהו ג״כ מה שהאוצרות נותנים אותם לאנשי החיל, ואדרבה, 
ההלכה  את  לפועל  המוציאים  הם  החיל  אנשי  כי  החיל,  אנשי  הם  המלחמה  בנצחון  העיקר 
שבתורה, ובהלכה גופא באופן דגדול לימוד שמביא לידי מעשה, אשר המעשה הוא העיקר, 
מעשה גם מלשון כפי׳ )כמו מעשין על הצדקה שפירושו כופין על הצדקה( שהוא באופן של 

דילוג וקפיצה, שלכן נותנים להם דוקא האוצרות שענינם ג״כ דילוג וקפיצה. 

הטעם על מה שמזכירין יציאת מצרים לעתיד לבוא, כי ענין יציאת מצרים היא העבודה  וזהו 
בבחי׳ אתכפיא, דעבודה זו היא מתוך התלהבות )ַא קָאך( וריצה וקפיצה ודילוג, ולכן  

מזכירין אותה גם באותו הזמן שיתקיים היעוד ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ובמילא יהי׳ 
אז ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך בשני יצריך ובאופן דבכל מאדך, כי גם אז צריכים להמעלה 
שבדילוג וההתלהבות )קָאך( שבעבודת אתכפיא, ולכן צ״ל זכירת יציאת מצרים, זכירה ע״פ 

תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים. 

זאת, דהנה אור השמש הוא מעשה ידי הקב״ה, כמ״ש ויעש אלקים את שני המאורות  ועוד 
הגדולים גו׳ להאיר על הארץ, משא״כ אור הנר הוא מעשה ידי אדם, ויש מעלה במעשה  

ידי אדם כמ״ש למעשה ידיך תכסוף, שהקב״ה מתאוה למעשיהם של צדיקים דוקא. ובזה גופא 
ענין  שיהי׳  שייך  אז  כי  העבודה,  לפני  ביותר,  נמוכה  בדרגא  היא  שלמעלה  והכוסף  התאוה 
יציאת  דאתכפיא,  בעבודה  הוא  ועד״ז  ידיך.  מעשה  האדם,  ועבודת  למעשה  תאוה  תכסוף, 
מצרים. ומטעם זה כללות עבודת האדם היא בבחי׳ אור הנר )כמבואר בהמשך המאמר(, שכשם 
שהנר יש בו ג׳ ענינים, שמן ופתילה וכלי )וכמבואר במ״א שיש גם הכלי המחזיק את השמן 
ופתילה*, עד״ז הוא גם בעבודת האדם בחלקי הגוף והנשמה של כאו״א מישראל, שיש בו ג׳ 

*( הטעם שהובא במאמר גם ענין זה )הכלי( אף שלא הובא במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר — הוא בהתאם להמבואר 
כאן בענין מעלת עבודת האדם, אשר למעשה ידיך תכסוף, דאחד הפירושים בזה הוא, שע"י עבודת האדם )מעשה 
ידיך( נעשה, כביכול, הענין ד"תכסוף" למעלה לעוד עבודה, דענין זה מודגש בכלי דוקא, שהרי הכלי אינו רק מקום 

שבו נמצא האור אלא הוא הממשיך את האור )משיחת אחש"פ ש.ז. ס"ט(.
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הענינים דשמן ופתילה ואור )כמבואר בארוכה שם(, ובזה שהאדם בעבודתו דוקא מדליק את 
הנר, יש בזה העילוי הנ״ל דלמעשה ידיך תכסוף. ומטעם זה יזכירו גאולת מצרים לעתיד לבוא, 
כי גאולת מצרים ענינה הוא עבודת האדם במשך כל הימים מימי היציאה ממצרים, דמכיון 

שעבודה זו יש בה המעלה דלמעשה ידיך תכסוף, לפיכך יזכירוה לעתיד לבוא.

הזמן אותו  עד  מיציאת מצרים  הימים  נפלאות, שכל  כימי צאתך מארץ מצרים אראנו   וזהו 
דלעתיד הם ימי צאתך מארץ מצרים, ולכן היציאה ממצרים בפשטות פועלת ומשפיעה  

על העבודה במשך זמן זה, והיינו שהן בבחי׳ זמן תהי׳ העבודה תמיד באופן של ימי צאתך, 
יהיו מסעות לשון  ימים של יציאה משעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדול, והן בבחי׳ מקום 
רבים, עד לגאולה העתידה. והעבודה היא באופן של דילוג וקפיצה, יציאה ממצרים, חירות 
וגאולה ואור גדול. וכשם שבמסעות ביציאת מצרים בפשטות הגיעו בסוף המסעות אל ארץ 
טובה ורחבה שעל ירדן יריחו, ואילו זכו היתה זו גאולה שלימה שאין אחרי׳ גלות, עד״ז הוא 
אל  לבוא  היא  אלו  ומסעות  אלו  ימים  במשך  ועבודתנו  מעשינו  דתכלית  עתה,  במסעות  גם 
גדול  האור  אל  סוף  סוף  באים  ממצרים,  דיציאה  באופן  העבודה  דע״י  דלעתיד.  השלימות 
ידיך  ע״י אדם, המעלה דלמעשה  הנר שנדלק  אור  גם מעלת  בו  יש  זה  דלעתיד. אלא שאור 

תכסוף, וזהו גם ענין מעשינו דייקא, מעשה לשון כפי׳ כנ״ל.

 וע״י העבודה באופן זה, לא רק ילכו מחיל אל חיל, בבחי׳ הליכה, אלא יתר על כן באופן של
דילוג וקפיצה, באים בקרוב ממש אל הקפיצה והדילוג דלעתיד, מתוך רעש והתלהבות  

מלמעלה  וקופצים  כפשוטו,  ממצרים  ויציאה  וגבולים  ממיצרים  דיציאה  שטורעם(  )און 
)מ׳שּפרינגט ַאריבער(, ומכינים עצמם אל הקפיצה לתוך הארץ טובה ורחבה. דכל ענינים אלו 
ממהרים את הגאולה דלעתיד, דכשם שהי׳ ביציאת מצרים כי בחפזון יצאת ממצרים, כמבואר 
בהמאמר ענין ג׳ הדעות )הענינים( שבחפזון דיציאת מצרים, דהטעם דחפזון דישראל הוא כי 
ברח העם, כי הי׳ בבחי׳ אתכפיא בלבד, הנה מזה באים בחפזון ובמהירות אל הגאולה דלעתיד 
שהיא באופן דבשובה ונחת תושעון, כי כבר ישנה המעלה דחפזון מלפני זה, ובמהרה בימינו 

ממש, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, בעגלא דידן. 

* * *



40 / פארבריינגען עם הרבי

בלתי מוגה

שיחה ו'

י"א ניסן – נשיא לבני אשר, ענין התענוג, תענוג ב"דעה את השם", עד 

לבחי' "ועמך לא חפצתי" ;  הקשר למספר י"א, ולענין הקטורת – שיעור 

חומש היומי.

לח. ישנו ענין נוסף ביום זה — ע״פ מ״ש אדמו״ר הזקן בשו״ע שלו ריש הל׳ פסח: ״נוהגין 
מר״ח )ניסן( ואילך לקרות פ׳ הנשיא שהקריב בו ביום", ונמצא, שיום זה, י״א ניסן, קשור עם 

נשיא אשר — ״ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר״.

וגם בענין זה )כבכל עניני התורה( יש הוראה ולימוד בעבודת האדם לקונו, שזוהי תכלית 
בריאתו — ״אני נבראתי לשמש את קוני".

)״תורה  התורה  בפירושי  לעיין  יש   — זה  מענין  שלמדים  ההוראה  מהי  לדעת  כדי  ובכן, 
בפירושה ניתנה״(, ולכל לראש — במדרש רבה על אתר, ששם נתבארו פרטי הרמזים והכוונות 

דקרבנו של כל נשיא, וכמו כן ישנם ביאורי אאמו״ר ז״ל במכתביו בענין ״נשיא לבני אשר״.

בנוגע  הן  הרמב״ם,  על  ל״סיום״  בנוגע  הן  לעיל,  המדובר  עם  ושייכות  בקשר  זה —  וכל 
לשיעור חומש היומי, כדלקמן.

לט. בנוגע לקרבנו של נשיא אשר — איתא במדרש: ״אשר — נקרא שמו לשם גאולתן של 
ישראל, כמה דתימא ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה׳ צבאות, ולשם 

שבחן, כמה דתימא אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו".

והענין בזה:

"אשר" — מורה על ענין התענוג, כמו "באשרי כי אשרוני בנות".

וזהו גם הקשר עם סיום הרמב״ם — "ובאותו הזמן . . כל המעדנים מצויין כעפר״:

היינו,  כעפר״,  מצויים  המעדנים  ש״כל  מכיון  אמנם,  תענוג.  עניני  הם   — ״מעדנים״ 
שחשיבותן תהי׳ "כעפר״ בלבד הרי מובן, שככל עניני ״מעדנים" אלו — לא יהי׳ לאדם רגש 
של תענוג )"כעפר״(. וא"כ, נשאלת השאלה: כיצד ינוצל כח התענוג ״באותו הזמן" — הרי 
״כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה״, ואם הדברים אמורים בנוגע לכל 
עניני העולם, הרי בודאי שכן הוא בנוגע לכחות שניתנו ליהודי, ובפרט בנוגע לכח התענוג 
שבו, ועאכו״כ "באותו הזמן", כאשר כל הענינים יהיו בתכלית השלימות — בודאי לא יתכן 

שכח התענוג לא ינוצל ח״ו?!

ה׳  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי׳  ״לא   — הרמב"ם  דברי  בהמשך   — לזה  והמענה 
בלבד״:

מכיון ש"באותו הזמן״ יהי'"עסק כל העולם לדעת את ה'", הרי מובן, שענין התענוג ד״אותו 
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הזמן״ יהי׳ בידיעת ה׳, ובלשון הכתוב: ״לחזות בנועם ה'", ״אז תתענג על ה'".

]ולהעיר, מהקשר לכללות חג הפסח — ״זמן חרותנו", ענין החירות, הקשור גם עם ענין 
העונג. ובפרט בשנה זו שקביעותו ביום השבת — ענין התענוג. ״וקראת לשבת עונג״, ובהמשך 

לזה — ״אז תתענג על ה'"[

ומכיון שהענין ד"לדעת את ה'" יהי׳ באופן של ״עסק״. שיש בו הוספה וריוח )כנ״ל סי״ט( 
 — שבדבר  השלימות  לתכלית  עד  ה'".  בנועם  ד״לחזות  בענין  גם  הוספה  שתהי׳  מובן,   —
כלשון הידוע ב״שרש מצות התפלה" להצ״צ אודות דביקותו של אדמו״ר הזקן: ״מי לי בשמים 
ועמך לא חפצתי בארץ״ היינו, שאינו חפץ בתענוגים גשמיים )"בארץ״( ואינו חפץ בתענוגים 
ואינו חפץ בכל מה שהוא  כו',  עולם הבא  וג״ע העליון,  ג"ע התחתון  )״בשמים"(,  רוחניים 
בגדר ד״עמך" טפל ובטל לך; כל חפצו אינו אלא להקב"ה בעצמו, "איך וויל מער ניט ַאז דיך 

ַאליין!...

עבודה מאהבה,  תשובה:  מהלכות  עשירי  בפרק  הלכה —  לשון של  הרמב״ם —  ובלשון 
נפשו  . שתהא   . אלא מאהבה  עבד  לפי שלא  אוהבו,  הקב"ה  אבינו שקראו  אברהם  "מעלת 
וא״כ,  ממנה״.  חוץ  שבעולם  מה  כל  ויעזוב    .  . תמיד  בה  שוגה  ונמצא  ה'  באהבת  קשורה 
יכולה להיות עבודה מאהבה, הרי עאכו״כ ״באותו הזמן״ — שהתענוג שלו,  אם בזמן הזה 
״חפצתי" ] כידוע ש"חפץ" הוא פנימיות הרצון, ענין התענוג, שכן, רצון — יכול להיות גם 
בדרך של הכרח, כמו: כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, שלמרות שאומר ״רוצה אני״, הרי הוא 
מצטער מזה! משא״כ בנוגע ל״חפץ״, פנימיות הרצון — ענין התענוג[, אינו אלא בהקב״ה 

עצמו, ״דיך ַאליין"!

מ. ויש לקשר ענין זה עם מספר י״א — ״ביום עשתי עשר יום נשיא לכני אשר״:

ידוע שספירות דקדושה הם במספר עשר — ״עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר״. אמנם, 
יש בחי׳ נעלית יותר — ע״ד "שבת שבתון", בחי׳ קדש הקדשים, בחי׳ הכתר, שעז״נ "אנת הוא 

חד ולא בחושבן״, שאינו בחשבון עשר ספירות, וזוהי בחי׳ י״א.

״תמידים  הצדיקים,  עבודת  תשובה:  ובעלי  דצדיקים  החילוק   — האדם  בעבודת  וענינם 
כסדרם״ — קשורה עם מספר עשר, לא פחות ולא יותר, בלשון רש"י בנוגע לקרבנות הנשיאים: 
״לא ריבה ולא מיעט״. אמנם, ישנה עבודה נעלית יותר — עבודת בעלי־תשובה, שאינה באופן 
ד״תמידים כסדרם״, כי אם באופן של דילוג. עד כדי כך, ש״מקום שבעלי תשובה עומדין אין 
צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו״ )היינו, שאין זה אפילו ביכלתם, לא רק ש״אין עומדים בו״ 

בפועל(, לפי שמגיעים למעלה מסדר השתלשלות, למעלה מגדר ספירה ומספר — בחי׳ י"א.

ובסגנון דלעיל — ״ועמך לא חפצתי״, ״מער ניט אז דיך ַאליין": עבודת הצדיקים — הרי 
זה  הרי  שאוהב,  מי  יש  בחי׳  להיותו  בתענוגים,  ואהבה  ביראה  ה׳  אוהב  גמור  צדיק  אפילו 
"עמך״ בלבד; משא״כ עבודת בעלי־תשובה — הרי מפני גודל הצמאון, ש"צמאה נפשו לה׳ 

כארץ עיפה וצי׳ כו'", אינו חפץ בשום דבר, כי אם בהקב״ה עצמו, ״דיך ַאליין".

והקשר עם ימות המשיח, ״באותו הזמן״ — כידוע שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא, 
י״א  בחי'  דילוג,  של  באופן  עבודה  התשובה,  עבודת  מעלת  תהי'  צדיקים  אצל  שגם  היינו, 

שלמעלה מהשתלשלות, עד "ועמך לא חפצתי".
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ועפ״ז מובן גם הקשר עם שיעור חומש היומי:

ההקדמה  לאחרי   — לבנ״י  השכינה  השראת  גילוי  אודות  מסופר  היומי  חומש  בשיעור 
ד"ויבוא משה ואהרן אל אוהל מועד גו'" )סיום השיעור דיום שלפנ״ז(, וכפירוש רש"י: ״למה 

נכנס משה עם אהרן — ללמדו על מעשה הקטורת״.

וזהו הקשר עם מספר י״א — י״א סממני הקטורת, כידוע שקטורת קשורה עם עבודת התשובה 
)בירור י״א כתרין דלעו״ז(, ולכן, א' מסממני הקטורת הוא ״חלבנה״ כו׳, ועי״ז ממשיכים גילוי 

בחי'"אנת הוא חד ולא בחושבן״, בחי׳ י״א דקדושה, וענינו בעבודה — ״ועמך לא חפצתי״.

מא. ויה״ר שמהדיבור בכל הקשור ללימוד התורה וקיום מצוותי׳, ובפרט ענין התשובה — 
נזכה בקרוב ממש לקיום עניני התומ"צ ״כמצות רצונך״,

ועד לדרגא שלמעלה מענין הרצון — ״נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני״, בחי׳ התענוג, 
תענוג בורא,

ובאופן שתענוג הבורא נעשה תענוג הנברא, ותענוג הנברא נעשה תענוג הבורא, עד שאי־
הבעש"ט  תורת  ע״פ  ובפרט  חד״,  כולא  וקוב"ה  ש״ישראל  מכיון   — ביניהם  לחלק  אפשר 

שכאו״א מישראל הוא בדוגמת בן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנותם.

]ולהעיר, שמשל הנ״ל קשור עם גדרי הזמן )הורים זקנים לעת זקנתם(, ודוגמתו בנדו״ד — 
״באותו הזמן״ )כנ״ל סל״א([,

שאז גדולה ביותר אהבת האב אל הבן, עד כדי כך, שמוסר את נפשו עבור בנו.

ודוגמתו בתורה: ״נצחוני בני נצחוני״, היינו, שפסק ההלכה היא כפי שפוסק יהודי בעולם 
דלמטה.

עניני  על  הבט  מבלי  ממש.  ״נאו״  נאו״,  ״משיח  להיות  שצריך  פוסקים  שיהודים  ומכיון 
חשבונות כו׳ — נפעל כן בפועל ממש, במהרה בימינו ממש.

ועד שאפילו עמי הארץ, כל שבעים אוה"ע. "ידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ״, 
וגם הם יאמרו "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה", מכיון ש"יראה אל אלקים בציון".

והעיקר, שמהדיבור בכל ענינים אלו — נזכה לקיום הדברים בפועל ממש, למטה מעשרה 
טפחים, עד לראי׳ בעיני בשר, וביחד עם זה — ראי' אמיתית.

במהרה בימינו ממש.

* * *
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שיחה ז'

סיום ההתועדות - בצדקה וניגוני שמחה.

מב. נהוג בכל התוועדות שמתקיימת בימי החול — לסיימה בענין של צדקה. בהוספה על 
ענין התורה — מאמרי רבותינו נשיאינו )שנאמרו לעיל( שהם כלולים מתושב״כ ותושבע״פ 
)כולל ובמיוחד — הספרים שמונה הרמב״ם בהקדמתו לספרו(, וכן ענין התפלה — הבקשות 

אודות הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש, ״נאו״.

]עליהם כתוב ע״ד האמונה בה׳[ לכל המסובים כאן,  יחלקו עתה שטרות של דולר  ולכן, 
כולל — הנמצאות ב״עזרת־נשים״, שטר א׳ לכל אחד ואחת, על מנת לתת לצדקה לפי ראות 

עיניו. ובודאי יוסיף כאו״א מדילי׳, כפי נדבת לבו.

ו״גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה״, — קירוב נוסף לגבי מה שפעלו כבר ע״י כל הפעולות 
שלפנ״ז,

וזירוז כפשוטו — בכל עניני תורה והלכה שהם כפשוטם, בארץ הלזו הגשמית —  קירוב 
שהרי התורה ״לא בשמים היא״, ובענינים גשמיים דוקא.

והעיקר — שלא יצטרכו להאריך בכל ענינים אלו, ואפילו לא לקצר — מכיון שילכו ברגלים, 
ובאופן של ריצה — "הוי רץ למצוה״, בכלל, ועאכו״כ — למצוה דיציאה משעבוד לגאולה 
צדקנו,  ע"י משיח  והשלימה  גאולה האמיתית  באופן של שלימות —  גדול,  לאור  ומאפילה 

במהרה בימינו ממש.

מג. כמו כן נהוג לסיים בענין של ניגון ושמחה.

ניגון אדמו״ר  ניגונו הידוע של אדמו״ר הזקן, בהקדמת הניגון הידוע, וכן  ינגנו את  ולכן: 
האמצעי שלאחריו,

ואח״כ — )״וועט מען מַאכן דעם ענין פון״ )נעשה את הענין של(( ״שיבנה בית המקדש 
במהרה בימינו״, והרי זה מענינא דיומא — ״בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל״.

ולאחרי אמירת ברכה אחרונה )אלו שנתחייבו בה( — יחלקו את השטרות כנ"ל.

ואח״כ — ״בשמחה תצאו״ בכלל, ובמיוחד — לקבל פני משיח צדקנו, בפועל ממש, למטה 
מעשרה טפחים,  ״בנערינו ובזקנינו גו׳ בבנינו ובבנותינו״, ו״שמחת עולם על ראשם״.

]ניגנו ניגון הכנה, ניגון אדמו״ר הזקן )בבא הד׳ — פ״א(, "ניע זשוריצי כלָאפצי. הש״ץ שי׳ 
ניגן ״יהי רצון כו׳ שיבנה בית המקדש במהרה בימינו״. ואח״כ התחיל כ״ק אדמו״ר שליט"א 

לנגן ״כי בשמחה תצאו״[.

* * *
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בלתי מוגה

שיחה ח'

חלוקת משקה עבור ה"סיומים" על הרמב"ם שייערכו לפני חג הפסח.

מד. )כ״ק אדמו״ר שליט״א הזכיר ע״ד אמירת ברכה אחרונה, ואח״כ אמר:(

לקבל  יוכלו  הפסח  חג  לפני  הרמב״ם  על  "סיומים״  שיערכו  אלו  שכל  להוסיף,  ברצוני 
ב״מזכירות״ )מחר בבוקר, או אפילו עוד הלילה( מן ה"משקה״ שהובא לכאן מחגיגת ה״סיום״ 

בביתו של הרמב״ם בעיר ״פַאס״.

ומכיון שהביאוהו שלוחים ״בני־תורה" — הרי זה קשור עם תורה, וכן עם תפלה, ובאופן 
ד״כולנו כאחד" — שכן, כל ה״סיומים״ שנערכים בכל המקומות הם על אותו ספר של אותו 
מחבר, ובאותו תוכן — ״דבר הוי׳ זו הלכה״, אשר "תורה אחת" לכולנו, שניתנה מ״ה׳ אחד״.

מה. ועוד ענין:

אלו שמעוניינים באריכות גדולה יותר ב"הדרן" על הרמב"ם — ישנו ה״הדרן על הרמב"ם״ 
וכו',  מראי־מקומות  ובתוספת  הרחבה  ביתר  עתה  ונדפס  הביאור,  באריכות  פעם  שנאמר 
והשתדלו שיודפס לפני י״א ניסן — כדי שלא יהיו טענות על הקיצור באמירת ה״הדרן" השתא.

וגם אלו שאין להם טענות על ה״קיצור״... אדרבה: הם מרוצים מקיצור הדברים... מפני 
כמה סיבות שאין כאן המקום להאריך בהם — הנה בעת מנוחה וכיו״ב יוכלו גם הם )אם ירצו 

לעשות לי טובה, לעשות טובה לאחר, לעשות טובה לעצמם( לעיין ב"הדרן״.

קושיא  זוהי  ואם  ברכה,  עליהם  תבוא   — וכיו״ב  קושיא  אפילו  או  הערה,  איזו  תהי׳  ואם 
אמיתית — אזי כשיכתבו את הקושיא. אשתדל, בלי נדר, לפי מיטב כחותי ולפענ״ד, למצוא 

תירוץ בזה.

ויה״ר שכל הענינים האמורים יקרבו יותר את הזמן ד״לית תמן לא קושיא כו׳ ולא מחלוקת 
וכמבואר  הזהר״,  ספר  דאיהו  דילך  חיבורא  ״בהאי   — גלותא"  מן   .  . ש״יפקון  מכיון  כו'". 
הדורות —  כל  סוף  עד  אחריו  לדורותיו  ומסר  באגרת הבעש״ט  — ששמע ממלך המשיח, 

שכאשר "יפוצו מעינותיך חוצה" אזי אתי מר, דא מלכא משיחא.

מו. כמו כן, אלו שרוצים יכולים לצרף פתקא ביחד עם נדבת לבם — לאו דוקא ביחד עם 
שטרות הנ"ל, כי אם בתור ענין בפ"ע — כדי לקחת את הפתקא על ציון נשיא דורנו כ"ק מו״ח 

אדמו״ר.

עתה — יברכו ברכה אחרונה, ואח״כ — חלוקת השטרות לצדקה, ואח״כ — יצא כאו״א 
לעבודתו מתוך שמחה וטוב לבב, "בשמחה תצאו״.

נתן ל״טנקיסטים״ שטרות של דולר,  ]כ״ק אדמו״ר שליט״א בירך ברכה אחרונה, ואח"כ 
לחלקם בין המסובים[.
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