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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

חוות דעת שניה

פרשת תזריע | אורח של מסירות נפש

איתא במדרש )פרדר"א פכ"ט(: "קנא קנאתי לה' גו' כי עזבו בריתך - אמר לו הקדוש-ברוך הוא, לעולם 
אתה מקנא, קנאת בשיטים... שנאמר פינחס בן אלעזר גו', וכאן אתה מקנא, חייך שאין ישראל עושין 
ברית מילה עד שאתה רואה בעינך, ומכאן התקינו חכמים שיהיו עושין מושב כבוד למלאך הברית כו'".

אליהו הנביא - "פנחס זה אליהו" - בא בעצמו לכל ברית מילה, כדי להיווכח ולראות בעיניו את מסירות 
נפשם של בני ישראל, שאבי הילד ואמו מוכנים להקריב את דמו של בנם בהיותו בן שמונה ימים בלבד 

)כשאין חשש סכנת נפשות( למרות צערא דינוקא כו' - כדי להכניסו ב"ברית עולם" עם א-ל עולם".

)שיחת י"ז תמוז תשמ"ח(

ב"ה
... שלום וברכה:

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן,
טוב עשה אשר ביקר גם אצל רופא שני מומחה 

לרפואת עינים.
שבוע  בעבור  הפעם  עוד  אצלו  שיבקר  ומהנכון 
אחד )ולא שנים( מעת שעוסק ברפואות שנתן לו, 

ויבקשו שיבחן מצב עיניו עוה"פ.
לרפאות,  וכח  נכונה  דעה  להרופא  יתן  והשי"ת 

וישלח לו רפואה קרובה.
בברכת רפואה קרובה, חי"ק.

ב' הפ"נ בעתו נתקבלו וקראתים על הציון
)מתשורה ליפסקער(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ט באדר-שני ה'תשע"ט – ז' בניסן ה'תשע"ט

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ"ט באדר-שניו'
הל' מטמאי משכב ומושב פרק יג. 

־הל' שאר אבות הטומאות.. בפר
קים אלו. פרק א-ב.

הל' בכורות.. בפרקים אלו. 
מ"ע קד. צו.פרק ח.

הל' שגגות.. בפרקים אלו. פרק ג-ה.א' בניסןש"ק
מ"ע צו.פרק א.

מ"ע צז.פרק ב.פרק ו-ח.ב' בניסןא'
מ"ע צז.פרק ג.פרק ט-יא.ג' בניסןב'
מ"ע קה.פרק ד.פרק יב-יד.ד' בניסןג'
מ"ע קה.פרק ה.פרק טו-יז.ה' בניסןד'
מ"ע צח.פרק ו.פרק יח-כ.ו' בניסןה'

הל' טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. ז' בניסןו'
מ"ע צח.פרק ז.פרק א-ג.



כל יהודי הוא 'מלך' 
על הטבע – בכוח 
התנהגותו ה'ניסית'

יהודים הם "בני מלכים" ולכן עבודתם היא באופן של "ניסן" כל השנה 
• סדר עבודה המתחיל מלמעלה שייך רק מצד הפנימיות • אמנם עניין 
ה"מלוכה" קיים בכל יהודי, וכשמוותר עליו הרי הוא מגביר את שנאת 
ה"עבד" ל"מלך" • דרך ההצלחה היחידה עבור יהודי – התנהגות על־

פי תורה שלמעלה מהטבע • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבת־ ביום  שמתברך   – בניסן  אחד  אודות 
איתא   – ניסן  חודש  מברכים  שבת  זה,  קודש 
למלכים  השנה  ראש  בניסן  "באחד  במשנה1: 
)למלכי ישראל2( ולרגלים"3 )"רגל שבו ראש השנה 

לרגלים"4(.
 .  . הלכתא  למאי  "למלכים  בגמרא1:  ומבואר 
באדר,  ותשעה  בעשרים  מלך שעמד   .  . לשטרות 
)ומעתה  לו שנה"  בניסן עלתה  כיוון שהגיע אחד 
מונין לו שנה שנייה(; ולרגלים, "נפקא מינה לנודר 
למיקם עליה בבל תאחר, ורבי שמעון היא, דתניא 
ג' רגלים עובר  כיוון שעברו עליו   .  . אחד הנודר 
בבל תאחר, רבי שמעון אומר ג' רגלים כסדרן וחג 

המצות תחילה"4.
"כיוון  אלא  שמעון5,  כרבי  הלכה  שאין  וכיוון 
באיזה  נפקא־מינה  )ללא  רגלים  ג'  עליו  שעברו 

1( ר"ה בתחילתה.
2( שם ג, א.

תשי"ג  ניסן  מבה"ח  החודש,  פ'  ויק"פ,  ש"פ  שיחת  גם  ראה   )3
בתחלתה )תו"מ ח"ח ע' 60 ואילך(.

4( שם ד, א.
פי"ד  הקרבנות  מעשה  הל'  וראה  שם.  להרמב"ם  פיהמ"ש   )5

הי"ג.

המשנה  שדברי  נמצא,  תאחר",  בבל  עובר  סדר( 
"באחד בניסן ראש השנה . . לרגלים" אינם אליבא 

דהלכתא.
אמנם, כיוון שסתם רבי שמעון הוא רבי שמעון 
בן יוחאי6, שהוא מקור פנימיות התורה, יש לומר, 
ראש  בניסן  "באחד  הנה  התורה  פנימיות  שעל־פי 

השנה לרגלים" אליבא דכולי עלמא.

ב
 ויובן בהקדים עניין ראש השנה:

ידוע הדיוק למה נקרא בשם "ראש השנה", ולא 
הוא  השנה  שראש  בזה7,  ומבואר  השנה,  תחילת 
האיבר  רק  לא  שהוא  שבאדם,  ה"ראש"  בדוגמת 
היותר מובחר מכל האיברים, אלא הוא גם השורש 
ולא  האיברים,  לכל  החיות  נמשך  שממנו  ומקור 
תחילה  כלול  האיברים  כל  של  שהחיות  בלבד  זו 
מהראש  החיות  שנמשך  לאחרי  גם  אלא  בראש, 
הראש,  עם  האיברים  כל  קשורים  האיברים,  לכל 

בהקדמתו  רמב"ם  משמו(.  )ד"ה  ב  ב,  שבועות  פרש"י   )6
לפיהמ"ש )ד"ה הפרק הששי(. סדה"ד ע' רשב"י. וש"נ. ועוד.

7( ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א ואילך. עט"ר שער ר"ה בתחלתו. 
ובכ"מ.

דבר מלכות

4



5

שהוא המנהיג את כל האיברים. וזהו גם ענינו של 
נמשך  שממנו  ומקור  השורש  שהוא  השנה,  ראש 
ימות  שכל  ובאופן  השנה,  ימות  כל  על  החיות 
הרוח  ומצב  ההחלטה  על־פי  מונהגים  הם  השנה 

)"די שטימונג"( שבראש השנה.
וזהו ש"באחד בניסן ראש השנה למלכים":

לכל  השייך  עניין  הוא   – ישראל  מלכי   – מלכים 
אחד ואחד מישראל, שהרי "כל ישראל בני מלכים 
הם"8, וכיוון ש"ברא כרעא דאבוה"9, הרי יש בהם 
מלכי  מלך  של  המלוכה  מעין  המלוכה  תכונת 
שכל  הלשון  גם  שמצינו  ובפרט  הקב"ה,  המלכים 

ישראל הם מלכים10 )לא רק "בני מלכים"(.
וכיוון ש"באחד בניסן ראש השנה למלכים", הרי 
מובן, שאצל כל בני־ישראל צריכה להיות ההנהגה 
הנהגה   – בניסן"  "אחד  של  באופן  השנה  דכל 
מלשון  "ניסן",  של  ענינו  שזהו  מהטבע,  שלמעלה 

נס11.
 – מנינן"  מתשרי  העולם  אומות  ש"למלכי  וזהו 
כיוון שהנהגת אומות העולם היא הנהגה טבעית, 
השנה  ראש  בניסן  "באחד  בני־ישראל  אצל  ורק 

למלכים", שהוא עניין הנהגה נסית.
ובפרטיות יותר:

הוא  שתשרי   – הוא  לניסן  תשרי  בין  החילוק 
הקצירה.  זמן  הוא  וניסן  והזריעה,  החרישה  זמן 
וזהו שאצל אומות העולם ראש השנה הוא באחד 
בתשרי, בהתאם לסדר הנהגת הטבע, שתחילה היא 
החרישה והזריעה )תשרי(, ואחר כך היא הקצירה.

באחד  הוא  השנה  ראש  בני־ישראל  אצל  אבל 
נותנים  והזריעה  החרישה  לפני  שעוד   – בניסן 
עניין  אצלו  להיות  שיוכל  המוכן  מן  מלמעלה  לו 
החרישה  באה  זה  לאחרי  ורק  )ניסן(,  הקצירה 
בכל  שעבודתו  והיינו,  תשרי,  שבחודש  והזריעה 
דלעילא  האתערותא  ידי  ועל  לאחרי  היא  השנה 

שנמשכה מלמעלה בחודש ניסן.

ג
וזהו גם העניין ש"באחד בניסן )רגל שבו( ראש 

8( שבת סז, א. וש"נ.
 – מקמי  תוד"ה  כבעל.  ד"ה   – א  צב,  כתובות  פרש"י  ראה   )9

יבמות ג, א. יונת אלם רפ"ב.
10( ברכות ט, ב )במשנה(. תקו"ז בהקדמה )א, ריש ע"ב(. וראה 

שבת נט, ב: "מידי דהוה אאבנט של מלכים".
11( ראה פס"ז בא יב, ב.

השנה . . לרגלים":
חג הפסח נקרא על ידי אנשי כנסת הגדולה בשם 
"זמן חרותנו", לפי שבו יצאו לחירות מכל העניינים 

הבלתי־רצויים שבהם היו שקועים לפני זה.
בני־ – שהרי  זו לא היתה מצד עבודתם  וחירות 
ישראל היו אז במעמד ומצב ד"את ערום ועריה"12 
היה  לא  שעדיין  כך,  בהגדה13(,  שאומרים  )כפי 
אצלם עניין של עבודה, אלא החירות נפעלה אצלם 
באופן שמלמעלה למטה )בדוגמת הקצירה שלפני 

החרישה והזריעה(.
 – לרגלים"  השנה  "ראש  הוא  הפסח  שחג  וזהו 
כיוון שהסדר אצל בני־ישראל הוא שההתחלה היא 

בדרך אתערותא דלעילא.
ומחג הפסח באים לחג השבועות, היינו, שלאחרי 
העניינים  מכל  החירות  עניין  מלמעלה  שנעשה 
בני־ישראל להתכונן למתן  אזי התחילו  שמבחוץ, 
הפנימיים  העניינים  כל  עם  התורה,  וקבלת  תורה 
שלמעלה. והכנה זו התחילה מיד ביציאת מצרים, 
כמו שכתוב14 "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 
עניין  הוא  זה  שגם  הזה",  ההר  על  האלקים  את 

שבדרך דילוג, כמובן.
"ואספת   – האסיף  לחג  זה  אחרי  באים  ומזה 
)כמבואר  ברוחניות  הן  ויצהרך"15,  ותירושך  דגנך 

בארוכה באמרי בינה16(, והן בגשמיות כפשוטו.

ד
השנה  ראש  בניסן  ש"באחד  העניין  אמנם, 
לרגלים", הנה מצד פנימיות התורה הרי זה בגילוי, 
שהתורה  כפי  דהיינו,  דתורה,  גליא  מצד  אבל 
לקבוע  אפשר  אי  העולם,  עם  ומתקשרת  נמשכת 
השנה  ראש  בניסן  ש"באחד  לכולם  בנוגע  כלל 

לרגלים":
השנה  ראש  בניסן  "באחד   – שמעון  רבי  לדעת 
אלו  אצל  שייך  זה  שעניין  והיינו,  לרגלים", 
שהולכים בדרכו של רשב"י, ש"מלאכתן נעשית על 
ידי אחרים"17, כיוון שהם "עושין רצונו של מקום"17, 
ובכל  לבבך  ד"בכל  באופן  רק  לא  היא  שעבודתם 

12( יחזקאל טז, ז. וראה מכילתא ופרש"י בא יב, ו.
13( סיום הפיסקא "במתי מעט".

14( שמות ג, יב ובפרש"י – מב"ר פ"ג, ד.
15( עקב יא, יד.

16( שער הק"ש פנ"ג ואילך.
17( ברכות לה, ב.
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ולכן  מאדך"18,  ד"בכל  באופן  גם  אלא  נפשך", 
בניסן,  הוא  השנה  שראש  בגלוי  גם  נקבע  אצלם 
של  בסדר  היא  ההנהגה  ענייניהם  שבכל  היינו, 

אתערותא דלעילא;
בידן"17,  עלתה  ולא  כרשב"י  עשו  "הרבה  אבל, 
גם  לעסוק  שצריך  הוא  הרגיל  שהסדר  היינו, 
קבע  ד"תורתן  באופן  פנים  כל  על  במלאכה, 
ומלאכתן עראי"17, ואז, אי אפשר לקבוע כלל שכל 
העניינים מתחילים בסדר של אתערותא דלעילא, 
אלא לפעמים יכול להיות גם באופן אחר )ועל דרך 
העבודה  מתחילה  שלפעמים  בתניא19  המבואר 

באהבה, ולפעמים ביראה(.
היינו,  לרגלים",  השנה  ל"ראש  בנוגע  זה  וכל 
יהיה גם בחיצוניות ובגלוי; אבל בנוגע  זה  שסדר 
ל"ראש השנה למלכים", הכול מודים שהוא באחד 
אחד  כל  הרי  הנשמה  פנימיות  מצד  כי,  בניסן, 
כל  ולכן אצל  "בן מלך",  או  "מלך"  הוא  מישראל 
בני־ישראל הסדר הוא ש"באחד בניסן ראש השנה 

למלכים".

ה
 והנה, אף־על־פי שמצד פנימיות הנשמה הרי כל 
תמיד  לא  מקום,  מכל  "מלך",  הוא  מישראל  אחד 
אלא  ובגלוי,  בחיצוניות  גם  בגלוי  הדבר  נראה 
ועבד  כנעני  "עבד", עבד  ומצב של  גם מעמד  יש 
בכמה  בארוכה  כמבואר  העברייה,  ואמה  עברי, 

מקומות20.
ובפרטיות יותר:

"עבד  של  ומצב  במעמד  יהיה  שיהודי  יתכן 
לא  זה  ובגלל  ליה"21,  ניחא  ש"בהפקירא  כנעני", 
מופרך אצלו )"בַא אים איז רעכט"( לוותר על עניין 

המלוכה שבו!
והגע עצמך:

"אתה  של  העניין  ישנו  מישראל  אחד  כל  אצל 
בחרתנו מכל העמים . . ורוממתנו מכל הלשונות 

18( ואתחנן ו, ה. וראה ברכות שם, ובחדא"ג מהרש"א שם.
19( ספמ"ג.

20( ראה תו"מ חי"א ע' 84. וש"נ.
21( גיטין יג, א. וש"נ.

כו'"22, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"23,
ועניין זה הוא גם בזמן הגלות, ובמעמד ומצב של 
חושך כפול ומכופל – לא רק "כפול", ב' פעמים, 
אלא גם "מכופל", ד' פעמים, והיינו, שישנו ההעלם 
וההסתר )חושך( לא רק מצד קליפת נוגה, ולא רק 
מצד אחד מג' קליפות הטמאות, אלא מכולם יחד – 
הנה גם אז אומר הקב"ה "לא מאסתים ולא געלתים 

גו'"24 חס־ושלום,
בפנימיותו  מישראל  אחד  כל  אצל  יש  אז  וגם 
"מלך" שהוא בעל  ענינו של  והרי  עניין המלוכה, 
מכל  בן־חורין  שהוא  ובודאי  הכול,  על  הבית 
העניינים, ואף אחד אינו בעל הבית עליו, כך, שכל 
אחד מישראל אינו נתון תחת מרות הנהגת הטבע,

כנעני"  "עבד  עניין  מצד  ואף־על־פי־כן, 
ש"בהפקירא ניחא ליה", מוכן הוא לוותר על עניין 
המלוכה, ובלבד שלא לקבל על עצמו עול התורה 

והמצוות!

ו
 והמענה על זה:

כאשר יהודי מוותר ח"ו על עניין המלוכה שבו, 
באומרו, "נהיה ככל הגוים בית ישראל"25 – הנה 
זו בלבד שהוא מאבד את הבעלות על הטבע  לא 
יתירה  עניין המלוכה(, אלא  נסית שמצד  )הנהגה 
תהיה  לא  הטבע  סדר  שמצד  ההצלחה  גם  מזה, 

אצלו.
מעלתו של יהודי – שהוא מלך, למעלה מהעולם; 
ואילו כאשר רצונו להתנהג כפי סדר העולם בדרך 
הרי   – המלוכה  עניין  על  וויתור  כדי  תוך  הטבע, 
מאשר  יותר  העולם  לאומות  שייך  העולם  טבע 
ואילו  יותר,  אחיזה  להם  יש  שבזה  לבני־ישראל, 
הוא, היהודי, נשאר גם ללא סדר ההנהגה שמצד 

טבע העולם.
שעם  ללב,  נמשלו  שישראל  בזהר26  וכדאיתא 
מצד  דווקא  הרי  כו',  מובחר  היותר  איבר  היותו 
מעלתו אינו יכול לסבול דבר גס. – הקיבה יכולה 

22( נוסח תפלת יו"ט.
23( יתרו יט, ו.

24( בחוקותי כו, מד.
25( ע"פ יחזקאל כה, ח.

26( ח"ג רכא, ב.
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לעכל גם דבר גס, וזהו ענינה כו'; אבל אם יכנס 
פירור מזה אל הלב, אזי יהיה חולה מסוכן רחמנא־
כך,  ללב,  שנמשלו  בישראל  ודוגמתו  ליצלן. 
מהטבע,  שלמעלה  בעניינים  הוא  שלהם  שהכוח 

ולא באופן ש"נהיה ככל הגוים".

ז 
פורים27,  בהתוועדות  שדובר  מה  גם  וזהו 
שכאשר מחביאים את ה"אתה בחרתנו", הנה לא 
להסרת  בנוגע  מאומה  מרוויחים  שלא  בלבד  זו 
שנאת העמים, אלא אדרבה, על ידי זה מגבירים 

את שנאת העמים עוד יותר:
הקב"ה  הטביע  כך  יהודי.  שונא  בטבעו  גוי 
יהודי  כי,  בשכל,  גם  ומובן  ליעקב.  שונא  שעשו 
אדונו.  את  ששונא  העבד  וטבע  מלך,  הוא 
הגוים",  ככל  "נהיה  טוען  יהודי  כאשר  ולכן, 
כיוון  הרי  בחרתנו",  ה"אתה  את  להסתיר  ורוצה 
שבפנימיותו נשאר יהודי, ונשאר מלך, אינו יכול 
את  שיסתיר  ככל  שכן,  הגוי,  שנאת  את  להסיר 
יהודי,  הוא  שבפנימיותו  הגוי  מרגיש  יהדותו, 
ולכן ממשיך לשנוא אותו, ואדרבה, הטענה "נהיה 
ככל הגוים" מגבירה את שנאתו עוד יותר, דכיוון 
שטבע העולם שייך לאומות העולם, מרגיש הגוי, 
לדחות  רוצה  אליו,  להידמות  שרוצה  שהיהודי 
זיין  פון  )"ַארָאּפשטוּפן  אליו  ששייך  ממה  אותו 

בענקל"(, ולכן מתגברת שנאתו עוד יותר.
בידוע  "הלכה  המדרש28  לשון  דיוק  גם  וזהו 

שעשו שונא ליעקב":
מדרש – שייך לחלק האגדה )ולא לחלק ההלכה( 
שבתורה, ואם כן, מהו דיוק הלשון "הלכה בידוע 

שעשו שונא ליעקב", ומהי ההלכה שבדבר?
אך העניין הוא29 – שמציאות העולם נעשית על־
פי הלכות התורה, היינו, שלפי ההלכה שפוסקת 
התורה, נעשית המציאות בעולם. וכיוון שהתורה 
לא  אזי  ליעקב,  שונא  שעשו  הלכה  פוסקת 
את  להסתיר  והמצאות,  התחכמויות  שום  יועילו 
ומה חושב  נוגע מה חושב פלוני  וכו'; לא  עצמו 
אלמוני; כיוון שהתורה פוסקת הלכה שעשו שונא 

 429 )כ"ז( ע'  ואילך )תו"מ התוועדויות ה'תש"כ ח"א  27( סי"ג 
ואילך(.

28( ספרי בהעלותך ט, יו"ד. פרש"י וישלח לג, ד.
29( ראה גם לקו"ש ח"כ ע' 150.

יעקב, הרי הלכה זו תקבע במציאות העולם בכל 
האופנים.

לדעת  שעליו   – יהודי  לכל  ההוראה  וזוהי 
שההלכה היא שמציאות העולם שונא יהודי!

התפלה  את  שיסיים  יחשוב  לא  שכן,  וכיוון 
והלימוד, ובצאתו לעולם יתנהג כפי סדר ההנהגה 
הגוי  שאם  חשבון,  בעשותו  ויצליח,  בעולם, 
מכל־שכן  הרי  טבעיים,  עניינים  ידי  על  מצליח 
שהוא, שיש לו כישרונות טובים יותר מאשר הגוי, 
להבדיל, בודאי יצליח – על כך אומרים לו, שאינו 
כיוון  העולם,  של  ההנהגה  בסדר  להצליח  יכול 

שהעולם שונא אותו;
עליו   – גשמיים  בעניינים  גם  להצליח  כדי 
סדר  תורה,  של  ההנהגה  סדר  לפי  להתנהג 
ניסן, שהיא הנהגה שלמעלה  ההנהגה של חודש 

מהטבע, וזוהי דרך ההצלחה של יהודי.

ח
חרותנו",  "זמן  הפסח,  מחג  ההוראה  וזוהי   
שהוא "ראש השנה", שממנו נמשך על כל השנה:

יציאת מצרים לא היתה כמו הגאולות שלאחרי 
חלק  נשארו  שלאחריהם  כו',  ומדי  מפרס  זה 
מבני־ישראל בגלות, אלא באופן שכל בני־ישראל 
יצאו ממצרים30. החילוק היה רק באופן היציאה 
ממצרים, שהיו כאלו שיצאו בשמחה, והיו כאלו 
לברוח  שהוצרכו  העם"31,  ד"ברח  באופן  שיצאו 
ומצב  במעמד  להיותם  כי,  שלהם...  מהמציאות 
דמצרים,  בהפקירות  רצונם  היה  כנעני",  ד"עבד 
בני־ כל  היתה אצל  היציאה ממצרים  אבל, עצם 

ישראל.
ו"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"32 – 
שכל בני־ישראל יצאו מהגלות, ולא יישאר אפילו 
יהודי אחד בגלות; אצל כל אחד מישראל יתגלה 
עניין המלוכה, ועניין "אתה בחרתנו מכל העמים", 
והוא יצא מן הגלות, וגם אלו שרצו להסתיר זאת 
חזקה  "ביד  הנה   – הגוים"  ככל  "נהיה  ולטעון 

אמלוך עליהם"33, וגם הם יצאו מן הגלות,

30( ראה לקו"ש חי"א בתחלתו. וראה גם תו"מ ח"ה ע' 53. חי"ב 
ס"ע 22 ואילך. חי"ט ע' 325.

31( בשלח יד, ה. וראה תניא פל"א.
32( מיכה ז, טו.

33( ע"פ יחזקאל כ, לג. וראה שמו"ר פ"ג, ו. לקו"ש שם.
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ולא זו בלבד שהם בעצמם יצאו מהגלות, אלא 
ביציאת  כמו  גדול",  "רכוש  עימהם  ייטלו  גם 
יצאו  עצמם  שבני־ישראל  בלבד  זו  שלא  מצרים, 
מן הגלות, אלא גם נטלו עימהם "רכוש גדול"34, 
ובמכל שכן וקל־וחומר: אם בגלות מצרים שהיתה 
"רכוש  עימהם  נטלו  בלבד,  שנים  ועשר  מאתיים 
כמעט  נמצאים  שבו  האחרון  זה  בגלות   – גדול" 
אלפיים שנה, על אחת כמה וכמה שייטלו עימהם 

"רכוש גדול".
ועניין זה יהיה באופן שלמעלה מהטבע לגמרי, 

כמרומז בשם "ניסן", שיש בו ב' נוני"ן.
ובהקדם דברי הגמרא35: "הרואה הונא בחלום – 
נס נעשה לו. חנינא חנניא יוחנן )נוני"ן הרבה( – 

נסי נסים נעשו לו".

34( לך לך טו, יד.
35( ברכות נז, רע"א.

ובחידושי־אגדות מהרש"א שם: "אי משום הנו"ן 
דאית ביה, אמאי לא נקט אהרן ונח. ומיהו בחנינא 
וחנניא וחנן יש ליישב, משום דהשם גופיה מורה 

על החנות והטובה, והנוני"ן מראין שיהיה בנס".
על  מורה  כשלעצמו  "ניסן"  השם  דידן:  ובנדון 
נס.  מלשון  הוא  "ניסן"  פירוש  שהרי  הנס,  עניין 
וכיוון שבתיבה זו ישנם ב' נוני"ן, הרי בודאי שזה 

מורה על נסי נסים, למעלה מהגבלה לגמרי.
)וסיים כ"ק אדמו"ר:(

יהיה החודש  זה  ייתן השם יתברך שחודש ניסן 
ניסן שעליו אמרו רז"ל36 "בניסן עתידין להגאל", 

במהרה בימינו.
)מהתוועדות שבת ויק"פ, פרשת החודש, מברכים חודש ניסן, 
ה'תש"כ. תורת מנחם כרך כז, עמ' 487-494, בלתי מוגה(

36( ר"ה יא, רע"א. שמו"ר פט"ו, יא.

מבואר במשנה שראש חודש ניסן הוא ראש השנה 
למלכים, ולדעת רבי שמעון ראש חודש ניסן הינו גם 

ראש השנה לרגלים.

המקור  שזהו  היא,  השנה'  'ראש  הלשון  משמעות 
וה'ראש' של השנה, כמו שהראש הוא מקור החיות 

לכלל האיברים.

וזהו שראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים:

מלך  של  בניו  הם  שכן  מלכים,  נקראו  ישראל  כל 
מלכי המלכים, ו"ברא כרעא דאבוה". וכיוון ש'ראש 
השנה' – מקור החיות – למלכים הוא בראש חודש 
ניסן, צריכה להיות הנהגת ישראל במהלך כל השנה 
באופן של 'ניסן' מלשון נס, למעלה מהנהגת הטבע.

שמעון  רבי  דעת  את  כן  גם  לבאר  יש  זה  פי  על 
השנה  ראש  גם  הוא  ניסן  חודש  שראש  יוחאי,  בר 

לרגלים:

העניינים  מכל  לחירות  ישראל  יצאו  הפסח  בחג 
הבלתי רצויים. חירות זו לא באה על ידי עבודתם, 

בר  שמעון  רבי  לדעת  דלעילא.  באתערותא  אלא 
יוחאי, אשר עבודתו באופן ד'בכל מאודך' ו'מלאכתן 
נעשית על ידי אחרים', ההנהגה צריכה להיות תמיד 

באופן של אתערותא דלעילא.

אך בגליא דתורה אין הלכה כרבי שמעון בר יוחאי, 
אינו  דלעילא  אתערותא  של  באופן  הנהגה  וסדר 
ולא עלתה  "הרבה עשו כרשב"י  הסדר המקובל – 
בידם". ברם, ראש השנה למלכים חל בראש חודש 

ניסן אף לפי גליא דתורה.

יהודי שלעת עתה נמצא במדרגת 'עבד' ש'בהפקירא 
כ'מלך'  לנהוג  חפץ  שאיננו  לטעון  עלול  ליה',  ניחא 
באופן של "ניסן" – נס שלמעלה מטבע; הוא מוותר 
על המלוכה ומעדיף הנהגה על־פי הטבע! המענה 
על הטענה הזו: יהודי באשר הוא הינו 'מלך', והנהגה 
שעל־פי טבע אינה שייכת ל'מלך'. באם יבחר 'מלך' 
הוא  עלול  מהטבע,  שלמעלה  הנהגה  על  לוותר 
להפסיד גם את ההנהגה שעל־פי טבע, שכן הנהגה 

זו אינה שייכת אליו.

סיכום
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משיח וגאולה

 ציפייה לגאולה 
בקוצר רוח

יש לכסוף לגאולה ולעמוד הכן!
נעליכם  חגורים  אותו מתניכם  "וככה תאכלו  העניינים דאכילת הפסח:  נתבארו פרטי  בפרשת החודש 
באופן  היא  הפסח  כלומר שאכילת  לדרך",  "מזומנים  בחיפזון",  אותו  ואכלתם  בידכם  ומקלכם  ברגליכם 
שעומדים מוכנים להיגאל ממצרים, עד ש"מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם", כך שמוכנים 
לצאת ממצרים תיכף ומיד באותו רגע שבו יקבלו הידיעה ש"הגיע הקץ", שאז "לא עיכבן המקום )אפילו( 

כהרף עין", ובודאי שמצידם הם לא יתעכבו "כהרף עין", שכן עוד מקודם לכן עמדו מוכנים לגאולה.
וההוראה מזה בפשטות:

יהודי יכול לחשוב שמכיוון שהגאולה תהיה רק ברצונו של הקב"ה, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו בשם אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע . . "לא מרצוננו גלינו מארץ־ישראל, ולא בכוחותינו אנו נשוב 
כו' אבינו מלכנו כו' הוא יתברך יגאלנו כו'" – אין לו מה לעשות בקשר ליציאה מהגלות, כך שבינתיים יכול 

לישון... ובמקרה הטוב ביותר – לעסוק בלימוד התורה וקיום המצוות.
...ועל זה באה ההוראה מאופן אכילת קרבן פסח – שכאשר בני־ישראל קיימו את ציווי הקב"ה "ואכלו 
את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו", קיימו זאת באופן ד"מתניכם חגורים נעליכם 
ברגליכם ומקלכם בידכם", כלומר שלא הסתפקו בקיום ציווי הקב"ה, ובפרט ציווי הקשור עם עניין של 
 – שעמדו מוכנים  עד  ויצאו ממצרים,  יגאלו  שבו  הנכסף  לרגע  והמתינו בקוצר רוח  ציפו  אלא   .  . חירות 

"מתניכם חגורים גו' ומקלכם בידכם" – להיגאל ולצאת ממצרים.

גם אינם יהודים מבחינים
ומזה מובן גם בנוגע ליציאה מגלותנו זה – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות":

להמתין  צריך  אלא  להסתפק בכך,  יכול  אינו   – בשלמות  מצוות  ומקיים  תורה  לומד  יהודי  כאשר  גם 
ולצפות בקוצר רוח לגאולה האמיתית והשלימה, עד כדי כך, שחוגר מותניו ונועל את רגליו ונוטל את מקלו 
בידו, ועומד מוכן – "עמדו הכן כולכם" – לרגע שבו תבוא הידיעה שמשיח בא... ואז יצא מיד מהגלות אל 

הגאולה!
מובן וגם פשוט, שגם ברגעי הגלות האחרונים צריכים ללמוד תורה ולקיים מצוות בכל המסירות והתוקף 
כו', אבל ביחד עם זה אי־אפשר לשקוט ולשבת בשלווה עד שהקב"ה ירצה להביא את הגאולה, אלא יהודי 
צריך לעשות את כל התלוי בו כדי למהר ולזרז את הגאולה, ועד שעומד מוכן, "עמדו הכן כולכם", לצאת 
"מזומנים  בידכם",  ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים  "מתניכם   – היא  היום"  ש"מצוות  בידעו  מהגלות, 

לדרך", לצאת מהגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה.
ועניין זה – העמידה בתנועה שהוא מוכן לגאולה – ניכר אצלו בגלוי כל כך עד שאפילו אינו־יהודי מבחין 
בכך כפי שהיה ב"ימי צאתך מארץ מצרים", שכאשר אינו־יהודי הביט דרך החלון לתוך ביתו של יהודי, ראה 
שהיהודי ובני ביתו אוכלים קרבן פסח "בחיפזון" . . וכמו כן בימינו אלה – שאפילו אינם יהודים מבחינים 

בכך שיהודי עומד מוכן לגאולה.

)התוועדויות תשמ"ה חלק ג, עמ' 1591(



איגרת חשאית 
למרוקו

במרוקו שפנה  צעיר  לאברך  איגרת  הרבי  שיגר  בחורף תשכ"ב 
זר  מישהו  שאם  באופן  נכתבה  הרבי  תשובת  אישי  בענין  אליו 
יפתח את המעטפה לא יבין את הנאמר שם • התבטאות נדירה 
בי"ג תשרי תשל"ח • מזכרונות הרב שמואל לו שי' • כשהרב ניסים 

התפעל מפעולות השלוחים באיטליה והודה לרב ג. מ. גורליק

פרסום ראשון
נמען המכתב הבא, שמוגש בפרסום ראשון, 
ורעייתו היו חשוכי ילדים. לאחר קבלת המכתב 

הזה נולדה בתם תחי':

ב"ה, כ"ט מ"ח תשכ"ב
ברוקלין

מוה'  שמים  מלאכת  מלאכתו  נו"נ  אי"א  הוו"ח 
. . שי'

שלום וברכה!
במענה למכתבו מכ"ה תשרי שנתקבל ז"ע ]זה 
עתה[, בו כותב שהלך לרו"מ ]לרופא מומחה[ ולא 

ידע שום דבר מזה.
הרו"מ  דא  בכגון  שהרי  הפליאה,  ומובנת 
ואם  בפרטיות.  דעתו  מבאר  מומחה[  ]הרופא 
 – פנים[  כל  ]על  עכ"פ  בבירור,  יודע  אינו  אפילו 
לזוגתו  בהנוגע  מזכיר  אינו  כן  השערה.  בדרך 
לעשות  כבר כתבתי שעל האדם  וכמדומה  תחי'. 
בדרך הטבע, וזהו צנור וכלי למ"ש ]למה שנאמר[ 

וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה.
כסלו  ר"ח  ערב  שבעמדנו  רצון[  ]ויהי  ויה"ר 
חדש הנסים והגאולה – יחול שינוי בהנ"ל ויבשר 
טוב  הוא,  האמיתי  שטוב  חז"ל  ביאור  וידוע  טוב, 
לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות. )קדושין 

מ' ע"א(.
בברכת חדש טוב ולבשו"ט ]ולבשורות־טובות[, 

ובודאי למותר להעיר, שמסירה ונתינה במלאכתו 
– חינוך על טהרת הקדש במוסד הק' אהלי יוסף 
יצחק ליובאוויטש, תוסיף בברכת השי"ת ותקדים 

אותה.
בברכה לבשו"ט מ. שניאורסאהן

התבטאות נדירה על דבר 
"עולם האמת"

בי"ג תשרי תשל"ח התבטא הרבי התבטאות 
בלתי שגרתית – אחרי שעורר אודות ביקורים 
לשמחם  כדי  תשרי  בחודש  יהודים  אצל 
)'שיחות־ החג  מצוות  קיום  אודות  ולעוררם 

קודש' תשל"ח כרך א' עמ' 141(:
דורנו,  נשיא  הרבי  של  פרטית  בקשה  זוהי 
את  הוא  רואה  ומשם  האמת,  בעולם  הנמצא 
המתרחש כאן, ובוודאי הוא יקיים את הבטחותיו 
יחד עם ברכותיו לכל אלה שיעשו כל ענינים אלה 

ויעשום בשמחה ובטוב לבב ובהרחבה

"הכולל שליד המזכירות"
)מפי  מלונדון  לו  שמואל  ר'  הרה"ח  סיפר 

הרה"ת ר' יצחק יהודה רוזן, לוד(:
מאד  היה  ע"ה  יפה  זלמן  ר'  הרה"ח  "חמי 
הרבנית  את  שאל  פעם  הרבי.  בבית  מקורב 
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חיה מושקא ע"ה, האם בואו של הרבי הביתה 
בשעה מאוחרת –  לעיתים בשעה 3 או 4 לפנות 
בוקר – מעיר אותך? והיא השיבה: כשהרבי בא 
הביתה אני אף פעם לא מתעוררת משום שאני 

אף פעם לא ישנה.
"הרבי אמר לחמי שזכיתי – אני שמואל לו – 
להרבה שליחויות ממנו מפני שלמדתי בכולל 

שליד המזכירות".

רוח הקודש גלויה...
והוסיף וסיפר:

שלמדתי  באה"ק,  הישיבות  באחת  "משגיח 
עימו תניא בחברותא כשהיה בא ל-770 )אז עוד 
היה אברך(, סיפר לי על התנהגותו ב'יחידות' 
בהתאם 'לכלל אזלת לקרתא הלך בנימוסיה'... 
כלומר, הוא עומד כל היחידות, נמנע מלהושיט 

יד לרבי, וכן לא מדבר.
"בהמשך לא החזיק מעמד בהנהגה זו, ואמר 
'אם אין לי את המעלות של החב"דניקים,  לי: 
מדוע שיהיו לי את החסרונות שלהם?'. שאלתיו 
של  'המעלה  לי:  והשיב  זה,  ביטויו  לפשר 
החסידים היא בדרך הישרה שיש להם בלימוד 
מסודר  הכול  הלכה.  אגדה,  חסידות,  גמרא, 
אני  פינשטיין,  הרב  אל  מדבר  כשאני  אצלם. 
יכול להביע גם את דעתי ולהגיד את הסברות 
שלי, וכן על זה הדרך אצל רבי יעקב קמניצקי. 
ואילו אצל הרבי לא מדברים. החלטתי שיהיה 
מה – אני מדבר. רק נכנסתי אל הקודש פנימה 
קם אלי הרבי כשהוא מושיט לי את שתי ידיו 

הקדושות באומרו: "שלום עליכם ידידי"'".
וסיפור נוסף:

"הצייר טיפנבורן מלונדון צייר את הרבי עם 
לו  נתן  הרבי  שמחה.  כל־כך  לא  פנים  ארשת 
'משקה', וביקש שיצייר אותו בצורה כזאת שמי 
שיראה אותו זה יגרום לו לחייך. כמו־כן נתן לו 

'משקה' שיערבב בתמיסת הצבעים.
לעשות,  מה  הצייר  ידע  לא  הפסח  "לקראת 
מאחר והיה ידוע כי דעתו של הרבי אינה נוחה 
ונפשו  לנכרי.  השיריים  את  שמוכרים  מכך 
בשאלתו, מה עושים? הוא שאל רב וזה השיב 

לו שיסיים את המשקה קודם הפורים".

מברק בערב פסח כיצד 
לנהוג ב'משקה'

ע"ה  פוטרפאס  ר' מענדל  "כשיצא המשפיע 
הוראה  וקיבל  רוסי  דרכון  השתמש  מרוסיה, 

מהרבי לחדש אותו כל שנתיים. 
היו  אפריקה  ודרום  רוסיה  עת,  "באותה 
בקבוק  מענדל  לר'  נתן  והרבי  מסוכסכות, 
כל  למרות  אפריקה.  בדרום  לחלק  משקה 
דרא"פ  שלטונות  מענדל,  ר'  של  ניסיונותיו 
בין  היריבות  מחמת  לשם  ויזה  לו  לתת  מיאנו 

המדינות והיותו נתין רוסי. 
כיצד  ידע  לא  ר' מענדל  "בהגיע ערב פסח, 
אין  הרי  מהרבי.  שקיבל  המשקה  עם  לנהוג 
מנהגנו למוכרו לנוכרי. החליט, אפוא, שבסיום 
עשה.  כך  ואכן  זה.  ממשקה  יחלק  הוא  מסכת 
לאחר שחזר הביתה קיבל מברק מהרבי )איני 
זוכר בדיוק את הלשון( שיש לערוך התוועדות 

ולחלק זאת, וכן למסור לשליח ר' שמואל לו. 
"ר' מענדל מיד התקשר עמי בטלפון, ושאלני 
וקיבלתי ממנו  נוכח הבוקר ב'סיום'  אם הייתי 
מהמשקה של הרבי. השבתי בחיוב, אך רציתי 
לדעת מדוע הוא מתקשר אליי. ואז הוא סיפר 
מצידי  ואני  הרבי,  של  המברק  תוכן  את  לי 

סיפרתי לו על הקשר שלי לדרום אפריקה".

 הרב מאיר פוזן – 
מומחה למקוואות

בוקר, מצלצל  לפנות   4 "לילה אחד, בשעה 
הטלפון בביתי. אשתי התעוררה וענתה, ונאמר 
וליטול  לקום  מיהרתי  שזו שיחה מרוסיה.  לה 
ידיים, ומעבר לקו, לאחר דברי המרכזנית, אני 
שומע קול אומר בעברית: 'אל תגיד את שמי, 

אני אח של אדמו"ר'.
זה. המדובר  מי  לי כמה דקות להבין  "לקח 
שעבדו  אינטליגנטיים  הורים  של  בבן  היה 
בשביל הקג"ב בזמן שהייתי שם ]=שמואל לו[. 
התעוררו חשדות בנוגע לבחור שאף הוא עובד 
עבור הקג"ב, אך בסוף הם התבררו כלא נכונים.

בהלכה,  שאלות  מספר  אותי  שאל  "הוא 
ולבסוף אמר לי שישנה אפשרות להקים מקווה 
בבית כנסת הקטן במרינה ראשצה. למה ַבקטן? 
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הכנות  מספר  עשיתי  ואכן,  בולט.  לא  הוא  כי 
שמבין  חבדני"ק  שמצאתי  לרבי  וכשדיווחתי 
במקוואות שיוכל לנסוע ולסייע בבניית המקווה, 
)מומחה  פוזן  מאיר  הרב  עם  לדבר  הורה  הרבי 

נודע לבניית מקוואות(. 
שליחות  לי  שיש  לו  ואמרתי  לביתו  "באתי 
עבורו מהרבי מליובאוויטש, שהורה לו ולאשתו 
לנסוע לרוסיה, ודווקא שניהם – כדי שהדבר לא 
יעורר חשדות. אשתו שמעה זאת מהמטבח יצאה 
בבהלה, ואמרה שהדבר אינו בא בחשבון בשום 

אופן )המדובר היה בשנת הממי"ם(.
שישאל  השיב  הוא  ליבו.  על  לדבר  "ניסיתי 
את הרב שעמו הוא מתייעץ. כעבור זמן חזר עם 
תשובת הרב – האישה צודקת והנסיעה מסוכנת. 
הלך  לירושלים,  נסע  הוא  שבועות  מספר  אחרי 
בשכונת רמות, ורוח חזקה הטיחה אותו בקרקע 

ורגלו נשברה.
"יצאתי לבקרו בבית הרפואה הדסה, ואמרתי 
לו: 'ראה איך הרבי רצה לדאוג לך שלא תישבר 
לרבי  חסרים  וכי  התחכמת!  ואתה  הרגל,  לך 
הרבי  אך  מקוואות?  בבניית  שמבינים  חסידים 

הטיל את השליחות עליך!'. 
"כשיצא מבית הרפואה הלך לאותו רב, וסיפר 
לו שחב"ד עומדת מאחורי ההצעה, אך בכל זאת 
חושש. הרב נענה ואמר, שאם חב"ד הציעו – הם 
ואכן  לדאוג.  מה  ואין  שם  שקורה  ממה  מבינים 

לאחר זמן הוא נסע".

על פטירת הרבנית חנה 
בשנת תשכ"ה

עוד סיפר הרב לו:
ולעיתים  רבות  כך  על  שהתפרסם  יודע  "אני 
אף דברים סותרים, ובכל זאת אני אספר את מה 
שאני הייתי לו עד־ראיה בביה"ר בעת הסתלקות 

הרבנית חנה נ"ע.
"לאחר שהורע מצבה, הזמינו אמבולנס ונסעו 
האמבולנס  אגב  בשבת.  הרפואה  לבית  עמה 
סרב לנסוע אם לא ישלמו לו במזומן עוד קודם 
לבית  הגענו  כסף.  להביא  הלך  ומישהו  הנסיעה 
הרפואה, והרופאים מיד ניסו להציל את מצבה. 

מה  שאין  והודיעו  החדר,  מן  שיצאו  "לאחר 

לעשות, ביקש מהם הרבי לעשות אי אלו דברים 
הרופאים  אך  אמו  את  להציל  לנסות  מנת  על 
הם  על־כל־פנים,  לתקן.  ניתן  לא  שכבר  אמרו 

העירו שהם המומים מהידע של הרבי בנושא...
את  הוציא  הרבי  ערבית.  תפילת  זמן  "הגיע 
ראשו מן החלון ולפי הלבנה בדק הרבי היכן צד 
מזרח. אני ניגשתי לעמּוד, היות והיה לי 'חיוב'. 
בסיום התפילה הרבי אמר קדיש אחד, ולא נשאר 

לקדיש שלאחר המשניות.
עבורי  הודעה  השאיר  הוא  יצא,  "כשהרבי 
שלא אשתתף בהלוויה מפני שהייתי צריך לצאת 
בהזדמנות  סיפרתי  עליה  בגרינלנד  לשליחות 
ביום־כיפור  יהודים  חיילים  עם  לשהות   – אחרת 

במחנה צבאי.

על פטירת הרבנית חנה 
בשנת תשכ"ה

 – ניסים  יצחק  הרב  ביקר  תשכ"ו,  בשנת 
ביקר  לישראל  הראשי  והרב  הראשון־לציון 
השלוחים  על־ידי  רב  בכבוד  והתקבל  באיטליה, 
ובין  וכו',  במילאנו, שערכו לו סיורים במוסדות 

ראשי הקהילה. מששב, שיגר את המכתב הבא:
"ב"ה. ירושלים, ט"ו באב התשכ"ו

לכבוד
הרב ג. גרליק יצ"ו
רב דק"ק אשכנזים,

מילאנו.
שלום וישע רב,

מששבתי לירושלים, בא אני להודות לכב' על 
הכבוד שחלק לי ועל הטרחה שטרח עמי בעשותי 
במילאנו. שמחתי להכירו ולבקר במוסדות חב"ד 
במילאנו ומחוצה לה. ידעתי ושמעתי על פעולות 
אשר  בעיני  ראיתי  ועתה  שונות  בקהילות  חב"ד 

הם עושים באיטליה.
במלאכת  העושים  וכל  כב'  את  לברך  רצוני 
הקודש, שתזכו לגדל דור ישרים מבורך, הולכים 
עם  נאמן  שיתוף  מתוך  והמצוות,  התורה  בדרך 

יתר אחינו במילאנו ומתוך שלום והשקט.
שלחתי לו היום למזכרת תודה ס' בני ישראל.

בכבוד רב,
יצחק נסים".
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שלילת דיבור גנאי
רעיון עיוני משיחת כ"ק אדמו"ר בקשר עם שיעור הרמב"ם

בשיעור היומי ברמב"ם – מסיימים הלכה שלימה, 
הלכות טומאת צרעת, ובסיום ההלכה מאריך הרמב"ם 
בענייני מוסר ותיקון הדעות )כדרכו בכמה סיומים(, 
כו'  רצוי  הבלתי  הדיבור  שלילת   – הדברים  ותוכן 
וההשתדלות  זה בא העונש דטומאת צרעת(,  )שעל 

בדיבור טוב ורצוי, "דברי תורה וחכמה".
"ולשונם  הפסוק1  גם  הרמב"ם  מביא  הדברים  בין 
תהלך בארץ", שתוכנו, אודות אלו שמניחים ללשונם 
רכיל  לדבר  בחופשיות,  בארץ  ו"לטייל"  "להתהלך" 

כו', ככל העולה על רוחם ללא מעצור.
ישנם  אזי,  מישהו,  ממנה  הקהל  כאשר  ולדוגמא: 
שאינם  מכיוון  מהמינוי,  מרוצים  שאינם  כאלו 
אדם  עליהם,  שממונה  מישהו  שיש  לסבול  יכולים 
הייתכן  דאם"(  טיבע  יא  גאנצער  )"א  כמותו  מכובד 
כל  מוצא  ובמילא,  עליו?!...  ממונה  יהיה  שמישהו 
מיני חסרונות על פלוני, ולשונו תהלך בארץ, לדבר 

בגנותו כו'.
ולא עוד, אלא, שבין חבריו ששומעים את דבריו 
– ישנם כאלה שבמקום להשתדל בטובתו ולהעמידו 
דבריו  שכל  באומרם,  אותו,  מעודדים  האמת,  על 
אמת, אלא, שעדיין "חסר" בדבריו, שלא סיפר אלא 

חלק מגנותו, מכיוון שישנם עוד חסרונות וכו' וכו'.
ומוסיפים עוד להביא את הדברים )לא רק בדיבור, 
משובח  נייר  חדש",  "נייר  גבי  על  בכתב,  גם  אלא( 

דווקא, וכו'.
ישראל,  אהבת  מתוך  הנהגה  במקום   – זה  וכל 
ובפרט לאחרי שכל אחד ואחת אומר קודם התפלה 
]להיותו חסיד שמקיים הוראת רבינו הזקן בסידורו 
"נכון לומר קודם התפלה"[ "הריני מקבל עלי מצוות 
עשה של ואהבת לרעך כמוך", והרי, אמירה זו אינה 
בפני בשר ודם, אלא בפני מלך מלכי המלכים הקדוש 

ברוך הוא!
אודות  הגמרא2  דברי  את  להזכיר  רוצה  אינני 
 – פיהם"  בשמים  "שתו  הפסוק,  לתחילת  השייכות 
רק  לדבר  ויש  אלול,  חודש  בראש  עומדים  שהרי, 

1 תהילים עג, ט.
2 ערכין טו, ב.

בברכת  ואחת  אחד  כל  ולברך  ישראל,  של  בשבחן 
כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה כו'.

ומסיים הרמב"ם בטוב – "אבל שיחת כשרי ישראל 
אינה אלא בדברי תורה וחכמה, לפיכך הקדוש ברוך 
הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה, שנאמר3 אז נדברו 
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר 

זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו".
מתחברים  ה'"  ש"יראי   – ה'"  יראי  נדברו  "אז   ...

ביניהם מעצמם, ללא צורך בהתעוררות מלמעלה.
אלא  סתם,  שמיעה  רק  לא   – וישמע"  ה'  "ויקשב 
זה  שלאחרי  השמיעה  גם  שאז  הקשבה,  של  באופן 

)"וישמע"( היא באופן נעלה יותר כו'.
"ויכתב ספר זכרון לפניו" – שמגיע בבחינה שלא 
דהיפך  מהצד  שבאה  שכחה,  של  עניין  בה  שייך 
הקדושה4, ולכן, מספיקה הכתיבה )"ויכתב"( בלבד, 
ללא חתימה, כי, בדרגא זו אין נתינת מקום למקטרג 

כו'.
נעלית  לדרגא  באים  זה  ידי  שעל   – ה'"  "ליראי 
ה'"  "יראי  היותם  על  שנוסף  היינו  ה',  ביראת  יותר 
מצד עצמם, כמו שכתוב בהתחלת הפסוק "אז נדברו 
שנמשכת  היראה  בחינת  אצלם  ניתוסף  ה'",  יראי 

מלמעלה5.
– שכל מחשבתם היא בשמו של  "ולחושבי שמו" 
הקדוש ברוך הוא, החל מכללות התורה, "כל התורה 
שמותיו של הקדוש ברוך הוא"6, ועד לשמות הקדוש 
האחדות  מעלת  גודל  ומובן  כפשוטם...  הוא  ברוך 
עם הקדוש ברוך הוא אצל "חושבי שמו" )שמו של 
הקדוש ברוך הוא כפשוטו( – במכל שכן וקל וחומר 
ממעלת "ייחוד נפלא" דהמשכיל השכל והמושכל כו' 

על ידי לימוד כל עניין בתורה.

)משיחת שבת פרשת ראה תשמ"ח, תורת מנחם 
תשמ"ח, ד, עמ' 215(

3  מלאכי ג, טז.
4  ראה תניא פרק לז, הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ב 

סוף הלכה י'.
5  ראה סידור עם דא"ח הערה לתיקון חצות )קנא, סע"ג ואילך(.

6  רמב"ן בהקדמתו על התורה. וראה זהר חלק ב פז, א.

ליישר הדעות
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

כ"ט באדר – ערב ראש־חודש
קודם  לקופות  )שנותנים  הצדקה  מטבעות  את 
בערב־ראש־חודש  מחלקים  התפילות(  אחרי  או 
לצדקות שונות1. יש־אומרים שמי שיש לו יארצייט 

במשך חודש ניסן, יעלה היום לבית העלמין2.
זו,  לשבת  תרגום'  ואחד  מקרא  'שניים  בקריאת 
יש לזכור לקרוא את שלוש ההפטרות – של פרשת 
'תזריע', של פרשת 'החודש' )'כה אמר... בראשון... 
עולת תמיד'(, ושל ראש־חודש )'כה אמר ה', השמים 

כסאי...'( כמנהגנו.
לפי מנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרא את הפטרות 
בש"ק  ואילו  אחה"צ,  בעש"ק  וראש־חודש  'תזריע' 
לפני תפילת שחרית, לאחר קריאת ה'שביעי' שוב, 
לקרא את ההפטרה דפרשת החודש, בתוספת פסוק 
בפועל  היום  שקוראים  כפי  דר"ח,  ואחרון  ראשון 

למנהגנו.
להיות  צריכה  אדר  חודש  של  האחרון  ביום   *
בשמחה'  ה'מרבין  לאחר  ביותר,  מופלגה  שמחה 
נותנת את הכוח  והיא  ימי אדר מיום ליום,  של כל 
שבו  ניסן,  דחודש  הגאולה  את  להמשיך  והסיוע 
שבחודש  השמחה  כי  להיגאל,  עתידין  ובו  נגאלו 
גדרי  את  פורצת  שבו,  האחרון  ביום  ובפרט  אדר, 
הגלות ומביאה את הגאולה האמיתית והשלמה, על־
ידי משיח צדקנו שנאמר בו "עלה הפורץ לפניהם", 

בקרוב ממש3.

1( ספר המנהגים, מנהגי שמחות, עמ' 77.
2( מנהגי העולם בזה הובאו בס' נטעי גבריאל הל' אבילות ח"ב 
פרק פג ס"ח־ט, ובילקוט יוסף הל' ביקור חולים ואבילות )תשס"ד( 
עמ' תרל, ורבים מקילין )בלא בכי והספד, כמובן(. אבל י"א שהרבי 
הורה עבור הרבנית קרסיק ע"ה מת"א )הרב נפטר ביום ה' ניסן 
)אף שלקברי  ניסן  תש"כ( שאין עולים כלל לבית החיים בחודש 

צדיקים עלה גם הרבי עצמו(. וע"ע.
3( לקוטי־שיחות, כרך ד, עמ' 1274.

בג'  להוסיף  יש   – קטן'  כיפור  'יום   – זה  ביום   *
קרבנות(,  שבמקום  )תפילה  עבודה  תורה,  הקווין: 

גמילות־חסדים וצדקה4.

 שבת־קודש, פרשת 
תזריע / החודש

א' בניסן – ראש חודש ניסן
רצוי להכין את ספרי־התורה המיועדים לקריאת 
ופרשת  כח,ט־טו(  )במדבר  ראש־חודש  פרשת 
למנוע  כדי  התפילה,  לפני  יב,א־כ(  )שמות  החודש 

טרחא דציבורא.
הלל.  חצי  ויבוא.  יעלה  בשמונה־עשרה  שחרית. 
קדיש־תתקבל. שיר של יום. ברכי נפשי. קדיש יתום.

קוראים  בראשון  ספרי־תורה.  שלושה  מוציאים 
לששה עולים בפרשת השבוע.

ליד  הבימה  על  השני  ספר־התורה  את  מניחים 
הראשון, הגבה וגלילה, בספר השני קוראים לשביעי 
לראש  ונסכו"  חדשיכם...  ובראשי  השבת..  "וביום 
חודש, ואומרים חצי קדיש. ובספר השלישי קוראים 
למפטיר את פרשת החודש, בפרשת בא: "ויאמר... 

החודש הזה... תאכלו מצות" )שמות יב,א־כ(.
מגביהים אחר  אין   – אחד  ספר־תורה  רק  יש  אם 
חצי קדיש, אלא גוללים לפרשת החודש, ומגביהים 
קדיש  החצי  את  המפטיר.  גמר  לאחר  וגוללים 
אומרים תמיד אחרי הקריאה שלפני עליית המפטיר.

לחודש...  באחד  בראשון  אמר...  "כה  הפטרה: 
ומוסיפים  מה,יח־מו,טו(,  )יחזקאל  תמיד"  עולת 
כסאי'5.  'השמים  הפטרת  של  ואחרון  ראשון  פסוק 

4( שיחות־קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.
להנהגת  בקשר   .33 עמ'  ספר־המנהגים  כולל־חב"ד.  לוח    )5
רבותינו נשיאינו בקריאת הפטרה זו, שרק הם אמרו את הפסוקים 
 =  8 עמ'  ה  חוברת  'רשימות'  ראה  ל'נשיא',  השייכים  הראשונים 

רשימות היומן עמ' תטו.

הלכות ומנהגי חב"ד

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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אם קרא הפטרה אחרת ראה בהערה6.
בכל חודש ניסן אין אומרים 'אב הרחמים'.

במוסף: אתה יצרת.
אחר  לקרוא8  המנהג7  את  לחזק  מצווה  נשיא: 
התפילה9 )אחרי אמירת תהילים10( בכל יום החל 
ביומו  יום  דבר  בכלל,  ועד  ניסן  י"ג  עד  מהיום 
בפרשת הנשיאים. היום מתחילים "ויהי ביום כלות 
עמינדב"  בן  נחשון  קרבן  "זה  ומסיימים  משה" 
בשבת(11  )גם  אומרים  אחר־כך  ז,א־יז(.  )במדבר 
גם  תהלת־ה'12.  בסידורי  הנדפס  רצון"  ה"יהי  את 

כוהנים ולוויים אומרים אותו13.
בבית־הכנסת  ראש־חודש  שבת  התוועדות 
)ולהמשיכה בבית(, ובפרט שהשבת היא גם שבת 

החודש. במנחה אין אומרים 'צדקתך'.
ארך  'א־ל  תחנון14,  אומרים  אין  החודש  בכל 
"אב  החול,  בימות  יענך"16  ו"למנצח...  אפים'15 
בשבת  ו"צדקתך"  שבת,  מוסף  לפני  הרחמים" 
במנחה6. אין מתענים אלא חתן ביום חופתו ובכור 

בערב־פסח17.
בחודש  רק18  אותה  מברכים  האילנות:  ברכת 

6(  קרא את הפטרת השבוע או כל הפטרה אחרת, קורא אחריה 
הפטרת פרשת החודש, ואם נזכר אחר הברכות – קורא אותה 

בלא ברכה. לוח כולל־חב"ד, ש"פ נח.
7(  'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז.

8(  אין מנהגנו לקראו מתוך ספר־תורה. גם בימי הקריאה אין 
בש"ק,  ובפרט  מתוכו.  הנשיאים  פרשת  ולקרוא  הס"ת  לגלול 
'שערי   - דווקא  המוספין  תפילת  אחר  צ"ל  הנשיאים  שפרשת 

הלכה ומנהג' שם.
שתדירה  מוסף,  תפילת  אחרי  מוסף,  תפילת  שיש  וביום    )9

ומקודשת יותר מקריאת הנשיא - שם עמ' עט.
10(  דתדיר קודם, וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' )ניסן־סיוון( עמ' ג.

'אוצר  וראה   .36 ניסן. ספר־המנהגים עמ'  יום', ר"ח  'היום    )11
מנהגי חב"ד' עמ' ד־ו.

ה". ָרׁשָ 12(  עמ' 473. לכאורה צריך לנקד שם "ּפָ
והוא  משבט..."  עבדך  אני  "שבאם  שם  שמוזכר  למרות    )13
איננו משבט זה, כיוון שזה שייך ל'עיבור' )דהיינו גילוי מסויים 
מנשמה אחרת בתוך נשמתו־הוא, הנשארת בדרגתה(, הוראת 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, היום יום שם, ספר־המנהגים שם, 
לוח כולל־חב"ד. ב'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' פ נתבאר, 
שהשייכות היא ודאית לכל אחד ואחד מישראל, ורק שבאם זהו 

שבטו, אזי השייכות וההמשכה הן באופן נעלה יותר.
14(  שו"ע אדמוה"ז סימן תכט ס"ח.

15(  כנדפס בסידורים מאז שנת תשל"ח. ראה בירור בעניין זה 
ב'התקשרות' גיליון שכט עמ' 18.

16(  סידור אדמוה"ז, לפני 'למנצח' זה.
17(  לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ט.

18(  'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' רכ, ע"פ סדר ברכת־

ניסן19. גם נשים מברכות20. מברכים רק על אילני 
מאכל21. לכתחילה יש להשתדל שיהיו לפחות שני 
אילנות22. מי שלא הספיק לברך בעוד הפרחים על 

האילנות, לא יברך אחר־כך על הפירות23.

יום ראשון
ב' בניסן

אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות־הילולא  יום 
אדמו"ר  מליובאוויטש,  נ"ע  שלום־דובער  רבנו 
בשנת  חב"ד24,  לנשיאי  חמישי  דור  מוהרש"ב, 
מנוחתו־ ושם  דון,  נהר  על  רוסטוב  בעיר  תר"פ, 

אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות  התחלת  יום  כבוד25. 
 – ההתוועדות  התוועדות.  יום  נ"ע26.  מוהריי"צ 

בבית־הכנסת5. וראה להלן.
פרק  ללמוד  א(  כדי:  זו,  רצון'  'עת  לנצל  יש 

הנהנין שבסידור אדמוה"ז. וכן הוא ע"ד הקבלה, ברכי־יוסף סי' 
רכו ס"ק ב.

חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  עם,  ברוב  זו  ברכה  היו שבירכו    )19
עמ' ה.

20(  נסמן בשו"ע הקצר שם סי"א.
ובהערות. דעת  21(  ראה הדעות בזה בשו"ע הקצר שם ס"ה 
בלקוטי־שיחות  הרבי  שהביא  והפוסקים  הטושו"ע  הרמב"ם, 
)וכפי שנראה שהכריע שם( שצ"ל   33 116 הערה  כג עמ'  כרך 
מסדר  אדמוה"ז  השמטת  על  שהעיר  ורק  דווקא.  פרי  אילני 

ברה"נ, וסיים 'ואכ"מ' בקשר להשמטות כיו"ב שם.
22(  כף־החיים סי' רכו ס"ק ב ובדי־השולחן סי' סו ס"ק יח.

23(  ואפילו בלא שם ומלכות, כיוון שבלוח ברכות־הנהנין )פי"ב 
לברך  טוב  הפירות  וגדלו  הפרח  נפל  שאם  אדמוה"ז  כ'  הכ"ג( 
סדר  'ביאור  זאת.  השמיט  ברה"נ  ובסדר  ומלכות,  שם  בלא 

ברה"נ' עמ' 445.
הנשיאות  עול  קבלת  אך  תרמ"ג,  בשנת  החלה  הנשיאות    )24
 - התולדות  'ספר  ראה  תרנ"ד,  בשנת  רק  היתה  הפרטים  בכל 
 ;34 אדמו"ר מהורש"ב', הוצאת קה"ת, כפר־חב"ד תשל"ו, עמ' 
לס'  דבר'  ב'פתח   1 הערה  וראה  תשמ"ג.  וירא  ש"פ  ושיחת 

המאמרים תרמ"ג־ד.
25(  פרשת ימי חייו האחרונים בעלמא דין והסתלקותו נדפסה 
בס' 'אשכבתא דרבי', ברוקלין תשל"ו, ועוד. בחורף תרצ"ט, כיוון 
גופו  הועבר  בית־העלמין,  את  להרוס  עמדו  העיר  ששלטונות 
מסירת־נפש  מתוך  העיר  שבאותה  החדש  לבית־העלמין  הק' 
לוי־יצחק  ר'  הרה"ק  תלמידו  הוראות  על־פי  מאנ"ש,  מניין  ע"י 
שניאורסאהן נ"ע, אביו של הרבי, והקימו במקום אוהל מאותן 
 ,151 עמ'  דרבי'  'אשכבתא  הישן.  מהאוהל  שהועברו  האבנים 
לוי־יצחק', הוצאת קה"ת, כפר־חב"ד תשנ"ה,  ב'תולדות  ומשם 

ח"א עמ' 287. צילום הציון ששופץ נדפס שם בעמ' 294.
26(  ראה לקוטי־שיחות כרך ד עמ' 1293 בהערה. כרך יב עמ' 
146 בהערה 1. כרך לב עמ' 23 הערה 38. ספר־השיחות תשמ"ח 

ח"א עמ' 347 הערות 8 ,7.
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

משנה המתחיל באות אחת משמו הקדוש )על־כל־
פנים פרק אחד(27. ב( להוסיף28 בלימוד תורתו של 
בעל ההילולא, ש"עיקר גילוי החסידות באופן של 
הבנה וההסברה נתחדש על ידו, ונתכנה 'הרמב"ם 
דתורת החסידות'"29. ג( להוסיף בעבודת התפילה. 
ד( להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך 
לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות 
בייסוד   – חידושו  ש"עיקר  בעבודתו,  העוסקים 
שלימות  מודגשת  שבה  תומכי־תמימים,  ישיבת 
התורה" נגלה וחסידות כאחד30, ו"על־ידו התחילה 
ובעבודת  חוצה"31,  החסידות  תורת  הפצת  עיקר 
לקיים32  ה(  מקומו.  ממלאי  נשיאינו  רבותינו 

27( ע"פ לקוטי־שיחות כרך כא עמ' 296.
 ,286 עמ'  ח"ב  'התוועדויות' תשמ"ז  ע"פ  ג־ד,  וכן ההוראות   )28

מוגה.
29( לקוטי־שיחות כרך ז עמ' 209, 277.

25. 'התוועדויות'  67. כרך כז עמ'  30( לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 
תשמ"ז ח"א עמ' 310, 495.

31( לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 389. וראה שם כרך כב עמ' 186.
292 )בלתי  27, שם עמ'  32( ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל בהערה 
בלקוטי־שיחות  הילולא,  ביום  להתוועדות  בקשר  וראה  מוגה(. 

התוועדות של שמחה, שבה יקבלו עליהם הנאספים 
החלטות טובות בענייני תורה ומצוות33.

פשוט, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא נעשה הנ"ל 
או חלקו... צריך להיות תשלומין והשלמה בימים 

הסמוכים34.

יום שני
ג' בניסן

תקופת ניסן בשעה 6:00. אין שותים מים בשעה 
זו.

כרך כא עמ' 276.
ליום הילולא  - נאמרו במפורש )בקשר  ד'  ג',  ב',  33( ההוראות: 
]בשיחה  וטף"  נשים  אנשים  ואחת,  אחד  ל"כל  הזקן(  דאדמו"ר 
שבהערה 27. ובקשר להוראה ב' - גם בשיחות קודש תשנ"ב ח"א 
עמ' 382, בקשר ליו"ד כסלו[. ולכאורה כן הוא גם בקשר להוראה 

ה'. וצריך חיפוש בקשר להוראה א'.
מוגה   –  66 הערה   286 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  התוועדויות  ע"פ   )34

)ההדגשה במקור(.

077-444-7777

גזמנו כ-50% 
בביטוח הבריאות 
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