
מד

ב' הקצוות דיום ההילולא

אף   – עתה  כאן  שמתאספים  הטעם 
שאינה  "אבידה  הוא  הזמן  שאיבוד 
 – ממון  מאיבוד  יותר  וחמור  חוזרת", 
דרבינו  ההילולא  ביום  להתבונן  כדי  הוא 

הזקן:

אשר "כל  הוא,  הילולא  יום  ענין  נקודת 
"מאיר  ואזי  למעלה,  עולה  האדם"  עמל 

חסד ה' . . ופועל ישועות בקרב הארץ".

הקצה  מן  ענין  נפעל  זה  ביום  כלומר – 
בעל  עמל  עולה  בתחילה  הקצה:  אל 
ואח"כ  ושרשו,  למקורו  עד  ההילולא 
נמשך עד למטה מטה, עד "פועל ישועות 

בקרב הארץ".

"בקרב  בתיבות  נרמז  זה  שענין  וי"ל 
רש"י  מפרש  בפרשתנו  עצמן:  הארץ" 
"בקרב הארץ – אע"פ ששכינתי בשמים, 
ולכאורה,  בתחתונים".  מתקיימת  גזירתי 
כדי לפרש תיבות אלו מספיק ענין "גזירתי 
להקדים  הוצרך  ולמה  כו'",  מתקיימת 

"אע"פ ששכינתי בשמים"? 

– אלא, שכוונת רש"י להדגיש שהשכינה 
מצ"ע היא למעלה ביותר, "בשמים", אלא 
מטה  למטה  ויורדת  נמשכת  שאעפ"כ 
ארץ  על  קאי  הארץ"  ש"בקרב  [ובפרט 
מצרים, שהיא "ערות הארץ" – הארץ הכי 

תחתונה].

וטעם הדבר, כי דוקא הגבוה ביותר יכול 
לרדת ולפעול למטה ביותר. וממילא, מה 

שגזירתו של הקב"ה מתקיימת בתחתונים 
ש"שכינתי  עי"ז  דוקא  להיות  יכול 

בשמים".  

להתבונן  כדי  הוא  שמתאספים  הטעם  א.  סיכום: 
ביום ההילולא; ב. נקודת הענין – שעמלו של בעל 
ההילולא עולה למעלה ונמשך למטה; ג. ענין זה 
מתורצת  ועפ"ז  הארץ",  "בקרב  בתיבות  נרמז 
קושיא בפרש"י על תיבות אלו; ד. טעם הדבר, כי 

הגבוה ביותר יורד למטה ביותר.

ולהעיר: 

מקרא",  של  "פשוטו  הוא  זה  פירוש 
כמו  בהמקרא –  שנרמז  ענין  שאי"ז  היינו 
הענינים בשאר חלקי התורה, דאף שגם הם 
ניתנו מן השמים, מ"מ אינם המקרא עצמו, 
כ"א רק נובעים ויוצאים מתוך המקרא – 

אלא זהו פירוש הפשוט דתיבות אלו. 

הפסוק  מביא  אדה"ז  כאשר   – ועפ"ז 
"פועל ישועות בקרב הארץ", הרי פירושן 
ב'  כנ"ל,  הוא,  אלו  תיבות  של  הפשוט 

הקצוות דלמעלה מעלה ולמטה מטה.

"עמלו" של אדה"ז – ישראל

לכל  הוא,  אדה"ז  של  "עמלו"  והנה, 
לראש (לא תורתו, אע"ג שגם היא "ארוכה 
מארץ מדה", אלא) – בני ישראל, "הנפש 

אשר עשו".

"שני  בתדב"א  איתא  הענין:  ביאור 
 .  . וישראל  תורה  לעולם  קדמו  דברים 
אני  אומר   .  . בנ"י  את  צו  אומר  כשהוא 
שהתורה  אף  כלומר,  קדמו".  ישראל 

סיכום וקיצור שיחה א:
מביאור ענין יום ההילולא – התוועדות כ"ד טבת ה'תשמ"א



מה

וחזק,  אמיץ  בקשר  בהקב"ה  קשורה 
כתבית  נפשי  "אנא  ר"ת  ש"אנכי"  כידוע 
יהבית", אי"ז דומה להקשר שבין הקב"ה 

וישראל.

לבוראן",  דומין  ש"צדיקים  ומאחר 
עצמית  התקשרות  ישנה  אצלם  גם  הנה 
לאז  כתבים  "די  אדנ"ע  כדברי  בתורתם, 
להקשר  בדומה  אי"ז  ומ"מ  אייך",  איך 
שעיקר  ונמצא  ישראל.  בני  עם  שלהם 
ישראל,  בבני  היא  ההילולא  דיום  העלי' 

"הנפש אשר עשו".

מטרת  (א)  אשר  הנ"ל,  כל  ע"פ  והנה 
היום;  במהות  להתבונן  היא  ההתוועדות 
וההמשכה  העלי'  היא  היום  מהות  (ב) 
עיקר  (ג)  ההילולא;  בעל  של  דעמלו 
הרי  בנ"י –  הם  ההילולא  בעל  של  עמלו 
אלא  אינה  זו  התוועדות  שמטרת  נמצא 
אויף"  זיך  ס'טוט  "וואס  ההתבוננות 
אשר  האמתי, "הנפש  לעמלו  בנוגע  עתה 

עשו".

באופן  להיות  צריכה  זו  והתבוננות 
ש"פועל ישועות בקרב הארץ", וכהפס"ד 
שמאריך  כפי  העיקר",  הוא  "המעשה   –
ד"ה  באגה"ק  ובפרט  בכ"מ,  אדה"ז  בזה 
איהו וחיוהי, שנכתבה סמוך להסתלקותו 

בכפר פייענא.

סיכום: א. עיקר "עמלו" דאדה"ז הוא – ישראל; 
הקב"ה,  לגבי  בתדא"ר  מהמבואר  לזה  ראי'  ב. 
עיקר  עפ"ז  ג.  לבוראן";  דומין  ו"צדיקים 

ההתבוננות צ"ל – מה נעשה עתה עם בנ"י.

"המעשה הוא העיקר"

לצאת  יש   – בפשטות  מכהנ"ל  והיוצא 
בשליחותו של בעל ההילולא לקיים הפצת 
במיוחד  המעיינות  והפצת  בכלל,  יהדות 
אדה"ז,  של  ב"עמלו"  העיסוק  שזהו   –
כלל  לפחד  ואין  עשו".  אשר  "הנפש 
בחושך  הארץ",  "בקרב  שנמצאים  ממה 
דעקבתא דמשיחא, אלא אדרבה – לפעול 
בתחתונים" –  מתקיימת  ד"גזירתי  באופן 

ללא כל חשבונות,

[כולל ג"כ הפעולה ב"תחתונים" דהאדם 
גופא – כוח המעשה, ובזה גופא – ברגל, 
 – אלא  לשליחות,  ללכת  רק  לא  כלומר: 
לרוץ, ובל' המשנה – "רץ לדבר מצוה"],

שמקדישים  מה  את  מצדיקה  ופעולה זו 
עתה זמן רב כ"כ להתוועדות זו. 

האמתית  לגאולה  הכנה  נעשה  וכ"ז 
והגאולה  הישועה  וע"י  והשלימה, 
זוכים   – עשו"  אשר  ד"הנפש  הפרטית 
"בנערינו  ממש,  מיד  כללית  לגאולה 

ובזקנינו בבנינו ובבנותינו".

בעל  בשליחות  לצאת   – ההוראה  א.  סיכום: 
מחושך  לפחד  מבלי  המעיינות  להפצת  ההילולא 
לזמן  ההצדקה  הוא  זו  הוראה  קיום  ב.  הגלות; 
ההתוועדות. ג. ע"י פעולה זו – גאולה פרטית – 

זוכים לגאולה הכללית.

קיצור זה נועד להקל על התלמידים שי' לעקוב אחר השיחה, 
ופשוט שהוא כולל רק חלק מהענינים המדוברים, בדרך אפשר 

וללא אחריות כלל וכלל, ושגיאות מי יבין.



מו

סיכום וקיצור שיחה ב:
צדיקים ובעלי תשובה – משיחת כ"ד טבת תשמ"א

"הנפש" – דוקא בעלי תשובה

אדה"ז  של  עמלו  שעיקר  לעיל,  דובר 
הוא  ההילולא –  דיום  להעילוי  שזוכה   –

"הנפש אשר עשו".

ולהבין דיוק הלשון "הנפש אשר עשו", 
בישראל"  השנית  "ונפש  בתניא:  ועד"ז 
"ונשמות  הלשון  מביא  לזה  שקודם  (אף 

אני עשיתי"):

בין  חילוקים  כמה  ישנם  הנפש  בדרגת 
"חוטב  עד  שבטיכם"  מ"ראשיכם  בנ"י, 
ב'  הם  ובכללות  מימיך".  ושואב  עצך 
עבודת  תורה,   – יששכר  (א)  חלוקות: 
הצדיקים; (ב) זבולון – בעלי עסק, עבודת 

בעלי תשובה.

שעיקר  זו,  מלשון  הנלמדת  וההוראה 
עבודתו של אדה"ז לא היתה רק בצדיקים 
מו"ח  כ"ק  וכסיפור  תשובה.  בבעלי  אלא 
אדמו"ר אודות החלום הידוע, שהי' גשר 
וכשעבר  רבים,  מים  נהר  פני  על  מתנענע 
עליו אדה"ז נתחזק ופסק מנענועו, ופתרון 
החלום – שעיקר עבודתו של אדה"ז היתה 

לעשות בעלי תשובה.

של  שעמלו  דלעיל,  להביאור  שייך  וזה 
"בקרב  עד  מטה,  למטה  יורד  אדה"ז 

הארץ" – תחתון שאין למטה הימנו.

העיסוק  בחובת  חיזוק  תוספת  ומכאן 
לחשוש  מבלי  חוצה,  המעיינות  בהפצת 
הארץ",  "בקרב  שנמצאים  ממה  כלל 

ואדרבה.

אשר  "הנפש  הלשון  דיוק  להבין  יש  א.  סיכום: 

דרגות,  חילוקי  ישנם  שבנפש   – הענין  ב.  עשו"; 

ואדה"ז התעסק עם אלו שבדרגות הנמוכות; ג. זה 

שייך למשנ"ת, שעמלו של אדה"ז יורד עד "בקרב 

הארץ".

"גזירתי" – דוקא "בתחתונים"

מעיסוק  לחשוש  יכול  שאדם  אף  והנה, 

שיכול  זאת  ועוד  הארץ",  "בקרב  זה 

לטעון מי הוא ומה הוא, ואיך מוטלת עליו 

לזה  התשובה  הנה  כזו –  גדולה  שליחות 

היא מדברי רש"י הנ"ל "גזירתי מתקיימת 

שכשהולכים  לדעת  יש  בתחתונים": 

בשליחות זו, האט מען מיט זיך "גזירתו" 

ביותר  גבוה  ממקום  שהיא  הקב"ה,  של 

שחשבונות אינם שייכים שם כלל.

הקב"ה  של  שגזירתו  החידוש  שהרי 

דרקיעא  מתיבתא  שאפי'  הוא,  מתקיימת 

ההשתלשלות  סדר  וכל  מעלה  של  ובי"ד 

כשמדובר  מקום  תפיסת  שום  להם  אין   –

ענינים  על  כשמדובר  וכ"ש  זו.  גזירה  על 

שמקורם בעוה"ז התחתון.

מבטל"  וצדיק  גוזר  "הקב"ה  [ומ"ש 

ש"גזירתי  מאחר  הנותנת:  היא  הרי   –

שהקב"ה  היינו  בתחתונים",  מתקיימת 

דוקא  גזירתו  שתתקיים  הכוח  את  נתן 

ביכולת  יש  זה  מטעם  הרי  בתחתונים, 

הצדיק לבטל גזירות הקב"ה, ויתירה מזו 

גוזר  בעוה"ז)  למטה  (שנמצא  "צדיק   –

והקב"ה מקיים"].



מז

וזהו טעם השתדלות כ"ק מו"ח אדמו"ר 

לתרגם עניני פנימיות התורה ונגלה דתורה 

ללשון עם ועם (ועוד זאת, שנשיאי חב"ד 

להגיע  כדי  יידיש),  בלשון  בעצמם  דברו 

גם ליהודים אלו ש"בקרב הארץ", שאינם 

שייכים ללמוד הענינים במקורם.

ע"ז  יש  כי  זה,  מתפקיד  לחשוש  אין  א.  סיכום: 

שאפי'  בזה –  החידוש  ב.  הקב"ה;  של  "גזירתו" 

הכוח  ג.  לבטלו;  יכול  אין  כו'  מעלה  של  בי"ד 

שנמצאים  לצדיקים  ניתן  הקב"ה  של  דגזירתו 

לתרגם  ההשתדלות  טעם  זהו  ד.  ב"תחתונים"; 

ד"ת לשאר לשונות.

תשובה – גם לצדיקים

אמנם לכאורה צריך ביאור:

בו"  עמל  אשר  ש"עמלו  אפ"ל  איך 

בעלי  בעשיית  הי'  חייו  ימי  כל  אדה"ז 

ריבוי  מוצאים  שאנו  בשעה  תשובה, 

סיפורים שמהם נראה שעמלו של אדה"ז 

הי' בנוגע לבעלי תורה וצדיקים?

והמענה לזה נמצא בדברי אדה"ז עצמו: 

אלא  עוונות,  על  דוקא  אינה  "תשובה" 

אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  מלשון 

נתנה". והביאור בזה:

ומיוחדות  קשורות  הם  ישראל  נשמות 

צור  בתוך  שנמצאת  כהאש  בהקב"ה 

דבר  להיות  למטה  שירדו  אלא  החלמיש, 

בברכות  שאומרים  וכפי  בפ"ע.  נפרד 

בראת  אתה   .  . בי  שנתת  "נשמה  השחר 

היינו  בי",  נפחתה  ואתה  יצרת  אתה 

בי",  בבחי' "נתת  היא  הנשמה  שמתחלה 

ולאח"ז ירדה ונסעה עד שנתלבשה בגוף. 

וע"ז בא ענין התשובה, "והרוח תשוב אל 

לבחי'  להחזירה   – נתנה"  אשר  האלקים 
"נתת בי", כפי שהיתה קודם ירידתה.

בצדיקים,  גם  שייך  זה  שענין  ומובן 
"לאתבא  אתא  דמשיח  בזהר  כדאיתא 

צדיקיא בתיובתא (=תשובה)".

סיכום: א. שאלה: לכאורה מצינו שאדה"ז נתעסק 
רק  אינו  התשובה  ענין  מענה:  ב.  בצדיקים;  גם 
בעוונות, אלא הוא מלשון "והרוח תשוב", ושייך 

גם לצדיקים. ג. רמז לזה מברכת "אלוקי נשמה".

ראי' מהלכות קידושין

איתא  בהלכה:  לזה  ראי'  להביא  ויש 
שהוא  ע"מ  האשה  את  שהמקדש  בגמ' 
הרהר  שמא  מקודשת,  ספק  גמור,  צדיק 
תשובה באותה שעה. ומשמע משם שאם 
האשה   – בלבו  תשובה  הרהר  בודאי 

מקודשת בודאי.

שאם  הוא,  הדין  ע"ז:  הקושיא  וידועה 
ונמצא  עני  שהוא  ע"מ  אשה  אדם  קידש 

שהוא עשיר – אין האשה מקודשת. 

ובנדו"ד – מי שהרהר תשובה בלבו לא 
נעשה עי"ז צדיק, אלא בעל תשובה. וכיון 
שבע"ת הוא נעלה יותר מצדיק, א"כ קשה 
– למה נעשית האשה מקודשת במקרה זה, 
כשקידש ע"מ שהוא צדיק ובפועל נעשה 
בעל תשובה, דלכאורה זהו כאדם שקידש 

ע"מ שהוא עני ונמצא עשיר?!

נעשה  שכאשר  בזה,  לומר  צריך  אלא 
"בשעתא  שזהו  (אף  הנה  בע"ת,  האדם 
חדא וברגעא חדא", מ"מ) אינו בבת אחת 
רשע  ממדריגת  מגיע  שאינו  היינו  לגמרי, 
בדרך  עובר  הוא  אלא  בע"ת,  להיות  גמור 
הילוכו כל הדרגות שבינתיים, וביניהם – 
דרגת הצדיק, עד שמגיע למדריגת בע"ת. 



מח

וממילא חלו הקידושין ע"פ הלכה באותו 
שלאח"ז  שברגע  אף  צדיק,  שהי'  הרגע 

המשיך ועלה עד שנעשה בע"ת.

באה  בע"ת  שדרגת  מובן  זה  ומכל 
בהמשך לדרגת הצדיק, וא"כ עיסוקו של 
אדה"ז לא הי' דוקא בחוטאים כו' אלא גם 

בצדיקים, להעלותם למדריגת בע"ת.  

אבל מ"מ – מובן שאי"ז מגיע להמעלה 
שבעיסוק ב"חוצה" ממש.  

שמדריגת  קידושין  מהלכות  ראי'  א.  סיכום: 
עפ"ז  ב.  הצדיק;  למדריגת  בהמשך  באה  בע"ת 
מובן שעיסוקו של אדה"ז לא הי' דוקא בחוטאים, 
העיסוק  כמעלת  אינו  מ"מ  ג.  בצדיקים;  גם  אלא 

ב"חוצה".

סיום

בשליחות  לצאת  יש  לפועל:  ובנוגע 
נשיא דורנו להפצת המעיינות חוצה,

ואזי ישנם שתי המעלות: מעלת הצדיק, 
אדם  של  (ועד "שלוחו  שליח  הוא  שהרי 
עהוא  שהרי  בע"ת,  ומעלת  כמותו"); 
שלימה,  בתשובה  יהודים  להשיב  עוסק 
שהוא  היינו  תשובה,  בעל  שנעשה  ועד 

בעה"ב על ענין התשובה,

שהנהגתו  להזהר  עליו  זאת  עם  [ויחד 
שלו תהי' כהנהגת הצדיק, כי א"א לפעול 
על אדם אחר בשעה שהנהגתו שלו אינה 
במדריגת  אוחז  שהוא  יטען  אם  כדבעי: 
"קונץ",  של  באופן  היא  והנהגתו  בע"ת, 
גם  אזי   – חדא"  וברגעא  חדא  "בשעתא 
להמשיך  הוא  שיכול  לעצמו  יחשוב  הלה 
זמן  לאחר  ובהמשך –  כמקדם,  בהנהגתו 
וברגעא  חדא  "בשעתא  הוא  גם  ישוב   –

חדא"...]

אדה"ז,  שממשיך  כמו  הוא,  זה  וענין 
"נצח סלה ועד" – לא רק בנוגע להעתיד, 
מהפך  הבע"ת  כי  העבר,  לגבי  גם  אלא 
הזדונות שעשה בעבר לזכיות. ועד כדי כך, 
ועושים  מעלה  של  לבי"ד  מגיע  שכאשר 
חשבון מכל מעשיו – הנה כותבים שביום 
זה  שיום  אף  זכויות,  וכך  כך  עשה  פלוני 

הוא כמה שנים קודם שעשה תשובה!...

נדח",  ממנו  ידח  "לא  הובטחנו  וכבר 
ומצב  במעמד  ח"ו  ישאר  לא  יהודי  שאף 
שהי' קודם לכן, ועי"ז מקבלים פני משיח 
על  עולם  "ושמחת  ממש,  בקרוב  צדקנו 

ראשם".

קיצור זה נועד להקל על התלמידים שי' לעקוב אחר השיחה, 
ופשוט שהוא כולל רק חלק מהענינים המדוברים, בדרך אפשר 

וללא אחריות כלל וכלל, ושגיאות מי יבין.



מט

החידוש במכת צפרדע

בשיעור החומש היומי ישנו ענין הדורש 
ביאור, שיתבאר בל"נ בשבת הבעל"ט:

דבר  במדרש  נאמר  צפרדע  מכת  אודות 
נפרע  הי'  היאך  הצפרדע  "לולא   – פלא 
הצפרדע  מכת  ולכאורה,  המצרים".  מן 
היא  ואף  מכות,  מעשר  א'  אלא  היתה  לא 
באה מדה כנגד מדה, ולמה לולא מכה זו 
[הביאור  המצרים"?  מן  נפרע  הי'  "היאך 
לפ'  ב  שיחה  חכ"א  בלקו"ש  נדפס  בזה 

וארא].

יום  אבל  הבאה,  בשבת  יתבאר  זה  ענין 
כ"ד טבת קשור דוקא אל השבת שלפנ"ז, 
עשרים   – זה  שבוע  ימי  מתברכין  דמיני' 
בעל   – דהרמב"ם.  ההילולא  יום  בטבת, 
ביום  נסתלק  דהרמב"ם  כתב  דוד  הצמח 
שאי"ז  הוכח  כבר  אבל  בטבת,  כ"ד 

מדויק.

והרמב"ם  אדה"ז  בין  השייכות  ובכן: 
ששניהם  לזה  דנוסף  פרטים,  בכו"כ  היא 
בדורם  ופוסקים  בישראל  נשיאים  היו 
ביניהם  יש  הנה   – שלאח"ז  ובדורות 

שייכות גם בתורתם.

סיכום: א. צלה"ב החידוש המיוחד במכת צפרדע; 
אודות  ידובר  ועתה  הבאה,  בשבת  יבואר  זה  ב. 
השבת שלפנ"ז – כ' טבת; ג. יש למצוא קשר בין 

הרמב"ם ואדה"ז בכמה פרטים.

ספר הלכות, וספר לנבוכים

ולכל לראש קשר כללי ביותר:

ב'  אולם  ספרים,  כו"כ  כתב  הרמב"ם: 

החזקה",  "היד   – הם  העיקריים  ספריו 
"ספר   – בפשטות  (שנקרא  הלכות  ספר 
העוסק  נבוכים",  ו"מורה  הרמב"ם"), 
בהשקפת עולם ובענינים השייכים לרגש 

שבלב. 

והמאמרים  הספרים  ריבוי  מתוך  אדה"ז: 
שלו, הנה עיקרי ספריו (שנכתבו על ידו, 
משא"כ שאר הספרים נכתבו ע"י מניחים 
הוא  שאף  ערוך,  שולחן   – הם  שונים) 
אשר  התניא,  וס'  הלכות",  "הלכות  ספר 
כמבואר בהקדמתו – אף הוא ענינו עצות 

והדרכות לאלו הנבוכים כו'.

הם  הרמב"ם  של  העיקריים  ספריו  ב'  א.  סיכום: 
– ס' היד, "הלכות הלכות", ומורה נבוכים; ב. גם 
ספריו העיקריים של אדה"ז הם בדוגמת ב' ענינים 

אלו.

היסוד לכל ההלכות

היד  ספר  בין   – יותר  מדויק  וקשר 
והשו"ע:

מהדורות,  כו"כ  היו  לספרו  הרמב"ם: 

בתיבות  פותחת  האחרונה  והמהדורא 
והובא  החכמות".  ועמוד  היסודות  "יסוד 
 – הטעם  הרמב"ם  נכד  דוד  ר'  בשם 
ה"יסוד"  אשר  הוי',  שם  של  הר"ת  שזהו 
הוא –  שלאח"ז  ההלכות  לכל  וה"עמוד" 
שכל הנבראים "לא נמצאו אלא מאמיתת 

המצאו".

דהשו"ע  האחרונה  מהדורא  אדה"ז: 
שלו פותחת – שלא כבמהדו"ק – בלשון 

סיכום וקיצור שיחה ד:
הקשר בין הרמב"ם ואדה"ז – משיחת כ"ד טבת תשמ"א



נ

בגמ'  וכמובא  אומר",  תימא  בן  "יהודה 

שם  נמצא  "יהודה"  תיבת  בתוך  בסוטה, 

הוי' (בתוספת ד'). ותוכן ההלכה – שבכל 

הוי'  "שויתי  להיות  צריך  האדם  עניני 

לנגדי תמיד" (היינו שכל עניני העולם לא 

בדוגמת   – המצאו  מאמיתת  אלא  נמצאו 

הלכה הנ"ל בהרמב"ם). 

[ולהעיר, שכללות ספר המדע להרמב"ם 

ובשתים:   – חב"ד  לחסידות  שייך 

קשור  והידיעה  המדע  ענין  כללות  (א) 

לחסידות חב"ד, הבנה והשגה בשכל כו'; 

מוח  על  היא  ההדגשה   – גופא  בזה  (ב) 

הדעת (מדע), כמבואר בארוכה בחסידות 

בשלימות,  יהיו  ובינה  שהחכמה  שכדי 

צ"ל נמשך בדעת דוקא].

מהדורות,  כמה  היו  היד  לס'  א.  סיכום: 

עד"ז  ב.  הוי';  שם  נרמז  האחרונה  ובמהדורא 

ההלכות  תוכן  גם  ג.  אדה"ז;  לשו"ע  בנוגע  הוא 

שייך זל"ז – "לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו", 

"שויתי ה' לנגדי תמיד".

ג' ענינים – כנגד ג' פסוקים

וס'  נבוכים"  ל"מורה  בנוגע  ועד"ז 

התניא:

אדה"ז: בפתיחת ספר התניא כותב, אשר 

איך  היטב  "לבאר  (א)  היא  הספר  מטרת 

וקצרה",  ארוכה  בדרך   . מאד.  קרוב  הוא 

המלקט  בהקדמת  מתחיל  מכן  ולאחר 

ועוד  גו'",  אקרא  אישים  "אליכם  (ב)   –

(ג)  נלקט  הספר  אשר  מציין  לזה  קודם 

"מפי ספרים ומפי סופרים".

כדרכו,  ספרו,  את  פותח  הרמב"ם: 

בפסוקים – ולהעיר, אשר למרבה התמי' 

רוב הלומדים אינם שמים לבם להפסוקים 

שהם  ספריו,  בתחלת  מביא  שהרמב"ם 

פתיחה ומבוא לכל הספר – והם: 

(א) "הודיעני דרך זו אלך", בדוגמת דברי 

להנבוכים  הדרך  להורות  שבא  אדה"ז, 

וקצרה".  ארוכה  "בדרך  ה'  בעבודת 

לגבי  דאדה"ז  החידוש  ניכר  שכאן  אלא 

בהקדמתו  כתב  שהרמב"ם  הרמב"ם, 

מדע,  ובעלי  למשכילים  מיועד  שספרו 

של  "ספר  שזהו  הדגיש  אדה"ז  ואילו 

בינונים", שהיא "מדת כל אדם ואחריה כל 

החסידות  ענין  כללות  כי  ימשוך".  אדם 

"חוצה",  יוצאים  התורה  שסודות   – הוא 

בכמה  צורך  הי'  הרמב"ם  בזמן  משא"כ 

הקדמות והכנות עבור לימוד ענינים אלו. 

(ב) "אליכם אישים אקרא גו'": הפירוש 

היינו  מלחמה",  "איש  הוא  ב"אישים" 

של  מלחמתה  בדרך  צ"ל  הספר  שלימוד 

תורה, בהבנה והשגה. ואף אדה"ז מעתיק 

לשון זו – "אליכם אישים אקרא".

ולבך  חכמים  דברי  ושמע  אזנך  "הט  (ג) 

תשית לדעתי", ובדוגמא לזה כתב אדה"ז 

ומפי  ספרים  "מפי  כו'  הענוה  מפני 

סופרים", אף שבאמת היו הדברים תורתו 

שזהו  (ועד  "דעתי"   – שמו  על  שנקראת 

רק  לא   – החסידות  דתורת  התושב"כ 

חסידות חב»ד, אלא חסידות בכלל).

לג'  נחלק  שמו»נ  שכשם  להעיר,  [ועוד 

אדה»ז  חילק  התניא  ספר  את  גם  חלקים, 

במספר ג' דוקא].

«מורה  פתיחת  בין  קשר  ישנו  עד»ז 

נבוכים» להתחלת ספר תו»א לאדה»ז:

ביישוב  ספרו  את  פותח  הרמב"ם: 

השאלה, איך ישנם בתורה ביטויים כ"עיני 



נא

לו  "אין  שהקב"ה  בשעה  וכדומה,  ה'" 
דמות הגוף".

אדה"ז: הענין הראשון בספרו תו"א הוא 
רגלי  הדום  "הארץ  לומר  אפשר  איך   –
הגוף  דמות  לו  שאין  בשעה  (דהקב"ה)", 

ואינו בגדר מקום.

ס'  בתחלת  אדה"ז  שמביא  הענינים  ג'  א.  סיכום: 
מו"נ;  שבפתיחת  הפסוקים  ג'  כנגד  הם  התניא, 
ב. אך החילוק ביניהם – שהתניא הוא לכל אחד, 
ישנה  עד"ז  ג.   ; בלבד  סגולה  ליחידי  הוא  ומו"נ 
המו"נ  התחלת  בין  הענין  בתוכן  בולטת  שייכות 

להתחלת ס' תו"א.

"תורה אחת לכולנו"

אשר  הענין  ביותר  מודגש  הנ"ל  ומכל 
עניני  כל  אשר  לכולנו",  אחת  "תורה 
ניתנה  מאז  אחד  בהמשך  באים  התורה 
התורה למשה בסיני ועד עתה; אלא ש"את 
הכל עשה יפה בעתו" – כל ענין מתגלה 
ממאחז"ל "כל  כמובן  לו,  המתאים  בזמן 
מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה 

בסיני".

וא"כ מובן, שהשאלה מפני מה נתגלתה 
האחרונים  בדורות  דוקא  החסידות  תורת 
ענין  נתחדש  מדוע  כהשאלה  כמוה   –
פלוני בתורה דוקא ע"י תלמיד ותיק בדור 

זה, ולא בדורות הקודמים...

החסידות  תורת  שהביאה  והתועלת 
שאם  עד  במוחש,  נראית  אלו  בדורות 
תפילין  זוגות  ב'  שמניח  אדם  פוגשים 
 – כו'  במצוות  ומקפיד  שלם  זקן  ומגדל 

ה"ז סימן שבודאי קיבל חינוך חסידי. 

לטענות  מקום  כל  שאין  מובן  ועפ"ז 

שנתעוררו בזמנו על שיטת החסידות, כיון 

שיסוד כל הטענות הי' החשש שמא יביא 

הדבר לחלישות ח"ו בקיום המצוות; וכיון 

נתבטלה  הנכון,  הוא  שההפך  שנתברר 

 – בהלכה  וכהפס"ד  מעיקרא,  הטענה 

נתבטל  אם  בצדה,  שטעמה  גזירה  שכל 

הטעם – בטלה הגזירה.

דמיון  מצינו  זה  בענין  שגם  ולהעיר, 

כשם  והרמב"ם:  אדה"ז  בין  נפלא 

בדורו,  גדולה  התנגדות  קמה  שלאדה"ז 

כן הי' גם אצל הרמב"ם, ואפשר שבאופן 

המוסר  תורת  שראש  כידוע  יותר...  חזק 

שלאח"ז  (אלא  בתחלה  כנגדו  קם  בדורו 

נלהב  חסיד  ונעשה  לאמתתו  הענין  בירר 

שלו – אף שבימיהם לא השתמשו עדיין 

בתואר "חסיד"...).

שלא  באגרותיו  הרמב"ם  הזהיר  ומ"מ 

להכנס עמם בויכוחים ובמלחמות; ועד"ז 

שלא  מפטרבורג,  בבואו  אדה"ז  כתב 

להלחם עם המנגדים, אלא אדרבה, וכולי 

האי ואולי יהי' כמים הפנים לפנים כו'.

לזכור  יש  מכהנ"ל:  למעשה  וההוראה 

ש"יסוד היסודות ועמוד החכמות" הוא – 

שכל פרט בעולם "לא נמצא אלא מאמיתת 

בודאי  בזה,  מתבוננים  וכאשר  המצאו". 

ואזי  תמיד",  לנגדי  הוי'  מקיימים "שויתי 

כבוד  "ונגלה  עד  נבוך,  אויס  מען  ווערט 

בקרוב  גו'",  יחדיו  בשר  כל  וראו  הוי' 

ַאן  אין  און  צדקנו,  משיח  בביאת  ממש, 

אופן פון "נַאו"!

קיצור זה נועד להקל על התלמידים שי' לעקוב אחר השיחה, 
ופשוט שהוא כולל רק חלק מהענינים המדוברים, בדרך אפשר 

וללא אחריות כלל וכלל, ושגיאות מי יבין.


