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 ,קיצורי השיחות נועדים להקל על התלמידים שי' לעקוב אחר השיחה

 ופשוט שהוא כולל רק חלק מהענינים המדוברים, בדרך אפשר
 וללא אחריות כלל וכלל, ושגיאות מי יבין.

 



 

 ב"ה

 פתח דבר
 

 

 וחברת" העולמי התמימים תלמידי ועד" ידי )על זו בשנה" הרבי עם פארברענגען" לפרוייקט כהמשך
JEM ברענגעןפאר"ב להשתתף תבל רחבי בכל ש"ואנ התמימים תלמידי יזכו בחודשו חודש ( שמידי 

 כנגדו" עומד כאילו השמועה בעל רואה יהא" בבחינת" הרבי עם

 .א"תשמ טבת ד"כ מהתוועדות צילום-בסרט יחד נצפה

 זו בקלטת. המסך ג"ע מילולי תרגום עם ההתוועדות ממהלך שיחות כמה ישנם זו בקלטת, כרגיל
 .(מילולי וםתרג ללא) הסדר פי על במילואה ההתוועדות מהלך כל את לראות אפשרות ישנה

 רוסית, צרפתית, באנגלית, ק"בלה, באידיש מילולית בצורה נערך, המסך גבי על המופיע התרגום
 נעשה בהם בודדים מקרים למעט", הרב לשון"ל האפשר ככל להיצמד השתדלות מתוך – וספרדית

 .לאשורו הענין להבנת, יותר עניני תרגום

• 

 תוכן להכנת וכסיוע כעזר לשמש כדי לאור היוצא זה ץקוב גם מצורף  - לוידיאו בנוסף, חודש כבכל
 Sichosו.   JEM)באדיבות   יתללאנג בתרגום( א: ההתוועדות מכל' הנחה' ובו, מראש ההתוועדות
in english.) בלשוןבקובץ נפרד, ( ג. בהתוועדות ר"אדמו ק"כ מדברי באידיש מילולית רשימה( ב-

 .המערכת חברי י''ע ונערך תורגם – הקודש

 נערכו - מהשיחות' וסיכום קיצור' בזה הבאנו הצפייה במהלך ובריכוז שיחות הבנת על להקל בכדי
 .הדברים עיקרי על שאלות וכן, קפלן' שי יצחק ת"הרה י"ע

• 

 נשיא, המשלח את ממש בעיניו רואה"ש באופן ובפרט, רבינו תורת בלימוד' קָאך'ה בזכות אשר ר"ויה
 ונזכה", תצא מאתי חדשה תורה"ד היעוד לקיום במהרה נזכה", זו חותשלי היום לפניו שנותן, דורנו

 משיח בביאת, הרבי עם פארברענגען בעוד ובמוחש בגשמיות ולהשתתף, חיים מלך פני באור לחזות
 .ממש בקרוב צדקנו

 

 ועד תלמידי התמימים העולמי

  שנה שלושים - ז"תשע'ה טבת' ה הבהיר יום
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 עניינו של יום ההילולא

 

 

אף שאיבוד  –טעם שמתאספים כאן עתה ה
הזמן הוא "אבידה שאינה חוזרת", וחמור יותר 

הוא כדי להתבונן ביום ההילולא  –מאיבוד ממון 
 דרבינו הזקן:

נקודת ענין יום הילולא הוא, אשר "כל עמל 
האדם" עולה למעלה, ואזי "מאיר חסד ה' . . 

 ופועל ישועות בקרב הארץ".

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

 ."עד "פועל ישועות בקרב הארץ

וי"ל שענין זה נרמז בתיבות "בקרב הארץ" 
 –עצמן: בפרשתנו מפרש רש"י "בקרב הארץ 

אע"פ ששכינתי בשמים, גזירתי מתקיימת 
תיבות אלו  בתחתונים". ולכאורה, כדי לפרש

מספיק ענין "גזירתי מתקיימת כו'", ולמה הוצרך 
 להקדים "אע"פ ששכינתי בשמים"?

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

 הארץ הכי תחתונה[. –"ערות הארץ" 

וטעם הדבר, כי דוקא הגבוה ביותר יכול 
לרדת ולפעול למטה ביותר. וממילא, מה 
שגזירתו של הקב"ה מתקיימת בתחתונים יכול 

 להיות דוקא עי"ז ש"שכינתי בשמים". 

הטעם שמתאספים הוא כדי להתבונן סיכום: א. 
שעמלו של בעל  –נקודת הענין ב. ביום ההילולא; 

ענין זה נרמז ג. טה; ההילולא עולה למעלה ונמשך למ
בתיבות "בקרב הארץ", ועפ"ז מתורצת קושיא 

טעם הדבר, כי הגבוה ד. בפרש"י על תיבות אלו; 
 ביותר יורד למטה ביותר.

 

 ולהעיר:

פירוש זה הוא "פשוטו של מקרא", היינו 
כמו הענינים  –שאי"ז ענין שנרמז בהמקרא 

בשאר חלקי התורה, דאף שגם הם ניתנו מן 
אינם המקרא עצמו, כ"א רק השמים, מ"מ 

אלא זהו פירוש  –נובעים ויוצאים מתוך המקרא 
 הפשוט דתיבות אלו.

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

 ולמטה מטה.

 

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

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

כתבית יהבית", כידוע ש"אנכי" ר"ת "אנא נפשי 
 אי"ז דומה להקשר שבין הקב"ה וישראל.

" ישראל – עמלו" של אדה"ז  

 דק' 3 

 

 ב' הקצוות דיום ההילולא

 דק' 8 

 

 קיצור וסיכום
 שיחה א'



 

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

 ו"."הנפש אשר עש

והנה ע"פ כל הנ"ל, אשר )א( מטרת 
ההתוועדות היא להתבונן במהות היום; )ב( 
מהות היום היא העלי' וההמשכה דעמלו של 
בעל ההילולא; )ג( עיקר עמלו של בעל ההילולא 

הרי נמצא שמטרת התוועדות זו אינה  –הם בנ"י 
אלא ההתבוננות "וואס ס'טוט זיך אויף" עתה 

 פש אשר עשו".בנוגע לעמלו האמתי, "הנ

והתבוננות זו צריכה להיות באופן ש"פועל 
"המעשה הוא  –ישועות בקרב הארץ", וכהפס"ד 

העיקר", כפי שמאריך בזה אדה"ז בכ"מ, ובפרט 
באגה"ק ד"ה איהו וחיוהי, שנכתבה סמוך 

 להסתלקותו בכפר פייענא.

 

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

מה נעשה  –לבוראן"; ג. עפ"ז עיקר ההתבוננות צ"ל 
  עתה עם בנ"י.

 

 

 

 

 

יש לצאת  –והיוצא מכהנ"ל בפשטות 
בשליחותו של בעל ההילולא לקיים הפצת 

שזהו  –יהדות בכלל, והפצת המעיינות במיוחד 
העיסוק ב"עמלו" של אדה"ז, "הנפש אשר עשו". 

כלל ממה שנמצאים "בקרב הארץ", ואין לפחד 
 –בחושך דעקבתא דמשיחא, אלא אדרבה 
 –לפעול באופן ד"גזירתי מתקיימת בתחתונים" 

 ללא כל חשבונות,

]כולל ג"כ הפעולה ב"תחתונים" דהאדם 
ברגל, כלומר:  –כוח המעשה, ובזה גופא  –גופא 

לרוץ, ובל'  –לא רק ללכת לשליחות, אלא 
 ,"רץ לדבר מצוה"[ –המשנה 

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

וכ"ז נעשה הכנה לגאולה האמתית 
והשלימה, וע"י הישועה והגאולה הפרטית 

זוכים לגאולה כללית מיד  –ד"הנפש אשר עשו" 
 ממש, "בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו".

 

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

 זוכים לגאולה הכללית. –גאולה פרטית  –פעולה זו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "המעשה הוא העיקר"

 דק' 12 

 



 

 

 
 

 



 

 

 .בס"ד. משיחת אור ליום ד' פ' וארא, כ"ד טבת ה'תשמ"א

 הנחה פרטית בלתי מוגה

 שיחה א:

 ב' הקצוות דיום ההילולא

מיט דעם יום  –ביז ַא התאחדות  –ס'איז דָאך ַא התוועדות פַארבונדן צוזַאמען  א.
 הסתלקות פון דעם ַאלטן רבי'ן,-ההילולא, מיט דער הילולא

פון ַא אידן,  הפטירהווָאס ווי דער ַאלטער רבי ַאליין שרייבט אין אגרת הקודש, איז בשעת 
ָאלט איז "כל עמלו אשר עמל בה" כל ימיו ובפרט פון ַא צדיק, ובפרט פון ַא נשיא, איז דעמ

איז דָאס דעמָאלט עולה למעלה, למקור ושורש, און דערנָאך ווערט דָאס נמשך  –חייו 
 למטה ביז אין ַאן אופן פון "פועל ישועות בקרב הארץ".

און ווי ס'איז ָאּפגעטייטשט "בקרב הארץ" אין פרשת שבוע זה פון וארא, ווי רש"י 
ווָאס ס'איז דָאך ַא כלל, ַאז דוקא  –ווָאס דָאס איז פשוטו של מקרא  – טייטשט דָאס ָאּפ

 פשוטו של מקרא איז "אין מקרא יוצא מידי פשוטו",

]ווָאס דָאס שטייט דָאך ניט אויף חלק הרמז, ניט אויף חלק הדרוש, ניט אויף חלק הסוד 
פון תורת אמת, זעט מען אף על פי ווָאס זיי זיינען דָאך ַאלע ַא חלק און אופן הלימוד  –

 פשוטודָאך אין דערויף גופא די הדגשה, ַאז אין דערויף איז דָא דער יתרון, ַאז דוקא ענין פון 
של מקרא קען גָאר ניט זיין, ַאז ס'זָאל זיין ַא "מקרא יוצא מידי פשוטו", משא"כ אין די 

ז דָאס איז אין ַאן אופן פון ַאנדערע ענינים ווָאס מ'לערנט ָאּפ פון ַא פסוק, קען דָאס זיין ַא
 " פון דעם מקרא,יוצאווָאס "

פון תורת אמת,  חלקדָאס איז דָאך ַא  –דָאס בלייבט ַאן אמת, זעלבסטפַארשטענדליך  –
דין ברור פון רמב"ם, ַאז ַאן ענין -ביז ווַאנענט ַאז אויף דערויף איז דָאך אויך חל דער פסק

ַא אידן איז, ַאז יעדער ענין אין תורה שבכתב און יעדער עיקרי אין אמונה און ַא מציאות פון 
ענין אין תורה שבעל פה גלויבט ער באמונה פשוטה ַאז דָאס איז ַאן ענין ווָאס ניתן למשה 

 מן השמים, ַאן ענין מן השמים,

 דאָ זיין חילוקים און ס'זענען דָאך  ס'קעןָאבער אין דערויף איז דָאך דָא חילוקים, און 
 חילוקים:

ָאט די ענינים ווָאס שטייען אין "מקרא" און די ענינים ווָאס זיינען מערניט ווי ַא "רמז" 
אף על פי ווָאס לכאורה איז דָאס ַאן ענין  –אין מקרא, "ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא" 

הלימוד הנלמד פון דעם מקרא אין ַאן אופן פון רמז ָאדער דרוש ָאדער סוד, איז קען זיין ַאז 



 

 רמיזא" מן המקרא און ס'בלייבט מערניט ]ווי[ ַא "יוצאי מסקנא זָאל זיין, ַאז דָאס איז "ד
 באורייתא",

של מקרא איז זָאגט תורת אמת אין כללי התורה, ַאז "אין מקרא יוצא מידי  פשוטומשא"כ 
 פשוטו".

ו של ווָאס דָאס גיט דָאך ַארויס פירוש רש"י על התורה, "אני לא באתי לפרש אלא פשוט
 מקרא"[,

טייטשט רש"י ָאּפ "בקרב הארץ", אין דער סדרה אין פרשת שבוע זה, אין וארא, ַאז דער 
איז "גזירתי" איז  – בשמיםאויבערשטער זָאגט, ַאז אף על פי ווָאס ער געפינט זיך 

 .בתחתונים

; ב. רש"י איז מעתיק די צוויי ווערטער "בקרב הארץ" און ברענגט ַא גַאנצע אריכות בזה
איז רש"י  –לכאורה הָאט דָאך רש"י געדַארפט זָאגן "בקרב הארץ", ַאז "גזירתי בתחתונים" 

און דָאס איז פשוטו  –אויך דערצו מקדים, ַאז דער אויבערשטער איז אין דערויף מדגיש 
ַאז דער פלא ווָאס "בקרב הארץ" איז, ווָאס דָאס איז פַארבונדן דערמיט ווי  –של מקרא 

 טער געפינט זיך "בשמים".דער אויבערש

ווָאס דערפון איז אויך פַארשטַאנדיק, ַאז ַאזוי ווי "בקרב הארץ", ווָאס דָא איז דער 
"תחתונים", נָאר "בקרב הארץ" ווי  סתםָאּפטייטש "גזירתי בתחתונים", איז דָאס ניט נָאר 

"בקרב הארץ" ַאז  –ווָאס דָאס דַארף גָאר רש"י ניט ָאּפטייטשן  –אין פשוטו של מקרא 
 גייט אויף מצרים.

ווָאס מצרים לויט פשוטו של מקרא, איז ניט געווען ַאזַא מקום מקולקל בארץ ווי ס'איז 
געווען אין מצרים, ווי רש"י ברענגט ַארָאּפ אין פשוטו של מקרא אין ספר ויקרא, אין אחרי 

ים" זָאל מען ניט און אין קדושים, ]ווָאס דערפַאר איז די הדגשה, ַאז "כמעשה ארץ מצר
 טָאן[,

ביז ווַאנענט ַאז רש"י  –של מקרא  כפשוטואיז דָא איז דער ָאּפטייטש "בתחתונים", ווָאס 
מיינט מען "תחתונים" אין ַאן אופן פון מצרים, ווָאס דָאס  –דַארף דָאס גָאר ניט מפרש זיין 

 ער ענין פון "גזירתי".איז דָא ד דָארטןהארץ", און  ערותאיז דער מקולקל, ובלשון הכתוב "

ווָאס דער ענין פון "גזירה" איז דָאך, ַאז "אין רשות להרהר אחרי'": דָאס איז ניט ַאן  ג.
ענין ווָאס ַא מלך גיט ַארויס מיט ַא הסברה, און וויל ַאז מ'זָאל זיך מיט אים פַאנַאנדערפרעגן 

יז לכתחילה ַארויסגעגעבן נָאר דָאס א –און וויסן און מדקדק זיין און מעיין זיין וכו' 
 ."גזירהגעווָארן אין ַאן אופן פון "

ווָאס דערפַאר איז דָאך רש"י גלייך אויך מקדים, ַאז דָאס איז פַארבונדן "אף על פי" ווָאס 
 ווָאס דערפון איז אויך פַארשטַאנדיק, ַאז דָאס איז מן הקצה אל הקצה: –ער איז "בשמים" 

כמה וכמה דרגות; אין פשוטו של מקרא ווערן זיי ַאלע  אין "שמים" גופא איז דָאך דָא
העכסטעָדי  –נכלל אין דעם ווָארט און אין דעם ענין פון "שמים", ָאבער די כוונה בזה איז 

 ווָאס ס'קען זיין, וכהתחלת החומש: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", זַאך



 

ס דער ַאלטער רבי, בעל ההילולא, איז ווָאס דָאס איז דָאך פַארבונדן מיט דעם ענין ווָא
איז דָאס דוקא ָאט  –מבאר בכמה מקומות, ַאז ווער קען אויפטָאן אין "מטה מטה ביותר" 

דער ווָאס "גבוה גבוה ביותר", דַארף זיך דָאס נעמען פון דעם העכסטן ָארט ווָאס ס'איז 
 דָא.

 ישראל –"עמלו" של אדה"ז 

ון "עמלו אשר עמל בו כל ימי חייו" פון דעם ַאלטן רבי'ן? . ווָאס ווָאס איז דער ענין פד
 איז דָאך דָאס פַארשטַאנדיק, ַאז דָאס איז, לכל לראש, "הנפש אשר עשו". –

ערוך און מאמרי חסידות, ביז אין -ס'איז דָאך דָא די תורה זיינע, ספר התניא און שולחן
קומט ָאבער ניט, בדוגמא ווי דָאס  –ַאן אופן פון "ארוכה מיני ארץ ורחבה מיני ים" 

און ער איז חוקר בזה אין מדרש רבה און  –ווָאס "צדיקים דומין לבוראן"  –מ'געפינט ביי 
אין אליהו רבא, ַאז ס'איז דָא ווָאס "קדמו לעולם" איז דָא תורה און ישראל, און ס'איז דָא 

 ַא שקלא וטריא מי קדם למי,

ַאז זיי הָאבן אין זיך גווַאלדיקע מעלות, ]אף על פי  ווָאס דערפון גופא איז פַארשטַאנדיק,
איז ָאט די צוויי זיינע אויסגעטיילט פון די  –דברים קדמו לעולם  שבעהווָאס ס'איז דָא 

 שבעה[,

און דערנָאך איז אין דערויף די מסקנא, ַאז "מחשבתן של ישראל" איז "קדמה" אפילו צו 
תורה אור" עצמה ווָאס זי זָאגט אויף יעדער ענין פון " –תורה, און די ראי' אויף דערויף 

 "דבר אל בני ישראל" און "אמור אל בני ישראל", ווי ער זָאגט אין מדרש.

. ווָאס דערפון איז פַארשטַאנדיק אין עבודת הצדיקים, ווָאס "דומין לבוראן", ַאז אף על ה
ייט אין הימל און די כתבים פי ]ווָאס[ כידוע דער פתגם פון דעם רבי'ן נשמתו עדן, ַאז ער ג

 לָאזן איך אייך,

וכמדובר כמה פעמים דער קשר שבזה, ַאז אין די "כתבים" איז "אנא נפשי כתבית יהבית", 
בדוגמא ווי ס'שטייט אויף תורה בהנוגע צו דעם אויבערשטן, ווי די גמרא זָאגט אין שבת, 

תיבות -[, איז דָאס איז ַא ראשיַאז "אנכי", ]ווָאס דָאס איז דָאך די התחלה פון מתן תורה
 "אנא נפשי כתבית יהבית",

ווָאס דער פירוש הפנימי בזה איז, ַאז אין דעם "כתבית" הָאט ער ַאריינגעגעבן "יהבית" 
 זיי מציאות, די עצמות ומהות, –"נפשי" 

על דרך זה בַא "צדיקים דומין לבוראן", ובפרט ווי דער ַאלטער רבי איז מבאר אין ספר 
ריש פרק ה', ווי ַאזוי ס'איז ַא "יחוד נפלא" צווישן דעם "משכיל" און דעם "שכל"  התניא

אין וועלכן ער ליגט און קָאכט זיך, ַאז ס'ווערט גָאר אין ַאן אופן ווָאס "אין דוגמתו נמצא 
 כלל", ס'איז ַאזַא יחוד,

 שטן,קומט דָאס ָאבער ניט ווי דָאס איז בהנוגע צו בני ישראל בקשר צום אויבער



 

בעל תורה ווָאס לערנט תורה כדבעי, על  יעדערבהנוגע צו  –דערפון אויך פַארשטַאנדיק 
 , ַא נשמה כללית פון דעם גַאנצן דור,בדורו נשיאצו ַא  –אחת כמה וכמה 

ַאז נוסף אויף דעם "יחוד נפלא" ווָאס ס'איז דָא ביי אים מיט זיין תורה, ווָאס ביז ווַאנענט 
ערוך שלו, -עקומען "ירדה ונסעה" אין ספר התניא און אין ספר השולחןאיז דָאס ַארָאּפג

]ָאנהויבנדיק פון הלכות תלמוד תורה, ווָאס דָאס איז דָאך געווען פון די ערשטע הלכות אין 
 ערוך ווָאס דער ַאלטער רבי הָאט ָאּפגעדרוקט[,-שולחן

 אשר עשו".איז דָאס די אידן, "הנפש  –"עמלו אשר עמל בו"  עיקראיז דער 

 "המעשה הוא העיקר"

איז ָאט דעמָאלט איז "כל עמלו אשר עמל  –ו. און בשעת מ'זָאגט ַאז ס'קומט כ"ד טבת 
כ"ד טבת,  פַארַאיָארןבו כל משך ימי חייו" בַאקומט ַאן עלי' נפלאה, נָאך מערער אפילו ווי 

 און דערנָאך איז דָאס "פועל ישועות בקרב הארץ",

ַאז  –איז אין דערויף מדגיש  בפרטאון ווי דער ַאלטער רבי  – דין-וכידוע דער פסק
"המעשה הוא העיקר", ווי ער איז מאריך בזה אין ספר התניא בכמה מקומות, ביז אין אגרת 
הקודש שלו ]ד"ה[ "איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד", ]ווָאס אויף דערויף שרייבט דָאך 

ַאז ער  –מקומו און "תפארת זקנים בני בנים" -אווָאס ער איז געווען ממל –דער צמח צדק 
הָאט דָאס געשריבן אין ּפיענַא "ימים לפני הסתלקותו", ַאז דָאס איז פַארבונדן מיט די 

די חשיבות און דעם עילוי, ביז אין ַאן  –הסתלקות, מיט די פטירה פון דעם ַאלטן רבי'ן[ 
 .העשי'ערוך, דוקא פון דעם ענין -אופן פון אין

 ַאז דָאס זָאל אויפטָאן "בקרב הארץ". –אין ווָאס פַאר ַאן אופן ענין העשי'? און 

ז. ווָאס דערפון איז פַארשטַאנדיק, ַאז בשעת מ'קלייבט זיך צוזַאמען, און מ'נעמט פון 
 זמן,

ווָאס ס'איז דָאך די טייערסטע זַאך ווָאס ס'איז דָאך דָא, ווָאס "אבידה" ווָאס "אי אפשר 
 ז דָאס דער ענין פון זמן:להחזירה" אי

ַאז מ'פַארלירט עּפעס ַאן ענין איז דָאך דָאס אויך ַא גווַאלדיקע זַאך, ווָארום דָאס איז דָאך 
פון אים,  פַארלָארןַא ניצוץ קדושה ווָאס איז פַארבונדן מיט אים, און מיטַאמָאל ווערט דָאס 

ה והגמרא והפוסקים "התורה און ער קען דערמיט גָארנישט ניט אויפטָאן, ובלשון המשנ
 חסה על ממונם של ישראל", וכידוע דער ביאור פון בעל שם טוב'ן אין דעם,

קומט דָאס גָארניט  –אף על פי כן זָאגט מען, ַאז "אבדת דמים" פון ַאן ענין פון שוה כסף 
וצרו צו דעם "איבוד זמן", ווָארום דָאס איז ַאן ענין ווָאס "אין להחזירו": ס'איז "ימים י

ולא אחד בהם", ַאז ער איז בַאשַאפן געווָארן און געגעבן געווָארן יעדער אידן ימים אין ַאן 
 אופן ַאז ס'איז ניטָא בַא זיי ניט קיין חסר ניט קיין יתיר,

נעמט מען, ]און  –און אף על פי כן, ַאז ס'קומט ַא יום סגולה, בדוגמא פון כ"ד טבת 
ָאּפ ַא משך זמן אויף -מת און תורת חיים[, און מ'גיטמ'טוט דָאס על פי הוראת תורת א



 

 –התבוננות אין ַאז דָאס איז ַא יום ההילולא; ַא יום ההילולא פון דעם און דעם, בעניננו 
 ערוך,-פון דעם ַאלטן רבי'ן, בעל התניא ושולחן

אין דערויף און ווי ער ַאליין הָאט ָאנגעוויזן, אין די נקודות עיקריות אויף מתבונן זיין זיך 
זיך  –איז דָאך, כאמור אין דער אגרת הקודש  –ווָאס ס'איז פַארבונדן מיט דעם יום הילולא 

 מתבונן זיין בהנוגע ווָאס ס'טוט זיך אויף מיט "עמלו אשר עמל בו".

 און אין ַאן אופן, ַאז דָאס פועל'ט דערנָאך "ישועות בקרב הארץ".

הוראה ברורה, מיוסד ַאז "המעשה הוא העיקר", ַאז ח. ווָאס דערפון איז פַארשטַאנדיק די 
ווָאס זי דַארף זיין בנוגע למעשה בפועל  –צום ַאלעם ערשטן איז קומט ַארויס די מסקנא 

 אויף אויפטָאן "ישועות בקרב הארץ": –

הארץ", אין דעם חושך כפול ומוכפל פון עקבתא  בקרבניט שרעקן זיך, ַאז מ'געפינט זיך "
וַאנענט ַאז דָאס איז די דרגא הכי תחתונה אין מקום פון "סוכת דוד הנופלת", דמשיחא, ביז ו

 בניקודש ]ווָאס -ווי דער ַאלטער רבי ברענגט דָאס אויך ַארָאּפ אין איינע פון זיינע אגרות
הגאון המחבר הָאבן דָאס מצרף געווען, לאחרי ההסתלקות פון דעם ַאלטן רבי'ן, צו ספר 

 ווָארן דער חלק רביעי שבו[,התניא, און ס'איז גע

בתחתונים", ַאז  גזירתיגייט מען אין ַאן אופן ווָאס דָאס איז " –און ס'איז "בקרב הארץ" 
, ַאז צי מ'איז "חלשים" צי מ'איז "מעטים" שכלניט מ'לָאזט זיך ַאריין אין חשבונות פון 

 היהדותלא, אין הפצת נָאר מ'גייט מקיים זיין די שליחות פון דעם בעל ההילו –וכיוצא בזה 
 במיוחד. המעינותבכלל און אין הפצת 

ווָאס דָאס הָאט זיך דָאך ָאנגעהויבן לאחר הגאולה שלו, וכידוע די דוגמא ַאז "הזית" איז 
"נותן שמנו כשכותשין אותו". ַאז דער "זית" ווָאס ווערט דָאך ָאנגערופן על שם השמן 

בַאווייזט, ַאז דָאס איז זיין עיקר און זיין עצמות שבו: "זית שמן" כלשון הכתוב, ווָאס דָאס 
 ומהות.

 מעינותיךט. איז אין דערויף די התבוננות, ַאז מ'זָאל גיין אין זיין שליחות פון "יפוצו 
 חוצה", ווָאס דָאס איז דָאך פַארבונדן מיט הפצת היהדות בכלל,

" בתחתונים, און איז גזירתי"אויף זיך,  גוזראין ַאן אופן ווָאס ער איז דָאס  –און כאמור 
שבו, דער כח העשי',  תחתוןדָאס גוזר בעיקר אויפן ענין ווָאס לכאורה איז דָאס ַא כח הכי 

און ס'איז פַארבונדן על פי רוב מיט ַא כח ווָאס איז פַארבונדן מיט חלק הכי תחתון שבגוף, 
יחות, נָאר כלשון המשנה אין דער של הולך, ַאז ניט נָאר ער איז ברגלמיט הליכה  –כפשוטו 

 לדבר מצוה", רץ"הוי 

אין ַאן אופן פון שמחה וטוב לבב, ווי דער ַאלטער רבי איז מבאר  –און די ריצה זיינע איז 
בארוכה, אויך אין ספר התניא, און ברענגט ַארָאּפ "כידוע" אין דערויף פירוש האריז"ל ַאז 

לקיך בשמחה ובטוב לבב", בדוגמא הלשון ס'דַארף זיין דער ענין ]פון[ "עבדת ]את[ הוי' א
 ווי ער זָאגט דָא, דער "עמל אשר עמל בו כל משך ימי חייו".



 

י. איז דָאס איז די ערשטע מסקנא, און ווָאס זי בַארעכטיקט אויך ווָאס מ'גיט ָאּפ ַאזויפיל 
ן דורך דער הצלחה אין דעם זמ –, ווָארום דָאס ווערט אויפגעטָאן שלא בערך בכמותזמן 

אין די ענינים עיקריים, סיי פון לימוד התורה לעצמו און קיום המצוות  –שלאחרי זה 
אין דעם "עמלו אשר עמל בו", ווָאס כאמור בהנוגע צו דעם ַאלטן רבי'ן  –לעצמו, ובעיקר 

ענין עבודתו, וכמבואר בשיחות רבותינו נשיאינו, ובפרט אין  עיקראיז דָאך געווען זיין 
נו, פון רבי'ן דעם שווער, ווָאס דער ַאלטער רבי הָאט געזָאגט ווָאס זיין שיחות נשיא דורי
 "הנפש אשר עשו בחרן", –בלשון הכתוב  –ענין איז בהנוגע 

כח, ביז דעם כח, ביז דעם -, און מ'הָאט אין דערויף די נתינתשלוחוזָאל ער זיין דער 
טָאן אין ַאן אופן פון "פועל "שלוחו של אדם כמותו", ַאז דָאס זָאל אויפטָאן, און אויפ

 ישועות בקרב הארץ".

יא. און דָאס ווערט די הכנה קרובה, כמבואר אין אגרת הבעל שם טוב הידועה, ַאז בשעת 
ווָאס  –בעקבתא דמשיחא  –מ'איז "ּפועל ישועות בקרב הארץ", ווָאס דָאס איז דָאך בדורנו 
ג, ובמיוחד לאחרי הביאור "מצוה לגלות זאת החכמה", ובמיוחד לאחרי ּפעטערבור

 כח פון נשיא דורינו, ַאז דָאס איז די עבודה פון דורנו זה,-והפירוש והנתינת

אויף ַארָאּפברענגען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ובלשון הרמב"ם 
 ."מידאין ַאן אופן פון "נגאלין  –

און במילא אויך  –ט געשריבן יב. און דער יום ההילולא, יום הפטירה, ווָאס ער הָא
ַאז ביום הפטירה וההילולא ווערט דערנָאך נמשך  –ָאּפגעּפסק'נט דָאס אויף זיך ַאליין 

מלמעלה מעלה, ביז אין למטה מטה, פון "חסד הוי' מעולם עד עולם", ביז אין "פועל 
 ישועות בקרב הארץ",

אויף מיט די אידן אויף -טוט אויף מיט זיך, און-ווָאס ער טוט פרטיתַאז פון דער ישועה 
אין די ענינים פון הפצת היהדות און הפצת התורה, ָאבער דָאס רעדט  משפיעוועלכע ער איז 

פרטים, ָאבער ַאלץ  ריבויאון פון ַא  פרטיםזיך נָאך ַאלץ וועגן ַא גאולה און ַא ישועה פון 
 –ַאלס פרטים 

", ממש", און אין ַאן אופן פון "מידאלין פון "נג –כאמור  –ברענגט דָאס, און אין ַאן אופן 
 ווָארום דָאס ווערט דָאך געטָאן דורך "חלק אלוקה ממעל ממש",

ַאז ס'זָאל זיין דער  –דורך די פעולות ווָאס לייגן זיך ַאלע צוזַאמען  –ַאז ס'זָאל קומען 
ז אויך "קץ שם לגלות", דורך דערויף ווָאס "קץ שם לחושך" הפנימי, און לחושך ווָאס אי

דגאולה, און די גאולה האמיתית  אתחלתא –דָא בחוץ, און ס'ווערט דער "נגאלין מיד" 
 והשלימה,

קיין זַאך ניט, נָאר "אתה  ס'פעלטביז אין שלימות מיטן צווייטן פירוש בזה, ַאז ניט נָאר 
רינו ס'איז שלימות שאין שלימות למעלה הימנה, ובקרוב ממש, ו"בנע–מחוייב לעשרו" 

.נינו בבנינו ובבנותינו"ובזק



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב' קצוות דיום ההילולא

מהו ההבדל בין אבוד כסף לאבוד זמן?  .1
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
מדוע מביא רש"י את המילים "אע"פ ששכינתי בשמים" הלא היה לו לומר רק  .2

"גזרתי מתקיימת בתחתונים"? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
מניין אנו יודעים שהכוונה ב"ששכינתי בשמים" הכוונה לשמים העליונים ביותר  .3

ולא לשמים סתם? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
על איזה חלק מהתורה נאמר ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו"?  .4

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 ישראל -עמלו של האדמוה"ז 

ישראל לתורה או התורה לישראל, ומניין ההוכחה לכך?  -מי קודם למי  .5
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 המעשה הוא העיקר

מה אנו למדים מכך ש"הזית הזה כשכותשין אותו הוא מוציא שמנו"?  .6
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 מבחן
 שיחה א'



 

 

 

 

 

 

 צדיקים ובעלי תשובה
 

 

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

 אשר עשו".

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

 עשיתי"(:

בין  בדרגת הנפש ישנם כמה חילוקים
בנ"י, מ"ראשיכם שבטיכם" עד "חוטב עצך 
ושואב מימיך". ובכללות הם ב' חלוקות: )א( 

תורה, עבודת הצדיקים; )ב( זבולון  –יששכר 
 בעלי עסק, עבודת בעלי תשובה. –

וההוראה הנלמדת מלשון זו, שעיקר 
עבודתו של אדה"ז לא היתה רק בצדיקים 
אלא בבעלי תשובה. וכסיפור כ"ק מו"ח 

ר אודות החלום הידוע, שהי' גשר אדמו"
מתנענע על פני נהר מים רבים, וכשעבר עליו 
אדה"ז נתחזק ופסק מנענועו, ופתרון 

שעיקר עבודתו של אדה"ז היתה  –החלום 
 לעשות בעלי תשובה.

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

 תחתון שאין למטה הימנו. –

תוספת חיזוק בחובת העיסוק ומכאן 
בהפצת המעיינות חוצה, מבלי לחשוש כלל 

 ממה שנמצאים "בקרב הארץ", ואדרבה.

סיכום: א. יש להבין דיוק הלשון "הנפש אשר 
שבנפש ישנם חילוקי דרגות,  –עשו"; ב. הענין 

ואדה"ז התעסק עם אלו שבדרגות הנמוכות; ג. זה 
"בקרב שייך למשנ"ת, שעמלו של אדה"ז יורד עד 

 הארץ".

 

 

והנה, אף שאדם יכול לחשוש מעיסוק 
זה "בקרב הארץ", ועוד זאת שיכול לטעון מי 
הוא ומה הוא, ואיך מוטלת עליו שליחות 

הנה התשובה לזה היא מדברי  –גדולה כזו 
רש"י הנ"ל "גזירתי מתקיימת בתחתונים": 
יש לדעת שכשהולכים בשליחות זו, האט 

קב"ה, שהיא מען מיט זיך "גזירתו" של ה
ממקום גבוה ביותר שחשבונות אינם 

 שייכים שם כלל.

שהרי החידוש שגזירתו של הקב"ה 
מתקיימת הוא, שאפי' מתיבתא דרקיעא 

 –ובי"ד של מעלה וכל סדר ההשתלשלות 
אין להם שום תפיסת מקום כשמדובר על 
גזירה זו. וכ"ש כשמדובר על ענינים 

 שמקורם בעוה"ז התחתון.

הרי  –וזר וצדיק מבטל" ]ומ"ש "הקב"ה ג
היא הנותנת: מאחר ש"גזירתי מתקיימת 
בתחתונים", היינו שהקב"ה נתן את הכוח 
שתתקיים גזירתו דוקא בתחתונים, הרי 
מטעם זה יש ביכולת הצדיק לבטל גזירות 

 דוקא בעלי תשובה –הנפש" "

 דק' 6 

 

" דוקא "בתחתונים –גזירתי"  " 

 דק' 10 

 

 קיצור וסיכום
 שיחה ב'



 

"צדיק )שנמצא למטה  –הקב"ה, ויתירה מזו 
 בעוה"ז( גוזר והקב"ה מקיים"[.

דמו"ר וזהו טעם השתדלות כ"ק מו"ח א
לתרגם עניני פנימיות התורה ונגלה דתורה 
ללשון עם ועם )ועוד זאת, שנשיאי חב"ד 
דברו בעצמם בלשון יידיש(, כדי להגיע גם 
ליהודים אלו ש"בקרב הארץ", שאינם 

 שייכים ללמוד הענינים במקורם.

סיכום: א. אין לחשוש מתפקיד זה, כי יש ע"ז 
אפי' בי"ד ש –"גזירתו" של הקב"ה; ב. החידוש בזה 

של מעלה כו' אין יכול לבטלו; ג. הכוח דגזירתו של 
הקב"ה ניתן לצדיקים שנמצאים ב"תחתונים"; ד. 

  זהו טעם ההשתדלות לתרגם ד"ת לשאר לשונות.

 

 

 אמנם לכאורה צריך ביאור:

איך אפ"ל ש"עמלו אשר עמל בו" אדה"ז 
כל ימי חייו הי' בעשיית בעלי תשובה, בשעה 

וי סיפורים שמהם נראה שאנו מוצאים ריב
שעמלו של אדה"ז הי' בנוגע לבעלי תורה 

 וצדיקים?

והמענה לזה נמצא בדברי אדה"ז עצמו: 
"תשובה" אינה דוקא על עוונות, אלא 
מלשון "והרוח תשוב אל האלקים אשר 

 נתנה". והביאור בזה:

נשמות ישראל הם קשורות ומיוחדות 
בהקב"ה כהאש שנמצאת בתוך צור 

שירדו למטה להיות דבר החלמיש, אלא 
נפרד בפ"ע. וכפי שאומרים בברכות השחר 
"נשמה שנתת בי . . אתה בראת אתה יצרת 
ואתה נפחתה בי", היינו שמתחלה הנשמה 
היא בבחי' "נתת בי", ולאח"ז ירדה ונסעה 
עד שנתלבשה בגוף. וע"ז בא ענין התשובה, 

 –"והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה" 

בי", כפי שהיתה קודם  להחזירה לבחי' "נתת
 ירידתה.

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

 צדיקיא בתיובתא )=תשובה(".

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

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

 

 

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

האשה מקודשת  –הרהר תשובה בלבו 
 בודאי.

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

 אין האשה מקודשת. –שהוא עשיר 

מי שהרהר תשובה בלבו לא  –ובנדו"ד 
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 

 ונמצא עשיר?!ע"מ שהוא עני 

אלא צריך לומר בזה, שכאשר נעשה 
האדם בע"ת, הנה )אף שזהו "בשעתא חדא 
וברגעא חדא", מ"מ( אינו בבת אחת לגמרי, 
היינו שאינו מגיע ממדריגת רשע גמור 
להיות בע"ת, אלא הוא עובר בדרך הילוכו 

דרגת  –כל הדרגות שבינתיים, וביניהם 
לא הצדיק, עד שמגיע למדריגת בע"ת. וממי

חלו הקידושין ע"פ הלכה באותו הרגע שהי' 

גם לצדיקים –תשובה   
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 ראי' מהלכות קידושין

 דק' 5 

 



 

צדיק, אף שברגע שלאח"ז המשיך ועלה עד 
 שנעשה בע"ת.

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

 בצדיקים, להעלותם למדריגת בע"ת. 

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

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

 ב"חוצה".

 

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

זי ישנם שתי המעלות: מעלת הצדיק, וא   
שהרי הוא שליח )ועד "שלוחו של אדם 
כמותו"(; ומעלת בע"ת, שהרי עהוא עוסק 
להשיב יהודים בתשובה שלימה, ועד 

שנעשה בעל תשובה, היינו שהוא בעה"ב 
 על ענין התשובה,

]ויחד עם זאת עליו להזהר שהנהגתו 
שלו תהי' כהנהגת הצדיק, כי א"א לפעול על 

ם אחר בשעה שהנהגתו שלו אינה אד
כדבעי: אם יטען שהוא אוחז במדריגת 
בע"ת, והנהגתו היא באופן של "קונץ", 

אזי גם הלה  –"בשעתא חדא וברגעא חדא" 
יחשוב לעצמו שיכול הוא להמשיך בהנהגתו 

ישוב גם  –לאחר זמן  –כמקדם, ובהמשך 
 הוא "בשעתא חדא וברגעא חדא"...[

משיך אדה"ז, וענין זה הוא, כמו שמ
לא רק בנוגע להעתיד,  –"נצח סלה ועד" 

אלא גם לגבי העבר, כי הבע"ת מהפך 
הזדונות שעשה בעבר לזכיות. ועד כדי כך, 
שכאשר מגיע לבי"ד של מעלה ועושים 

הנה כותבים שביום  –חשבון מכל מעשיו 
פלוני עשה כך וכך זכויות, אף שיום זה הוא 

 כמה שנים קודם שעשה תשובה!...

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

 ראשם".  

 

 
 

 סיום

 דק' 13 

 



 

 שיחה ב:

 דוקא בעלי תשובה –"הנפש" 

 דערן או –אין דעם "הנפש אשר עשו", ווָאס כאמור איז דָאס איז געווען ַאן עיקר  .יד

 -בַא דעם בעל ההילולא, וכמדובר לעיל  –עיקר 

בכללות, פַאנַאנדערגעטיילט פון  –איז דָאך אויך דָא כמה אופני "נפש" ביי אידן 
"ראשיכם" ביז "שואב מימיך", און אויך אין כללות, אין אופן העבודה איז דער חילוק פון 

כמה אופני חילוקים  –צא בזה צדיקים ובעלי תשובה, ָאדער פון "ישכר" ו"זבולון" וכיו
אויף וועלכע ס'ווערט פַאנַאנדערגעטיילט דער "נפש" ביי ַא אידן, ווָאס בַא יעדערן איז 

 דָאך דָא דער "נפש השנית בישראל חלק אלוקה ממעל ממש".

]וכמדובר בארוכה במקום אחר, ווָאס דער ַאלטער רבי איז דָא מדגיש דוקא דעם לשון 
אין תניא[  שניָאס לפני זה, ]ווָאס דָאס איז דָאך די התחלה פון פרק אף על פי וו –" נפש"

 אני עשיתי"[. ונשמותברענגט ער אין פרק ראשון פון לשון הכתוב "

איז אין דעם "נפש", כאמור, איז דָאך דָא כמה חילוקים, ווָאס ווי מ'זעט בפועל: אויף 
צי אין  –ס'איז געווען ַאן עיקר  אויב –וויסן ווָאס ס'איז געווען אין דערויף גופא דער עיקר 

"ראשיכם" צי אין די שאר החלוקות, ביז אין "שואב מימיך", ועל דרך זה בהנוגע צו דער 
חלוקה פון"ישכר" ו"זבולון", ]ווָאס דָאס איז דָאך חלוקות עיקריות אין די עשר סוגים פון 

ה עיקרית פון צווישן "ראשיכם" ביז "שואב מימיך"[, ועל דרך זה אויך אין דער חלוק
 צדיקים ובעלי תשובה.

 ווָאס דָאס הָאט דָאך ַא קשר צו דער חלוקה פון "ישכר" ו"זבולון",

ַאן אופן העבודה אין תורה ומצוותי',  -ווָאס "ישכר" איז בכללות ענינו "יושב אוהל" 
סדרן", ווָאס דָאס איז די "ד' אמות" פון ַא אידן; דער אופן עבודת הצדיקים, "תמידין כ

אין ַאן ָארט וואו ס'איז דָא  –דין הרמב"ם -ווי דער פסק –ווָאס ַא איד געפינט זיך 
 אידישקייט און וואו ס'איז לייכט דורכפירן כל עניני אידישקייט וכו',

און דערנָאך דער ענין פון "זבולון", ווָאס ענינו איז אין "ארץ כנען", "כנען" מלשון מסחר 
 "עוסק בפרקמטיא". –

המדרש, -וָאס צוליב דערויף דַארף ער ַארויסגיין מחוץ לד' אמות של בית הכנסת וביתו
דָארט  –ווָאס דָארט איז דָאך ניט קיין ענין פון מסחר, פון "עוסק בפרקמטיא", ואדרבא 

ָניט ָגָאר מדרש, ווי -זיין דער ענין המסחר, ווָארום דָאס איז ַא בית תפילה ובית טָאר
 ערוך,-שטות אין די דינים פון שולחןַארָאּפגעברַאכט בפ

ווָאס דערפַאר דַארף דָאך זיין דער "יוצא", לאחרי ההליכה פון "]מ[בית הכנסת לבית 
"הנהגה בהן מנהג דרך ארץ", אין דעם  –המדרש", איז דערנָאך איז מען יוצא לפרקמטיא 

 הארץ". קרב"ארץ", ביז אין "



 

איז מתאים צו דעם חילוק ווי אין די סוגים, ַאז ווָאס על פי זה איז אויך מובן, ַאז דָאס 
"ישכר" איז כללות ענין עבודת הצדיקים, ווָאס אין תורה גופא איז דָאך אויך דָא דער ענין 

 די עבודה פון בעל תשובה. –המצוות, און "זבולון" איז כללות ענינו 

ווָאס  –ודעה ברורה ווָאס אויף דערויף גופא איז דָאך אויך דָא ַא הוראה ברורה און ַא ה
 בזה, בנוגע צו דעם ַאלטן רבי'ן, עיקראיז געווען דער עבודה, דער "עמל אשר עמל בו", 

כידוע פון דעם חלום, ]ווָאס איז דערנָאך דערציילט געווָארן און פַאשריבן געווָארן, און 
גייט איבער ַא געהייסן ָאּפדרוקן דָאס, על ידי נשיא דורנו, דעם רבי'ן דעם שווער[, ווָאס מ'

טייך פון "מים רבים", על גשר, אויף ַא בריק, און דער בריק שָאקלט זיך בשעת מ'גייט, און 
 דערנָאך איז געגַאנגען דער ַאלטער רבי און ס'הָאט זיך ניט געשָאקלט,

דערפַאר ווָאס  –און דער ביאור בזה, אין פתרון החלום, ווָאס איז שוין אויך געדרוקט 
עבודתו, ווָארום ער הָאט דָאך געטָאן, אויך אין ַאן עיקרָמ'מוז דָאך זָאגן, ַאז  עבודתו, ]און

איז דער עיקר עבודתו, עיקר "עמלו"[  – צדיקיםאופן פון "עמל אשר עמל בו", אויך מיט 
 די עבודה מיט בעלי תשובה, אויף מַאכן בעלי תשובה, –

וָאס איז שוין ָאּפגעדרוקט אין וכמבואר בארוכה אויך אין דעם קונטרס אין דער שיחה ו
 די קונטרסים.

 דוקא "בתחתונים" –"גזירתי" 

. ווָאס דערפון קומט אויך ַארויס ַא ביאור און ַא פירוט און ַא דיוק אין המדובר לעיל טו
בהנוגע אין ווָאס איז דער עיקר ההשתדלות אין דעם ענין פון הפצת היהדות והפצת 

 –המעינות 

אויף ניט ָאּפשרעקן זיך ווָאס מ'דַארף אין דערויף טָאן "בקרב  כאמור לעיל בכללות,
הארץ", בדוגמא ווי דער "קרב הארץ" ווערט ָאּפגעטייטשט דורך רש"י, פשוטו של מקרא, 

 זָאל מען וויסן זיין, ַאז מ'הָאט מיט זיך די "גזירה" פון דעם אויבערשטן, –בפרשת שבוע זה 

ערשטן ווערט דָאך ַאלץ בטל, אפילו די חשבונות ווָאס ווָאס פַאר ַא גזירה פון דעם אויב
דין של מעלה", צי פלוני בן פלוני איז ראוי, ַאז דורך אים זָאל זיך -מ'קען מַאכן אין "בית

 אויפטָאן ַאזַא שליחות נעלית ווי הפצת המעינות חוצה, ווָאס ברענגט ַארָאּפ משיח צדקנו,

ות, און אויף דערויף גיט מען גווַאלדיקע כוחות, ַאז ווָאס דָאס איז דָאך ַא גווַאלדיקער זכ
 ַאזַא סָארט זכות, ברענגטמ'זָאל קענען דערגרייכן דעם ענין ווָאס 

וטריא, ַאז "מיהו זה ואיזהו", -איז דָאך לכאורה קען קומען אויף דערויף ַא גַאנצע שקלא
 לזה. ראויצי איז ער 

ין מדריגות, אין דרגות, אין עולמות, ווָאס דָאס ווָאס דָאס אזי ַאלץ שייך אין ענינים און א
 איז פַארבונדן מיט חשבון;



 

איז  – אויבערשטן", ַאז דָאס איז ַא גזירה פון דעם תיבשעת מ'זָאגט, ַאז דָאס איז ַא "גזיר
 ָאט דעמָאלט "מי יאמר לו מה תעשה".

ַאז ניט דער פסוק  איז דָאך פַארשטַאנדיק, –ווָאס בשעת דער פסוק דַארף דָאס מחדש זיין 
ודם איז קען ניט זָאגן דעם אויבערשטן ווָאס ער זָאל -דַארף אויפטָאן ַא חידוש, ַאז ַא בשר

דָאס איז  –טָאן. ווָארום מאי קא משמע לן; ס'איז ניט נָאר "סברא הוא" "קרא למה לי" 
יט זיין אויף ַא גָאר אין סברות גופא איז דָאס בדוגמא פון ַא סברא, ווָאס זָאגט ַאז ס'קען נ

חכמה "למששה בידים", ווידער ַאלטער רבי ברענגט ַארָאּפ אין דוגמא בזה אין ספרו 
 התניא.

דעתך, און אויף דערויף דַארף דער פסוק מחדש -אויף וועמען קען מען זָאגן ַא קא סלקא
עא" איז דָאס בשעת ס'רעדט זיך ]וועגן[ "מתיבתא דרקי –זיין ַאז "מי יאמר לו מה תעשה"? 

 דין שלמעלה".-דער "בית –

ווָאס דער אויבערשטער הָאט לכתחילה זיי ַאזוי אויפגעשטעלט, ַאז זיי זָאלן זיין, 
דין -ָאנהויבנדיק פון ספירות, און דערנָאך קומט דָאס ַארָאּפ אין ַאן אופן פון "בית

יי ווערן שלמעלה", "מתיבתא דקודשא בריך", "מתיבתא דרקיעא", מיט די ַאלע דרגות ווי ז
 אויסגערעכנט בכמה מקומות,

ווָאס תפקידם איז, ַאז זיי זָאלן דן זיין, אין ַאן אופן פון שקלא וטריא, און אין ַאן אופן ַאז 
 ס'איז דָא "מיימינים" און ס'קען זיין אויך פַארקערט,

 און דָא איז דער פסוק מחדש, ַאז ס'איז דָא ענינים ווָאס "מי יאמר לו מה תעשה":

 דיער זָאגן, משא"כ ָאבער אין ָאט  קעןענין  ַאנדערס'ווָאלט זיך גערעדט וועגן ַאן ַאז 
 איז "מי יאמר לו מה תעשה". –ענינים 

 בדוגמא ווי מ'געפינט דָאך כמה פעמים וכמה דוגמאות, ביז סיפורים בפועל,

גוזר", ווָאס  ההקב", ַאז אפילו "ברורביז אין ַאן אופן ווי די גמרא זָאגט דָאס אין ַאן אופן 
 איז ַא צדיק איז דָאס מבטל. –דין של מעלה" -דין פון "בית-דָאס איז נָאך מערער ווי ַא פסק

און דָאס מבטל אין ַאזַא אופן ווָאס "ותגזור אומר ותקם לך", ַאז דער אויבערשטער איז ַא 
ן "צדיק גוזר והקב"ה מקיים", ווי די גמרא איז מבאר בארוכה אין בבא מציעא, או

" תורה, עםָהארץפַארבינדט דָאס, ַאז דָאס איז פַארבונדן מיט ַאן פון "המלמד" דוקא ַאן "
תורה" און ַא  בןָחבירותורה", ו" בנוווי ער רעכנט דָארט די דריי דרגות כלליות: "המלמד 

 תורה". עםָהארץ"בן 

חבירו", ווָאס  ווָאס דָאס איז דָאך אויך בדוגמא פון דעם חילוק: "המלמד בנו" ָאדער "בן
זיינער, איז ער דָאך זיינער ַא "חבר" בתורה ומצוותי' פון דעם ווָאס ער איז  חברדָאס איז ַא 

"מלמד תורה", און דערנָאך איז דָא ָאט דער ווָאס ער איז "בנו של עם הארץ", ]ווָאס "ארץ" 
 הארץ"[, קרבאיז דָאך אויך כולל "



 

ם לך", ַאז ַא צדיק איז גוזר "הקב"ה מקיים", ווָאס און ָאט דעמָאלט איז "ותגזור אומר ותק
 דָאס איז נָאך מערער פון "הקב"ה גוזר וצדיק מבטל".

מיט "גזירתי בתחתונים", ווָאס דָאס הָאט דָאך אויך -און ָאט דָאס זָאגט מען, ַאז מ'נעמט
ט ער דָאס גי –אין זיך דעם ָאּפטייטש, ַאז דער אויבערשטער גיט דעם כח פון זיין "גזירה" 

 ָאּפ צו "תחתונים",

אויך דער  –" גוזרווָאס דָאס איז דָאך ווי דער מאמר חז"ל אין בבא מציעא, ַאז "צדיק 
"גזירה" און הָאט דָאס  זיין"והקב"ה מקיים", ווָארום ער הָאט גענומען  –לשון "גוזר" 

 ָאּפגעגעבן "בתחתונים".

דין בתורה איז "לא בשמים -ז ַא פסקהענינים, ַא בפשטותבדוגמא ווי מ'געפינט בנוגע 
דין שלמטה -היא", און דער אויבערשטער ַאליין זָאגט, ַאז מ'דַארף קומען צוגיין אין בית

 דוקא, און הערן פון נשמות בגופים ווי איז דער דין, כמבואר בפוסקים.

אמת טַאקע, דָאס איז טַאקע דערפַאר ווָאס דער אויבערשטער הָאט דָאס ַאזוי  -
איז דָאס געווָארן אין ַאן  –ינגעשטעלט, לאחרי ָאבער ווי ער הָאט ַאזוי איינגעשטעלט אי

 לישראל". יוליעקב חוקיו ומשפט יואופן ווָאס "הקב"ה מקיים"; "מגיד דבר

דער ענין אין דער עבודה גופא, ווָאס מ'דַארף זיין  –ווָאס דָאס איז בהנוגע לעניננו 
 וויבַאלד "הורנו מדרכיו",

מדרכיו", ווי דער ַאלטער רבי שרייבט אין די אגרות ווָאס זיינען פַארבונדן  הורנוס "ווָא
מיט הסתלקות צדיקים, איז דָאס "הורנו מדרכיו" איז דָאס אויך ַא נתינת כח, ַאז מ'זָאל ַאזוי 

 טָאן, ַאז "נלכה באורחותיו והורנו מדרכיו",

ַאז  -", ווי ער איז דערנָאך גלייך ממשיך און אין ַאן אופן ַאז ס'זָאל זיין "נצח סלה ועד
, ַאז ניט ַאז דָאס פועל'ט נצחיתמ'טוט דָאס אויף אין ַאן אופן, ַאז ס'ווערט דערנָאך ַא פעולה 

, נָאר "עולמך תראה בחייך": ער איז ַאזוי מצליח אין הפצת היהדות לפיָשעהמערניט ווי 
ט ַא פעולה, דער "פועל ישועות בקרב ַאז דָאס ווער –בכלל און אין הפצת המעינות בפרט 

הארץ", ַאז דער איד אויף וועמען ער הָאט משפיע געווען ווערט דערנָאך ַא לומד תורה 
אף על פי ווָאס ער הָאט אים  –ומקיים מצוות אין ַאן אופן פון "נצח סלה ועד" 

 ַארויסגענומען "מקרב הארץ", פו תחתון שאין תחתון למטה הימנו.

ָאס איז די הוראה נוספת, און דָאס איז אויך דער ביאור בדרך אפשר אויף די ווָאס ד טז.
השתדלות פון דעם "עמל אשר עמל בו" פון נשיא דורנו, פון רבי'ן דעם שווער, ַאז מ'זָאל 
דוקא איבערזעצן ענינים פון פנימיות התורה און פון נגלה דתורה אין לשון כל עם ועם, 

 ס אויף ַאן ַאנדער לשון קען מען גָאר מיט זיי ניט רעדן,כדי צו דערגרייכן אידן, ווָא

און זיי ווילן זיך גָאר לפי שעה ניט לערנען, ַאז זיי זָאלן נתקרב ווערן צו דעם לשון אין 
שבכתב ָאדער אין וועלכן ס'הָאט גערעדט תנאים -וועלכע ס'איז געשריבן געווָארן תורה

ר ַאלטער רבי שרייבט דָאך אויף אים, ַאז ער ואמוראים, ביז דעם בעל שם טוב, ווָאס דע
הָאט גערעדט זיין תורה אין אידיש, ועל דרך זה די רביים נשיאים שלאחרי זה, ָאנהויבנדיק 



 

פון דעם ממלא מקומו, ָאנהויבנדיק פון דעם בעל ההילולא, ביז נשיא דורנו, דעם רבי'ן 
 דעם שווער, ווָאס אויך מדברים אויף אידיש.

י ווָאס ער וויל זיך ניט לערנען, כדי צו נתקרב ווערן און קענען לערנען די און אף על פ
הָאט מען געהייסן, ַאז ס'זָאל זיין דער "נסעה וירדה", ודוקא בדורנו  –תורה כפי שנאמרה 

הדור און די דרכים דורך וועלכע  צרכיזה, על ידי נשיא דורנו, ווָאס ער הָאט געזען די 
ַאז ס'זָאל אויפגעטָאן ווערן דוקא דורך די העתקה  -דעם דור במיוחד מ'דַארף אויפטָאן אין 

 ללשון כל עם ועם,

, און געהייסן ַאז מ'זָאל דָאס ממשיך זיין באופן כזה בפועלווי ער הָאט דָאס געטָאן אויך 
 אין כל מדינה ומדינה בלשונה,

י השתדלות מיוחדה, אין דערויף דַארף זיין ד –סָארט אידן, ואדרבא  דיאיז אויך צוליב 
ווי דערציילט אין מדרש אין דער פרשה פון שבת שלפני יום ההילולא, "דמיני' מתברכין 

השתדלות איז געווען  עיקרכולי יומי", פון פרשה שמות, אויף "ומשה הי' רועה", ַאז דער 
, מדבר פון דעם "עדר", און ַאנטלָאפן אין ַאנטלָאפןדוקא מיט דער "שה פזורה" ווָאס זי איז 

מים", און ַאהינצו איז געגַאנגען משה, און הָאט איר  אין"נחש שרף ועקרב וצמאון אשר 
דערנָאך געטרָאגן בידיו, כמבואר דער סיפור בארוכה, ווָאס דָאס איז דָאך ַא סיפור ַא 

 הוראה, ַא חלק פון תורה, אין מדרש רבה.

 גם לצדיקים –תשובה 

 ויך דורש ביאור:ווָאס דָאס איז דָאך ָאבער א יז.

היינט ווי ַאזוי קען מען זָאגן,  –וויבַאלד ַאז מ'זָאגט, ַאז "עמל אשר עמל בו כל ימיו חייו" 
, בשעת מ'הָאט ַא ריבוי סיפורים בהנוגע צו דעם בעליָתשובהַאז דָאס איז ַאן ענין פון 

תורה"עמל" ווָאס דער ַאלטער רבי הָאט געהָארעוועט מיט  ן ווָאס זיינען , און מיט אידבעלָי
 ,צדיקיםגעווען 

אויך כמובן פון דעם אריכות הסיפורים פון רבינו נשיאינו, מיט די פרטים ווי זיי דערציילן 
דָארטן, אויף וויפל דער ַאלטער רבי הָאט זיך משתדל געווען, ביז אין ַאן אופן פון "עמל", 

" ובעלי תשובה וכיוצא לאו דוקא צו "זבולון –בהנוגע צו צדיקים ובעלי תורה ו"ישכר" 
 בזה.

 איז דער ַאלטער רבי ַאליין מבאר, –ווָאס דער ביאור בזה 

ווי כמבואר בארוכה אין די דרושים וואו ס'רעדט זיך ענין התשובה, ובארוכה אין לקוטי 
תורה האזינו, וואו ער רעדט דָארטן ווי ַאזוי ַא נשמה איז פַארבונדן מיט דער אויבערשטן 

 שטער איז בדוגמת ה"צור",ווי דער אויבער

דָאס איז ניט ווי די דוגמא אויף ספירות  –]ווָאס אין אים איז דער אש לגמרי ניט ניכר. 
דָאס איז ווי אש געפינט זיך אין  –עליונות ווי זיי זיינען כשלהבת בגחלת, נָאר ווָאס דען? 

 , אין ַא שטיין[,צורַא 



 

לק אלוקה ממעל ממש", ווָאס זי איז דָא און פון דָארטן ווערט נמשך די נשמה, דער "ח
בַא דעם אידן אויף וועלכן ער איז משפיע, און איז מעורר, ַאז די נשמה זָאל זיין אין ַאן 
אופן, ווי דער ַאלטער רבי איז דָארט מבאר, ַאז דער ענין התשובה, ַאז דָאס איז שלא כדעת 

אויף ַאן עבירה, נָאר דָאס איז מלשון  תשובהאון  עבירהַאז דָאס איז דוקא פַארבונדן מיט ַאן 
 ומענין פון "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה".

 ווָאס דָאס איז דָאך דער ענין ווָאס ס'איז דָא ביי ַא צדיק מיטן גַאנצן שטורעם.

ווָאס דָא איז דָאך דער דיוק "נתנה", און ווי מ'זָאגט יעדער טָאג אין ברכות השחר, ַאז 
"נשמה שנתת  לפניָזהיצרתה ואת נפחתה בי", דערנָאך איז נָאך דָא  "אתה בראתה, אתה

בי", "נתנה", און אין "נתנה" גופא קען דָאך זיין "כשלהבת בגחלת", און דָארט ברענגט 
דער ַאלטער רבי דעם פסוק און די דוגמא מיט דעם ביאור אויף דעם ענין ווי אש געפינט 

 .צורזיך אין ַא 

חד פַארבונדן מיט "יפוצו מעינותיך חוצה", ווָאס כאמור איז דָאס ווָאס דָאס איז במיו
 פַארבונדן מיט הפצת היהדות בכלל,

ווָאס "יפוצו מעינותיך חוצה" ברענגט דָאך ַארָאּפ משיח'ן, "אתי מר דא מלכא משיחא" 
איז דָאך מבאר דער ַאלטער רבי אין לקוטי תורה סמוך לסופו, לסיומו, ַאז "איתא בזהר",  –
 בתיובתא". צדיקייאז דָאס איז פַארבונדן מיט "עתיד לאתבא ַא

 ראי' מהלכות קידושין

 דָאס איז אויך פַארבונדן מיט ַא דין. –. ביז ווַאנענט ַאז כמדובר כמה פעמים יח

וכמדובר ַאמָאל בארוכה ווָאס די גמרא זָאגט אין קידושין, ַאז "המקדש את האשה על 
ילו ַאז ער איז דער היפך דערפון, ביז דער היפך לגמרי, מנת שהוא צדיק גמור", איז אפ

איז אויב ס'איז ַא ספק, ַאז "שמא  –ווי ער ברענגט ַארָאּפ אין תניא בתחילתו  –" רשעָגמור"
ַאז הרהר תשובה,  ודאימקודשת; אויב ס'איז ַא  ספקהרהר תשובה", איז דעמָאלט איז 

יעדער איד און ַאלע  –ט אים טוט זיך, ואדרבא ]ו"ידע אינש בנפשו", ער ווייס דָאך ווָאס מי
אידן זיינען דָאך בחזקת כשרות[, איז דערפון גופא פַארשטַאנדיק, פון דער שקלא וטריא 

 מקודשת. ודאיאין גמרא, ַאז זי איז 

איז דָאך ידוע אין דערויף די קשיא: דער דין איז, ַאז "המקדש את האשה על מנת שהוא 
 איז אינה מקודשת. –זיך ַארויסגעוויזן, ַאז ער איז ַאן עשיר  עני" און דערנָאך הָאט

לכאורה איז דָאך ווָאס הַארט דָאס, ַאז זי איז טַאקע מוותר, ַאז כָאטש אפילו ער איז ַאן 
וועלן, איז אף על פי כן איז דָא  זיכערדַארף זי דָאך  –עני, ָאבער אויב ער איז ַאן עשיר 

 מעלות בזה ומעלות בזה,

על  –מען דָאך די קשיא הידועה: ווי דָאס איז עשירות ועניות אין ענינים גשמיים  פרעגט
 דרך זה איז דָאך דָא די זעלבע טעמים בנוגע צו "עניות" ו"עשירות" אין ענינים רוחניים:



 

גמור", און דערנָאך ווייזט  צדיקוויבַאלד ַאז ער הָאט איר מקדש געווען על מנת שהוא "
ר איז געווען דער היפך, נָאר עשה תשובה, "הרהר תשובה", במילא איז זיך ַארויס, ַאז ע

גמור. ווָאס ַא בעל תשובה  בעלָתשובהַא  -"נעשה גמור"; ווָאס איז ער געווָארן גמור? 
איז דָאס ַאן ענין פון "עשירות" לגבי  –ווי דער רמב"ם פסק'נט ָאּפ  –בערך פון ַא צדיק 

ענט ווי מ'זָאגט, ַאז "אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד הנהגה על דרך הרגיל, ביז ווַאנ
 שם", איז דָאך דָאס בדוגמא פון עניות לגבי עשירות.

איז דָאך איינער פון די תירוצים בזה, ַאז אף על פי ווָאס כללות ענין התשובה איז דָאך 
א חדא ", ניט הליכה מדרגא לדרגא, ובלשון הידוע "בשעתדילוגדָאס אין ַאן אופן פון "

דורך די דרגות -וברגעא חדא" ווערט ַא היפך מן הקצה אל הקצה, בשעת ָאבער ער גייט
 גייט ער דורך דורך ַאלע דרגות, – ברוחניות

, און דערנָאך איז דָא תשובה מיראהבדוגמא ווי מ'זָאגט בַא תשובה, ַאז ס'איז דָא תשובה 
, תשובהָשלימהָמאהבהביז אין ַא  –, און דערנָאך איז דָא אין תשובה מאהבה גופא מאהבה

 און דָאס טוט זיך ָאּפ ַאלץ "בשעתא חדא וברגעא חדא",

לערנט די גמרא, און פסק'נט ָאּפ על יסוד זה בפועל, ַאז אף על פי ווָאס ער איז געווָארן ַא 
איז בדרך הילוכו, בדרך פון זיין  –צדיק גמור, ווָאס דָאס איז בדוגמא פון ַאן עשיר 

ן" פון די דרגא פון רשע גמור און ער שּפריינגט ַאריין אין דער דרגא פון בעל "שּפרינגע
צדיקָאיז ער דורכגעשּפרונגען אין דעם "שּפרינגען" אויך די דרגא פון  –תשובה גמור 

 ,גמור

ַאזוי נעמט דָאס אריכות הזמן  -ווָארום ס'איז ַא גַאנצער סדר השתלשלות, נָאר ווָאס דען? 
, דערנָאך איז דָא ַאן אופן העבודה ווָאס דָאס טוט זיך ַאלץ ָאּפ "בשעתא ואריכות העבודה

דורך דעם גַאנצן סדר פון ]דער[ דרגא וואו -חדא וברגעא חדא", ָאבער ער שּפרינגט
, בעלָתשובהָגמור, ביז צו דער דרגא וואו ס'געפינט זיך דער רשעָגמורס'געפינט זיך ַא 

ָגמוריםרט וואו ס'געפינען זיך מוז ער דורכשּפרינגען אויך דעם ָא איז ָאט  – צדיקים
 דעמָאלט ווערט זי נתקדש.

 בעלָתשובהָגמוראיי ווָאס דערנָאך איז ער געווָארן נָאך מערער, ביז ער איז געווָארן ַא 
דָאס קען ניט מבטל זיין די קידושין ווָאס ס'איז שוין געווָארן בשעת ער איז געווען אין  –

 דער דרגא פון "צדיק גמור". דעם עולם און אין

 סיום

. ווָאס על דרך זה בהנוגע לעניננו, וכמדובר ַאז מ'געפינט זיך אין דעם "עמל אשר עמל יט
בו", איז געפינט מען דָאך ַא ריבוי עמל און ריבוי זמן אין השתדלות מיט בעלי תורה און 

ר ענין התשובה איז דער איז דער ַאלטער רבי ַאליין איז דָאס מבאר, ַאז דע –מיט צדיקים 
 ענין פון "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה",

 נָאר אין דערויף איז נָאך דָא אויך:



 

ּפונקט ַאזוי ווי ס'איז דָא דער "יתרון האור מן החושך" און "יתרון החכמה מן הסכלות" 
דָאס איז אין דעם "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה", דער ענין פון "תשוב", איז קען  –

זיין, אויב דָאס איז ביי ַאזַא ווָאס ער איז, כלשון פון רש"י אין סוכה, "חסיד מעיקרו", ַאז 
מעולם לא עבר ולא פגם און איז ַאלעמָאל געווען ַא שומר תורה ומצוה, איז אויך ביי אים 

 בתיובתא, צדיקייאדָא דער "לאתבא 

אויף -ויף דורך דערויף ווָאס מ'טוטדָאס קומט ָאבער ניט צו דעם ענין ווָאס ס'טוט זיך א
 ה"עמל". עיקראין "חוצה", און אין דערויף איז געווען דער 

איז כמדובר  –בתיובתא"  צדיקייאאיי משיח צדקנו'ס קומען איז פַארבונדן מיט "לאתבא 
 לעיל בנוגע צום דין אין קידושין:

ה, ]ביז ווי דער ַאלטער תשוב-בשעת מ'איז מעלה פון "חוצה" און מ'מַאכט פון אים ַא בעל
רבי טייטשט ָאּפ דעם לשון "בעל תשובה", אין לקוטי תורה סוף פ' בלק, ַאז ער ווערט ַא 

איז גייט ער ָאבער דורך דערך הילוכו די דרגא  –"בַאלעבָאס" אויף דעם ענין התשובה[ 
פון  פון "צדיקייא", און דערנָאך לויפט ער גלייך אין דער זעלבער רגע אין דעם אופן

 "תיובתא".

 ווָאס בנוגע לפועל:

בשעת ס'קומט צוגיין ַא איד און מ'זָאגט, און מ'דעהערט און טוט דָאס בפועל, ַאז ער 
 גייט בשליחות פון נשיא דורנו אויף להפיץ המעינות חוצה ולהפיץ היהדות חוצה,

איז דָא  ווערט ביי אים ַא שאלה: וואו –און מ'זָאגט אים, ַאז "שלוחו של אדם כמותו" 
 תשובה?-ביי אים דער ענין פון מעלות בעל

ער איז ממלא ַא שליחות, ביז אין ַאן אופן פון "שלוחו של אדם כמותו", איז בשעת ער 
הָאט ער די מעלה פון ַא צדיק, און הָאט ניט די מעלה פון  –גייט ממלא זיין ָאט די שליחות 

 ַאלבע שעה ניט הָאבן ָאט די מעלה?תשובה. ווָאס הַארט אים טָאמער וועט ער די ה-בעל

 איז דָאס ָאבער ַא נפקא מינה בנוגע צו דער הצלחה ווָאס מ'קען אויפטָאן מיט ַא צווייטן:

איז  –החכמה מן הסכלות"  יתרוןהאור מן החושך" און " יתרוןבשעת ס'איז דָא דער "
חושך כפול  אויפטָאן מיט ַא לייכטערפַארשטַאנדיק בפשטות, ַאז דעמָאלט קען מען 

 האור". יתרוןוויבַאלד ַאז ביי אים איז דָא דער ענין פון אור אין ַאן אופן פון " –ומכופל 

 זָאגט מען אים, ַאז דָאס איז דער "צדיקייא בתיובתא".

 ולאידך גיסא אויך:

אפילו ַאזַא ווָאס ער איז געווען "בקרב הארץ", ביז אין "תחתונים", ביז אין ארץ מצרים, 
זָאגט מען אויך, ַאז תפקידו ושליחותו בדורנו זה, וויבַאלד ַאז דָאס איז ַא דור פון  און אים

"קץ שם לחושך", ַאז ער זָאל זיך ָאּפגעבן אויפן "קץ שם לחושך" כפול ומכופל פון דעם 
, ווָאס זי איז פַארבונדן דוקא מיט דעם ענין גאולהגלות, ווָאס דָאס איז פַארבונדן מיט 

דער רמב"ם פסק'נט ָאּפ בפירוש, ַאז "נגאלין מיד" איז "הבטיחה תורה", ַא התשובה, ווי 



 

", ]ניט ער זָאגט תשובההבטחה פון תורת אמת, ַאז אין סוף ימי הגלות איז "ישראל עושין 
דעם ענין פון לימוד התורה וקיום המצוות, נָאר "ישראל עושין תשובה"[ "ומיד הן נגאלין". 

 .הבטחהפן פון און דָאס איז אין ַאן או

 איז מען אים מסביר, ַאז דָאס הָאט ער אין זיך די ביידע ענינים:

הָאט ער דעם ענין  –בנוגע צו דעם אויפטָאן ענינים ווָאס זיינען פַארבונדן מיט תשובה 
אין ַאן אופן, ַאז ער ווערט דער בַאלעבָאס, ַא  –, ]און נָאך מערער תשובהאון דעם כח פון 

ַא "בעל" אויף תשובה שלימה, ווָאס דוקא זי מיינט מען דָאך אין  "בעל תשובה" און
 –"]לאתבא[ צדיקייא בתיובתא"[, און ער הָאט אויך ָאט די מעלות ווָאס ס'הָאט ַא צדיק 

 דער אופן העבודה אין "תמידין כסדרן",

ָאט דעמָאלט איז דָאך  –ווָאס בשעת מ'דַארף ווייזן ַא ביישּפיל און פועל זיין פון ַא צווייטן 
מער נוגע דער "תמידין כסדרן", ווי מ'קען אויפטָאן דורך דערויף ווָאס מ'זָאגט אים, ַאז 

 מ'הָאט בַאוויזן ַא "קונץ" מיט זיך "בשעתא חדא וברגעא חדא",

ווָאס ָאט דעמָאלט קען דָאך יענעם אויך איינפַאלן די סברא, ַאז אויב ַאזוי איז ווָאס איז די 
איז דערוויילע ווערט  –בַאלד ַאז ס'איז גענוג "בשעתא חדא וברגעא חדא" היילעניש?! ווי

ער זיך פירן כמקדם, און דערנָאך וועט זיין דער "ואשוב", ווָארום אויף דעם "ואשוב" 
דַארף ער הָאבן מערניט ווי ַא "רגעא חדא". און זעט דעם ביישּפיל אין דעם ווָאס רעדט 

 מיט אים!

גט מען, ַאז דָאס איז "נצח סלה ועד". ביז ווי דער ביאור בזה פון ווָאס אויף דערויף זָא
 ס'איז דָאך מערניט ווי מכאן ולהבא? –דעם ענין: ווי ַאזוי קען מען זָאגן "נצח סלה ועד" 

תשובה: תשובה הָאט אין זיך דעם כח ווָאס קיינער הָאט דָאס ניט, ַאחוץ -זָאגט מען ַא בעל
 ַא בעל תשובה.

וי איז דער כלל, ַאז מה שעבר עבר. ַא איד איז ַא בַאלעבָאס אויפן הוה. על אחת ווָארום ַאז
דער הוה  –. צוגרייטןכמה וכמה ַאז ער איז ַא בַאלעבָאס אויפן עתיד, צו וועלכן ער קען זיך 

איז שוין און ער הָאט קיין צייט ניט אויף שקלא וטריא וחשבונות והתבוננות, משא"כ 
 איז מה שעבר עבר. – עברוגע ָאבער צו דעם בהנוגע לעתידו. בהנ

ַאן ענין פון תשובה,  -זָאגט מען, ַאז ס'איז דָא ַאן אויסנַאם, ַא יוצא מן הכלל, און דָאס איז 
ווָאס זיינען  זדונותאיבער פון -ווָאס זי איז עוקר את הענין מעיקרו, ביז ווַאנענט ַאז זי מַאכט

 .זכיותף מַאכט זי פון זיי אוי – בעברגעווען 

 ווָאס דערפון איז אויך פַארשטַאנדיק:

איז ממשיך דער "נצח  –מסויים  זמןמסויים און אין  במקוםדי זכיות הָאט ער דָאך געטָאן 
, ַאז אויך עברסלה ועד" ניט נָאר אויף מאן ולהבא, נָאר דָאס פועל'ט אויך אויף זיין 

 הָאט ער געטָאן זכיות. דעמָאלט



 

מַאכט ער דעם חשבון, ַאז ביום  –דין שלמעלה מַאכט ַא חשבון -ער ביתביז ווַאנענט, ַאז ד
פלוני ווָאס איז געווען כמה שנים קודם שעשה תשובה, און מ'דַארף פַארשרייבן אין חשבון 

זָאגט תורת אמת, ַאז מ'דַארף פַארשרייבן, ַאז  –שלמעלה ווָאס הָאט ער דעמָאלט געטָאן 
 !זכיותי און די ער הָאט דעמָאלט געטָאן ָאט ד

ווָאס על דרך זה, כמדובר: דָאס איז ניט ענינים ווָאס מ'הָאט דָאס איבערגעגעבן צו יחידי 
און  ציוויבאורחותיו", ]ווָאס דָאס איז דָאך ַא לשון פון  כהמדרכיו ונל נוסגולה, נָאר "הור
י הבטחה פון "אל [, ַאז וויבַאלד ַאז ס'איז דָא בהנוגע צו בוראם דהבטחהאויך ַא לשון פון 
 איז על דרך זה אויך בַא "צדיקים דומין לבוראן", –ידח ממנו נדח" 

וכידוע דער פתגם פון חסידים הראשונים, ַאז ַא חסידישע קליַאמקע ווערט נישט 
 ווי די נוסחאות בזה איז[, –פַארפַאלן, ]צי ַא חסידישער ברויט ווערט ניט פַארפַאלן 

קומען און געהַאט, און דָאס איז געווען בכח פון "מי יאמר לו ַאז וויבַאלד ַאז מ'הָאט בַא
איז ַא זיכערע זַאך, ַאז "אל ידח ממנו נדח",  –מה תעשה", פון "צדיקים דומין לבוראן" 

, ביז אין ַאן אופן ַאז ס'וועט אויפנעמען די פועלָזייןאון דָאס וועט  עגבערןאון דָאס וועט 
 פעולה בשמחה ובטוב לבב.

 דעם "נצח סלה ועד", אויך אויפן עבר. –וועט דָאס פועל זיין?  ָאסוואון 

בהנוגע צו דעם עבר זיין אייגענעם, ווָאס "ידע אינש בנפשי'"  –און דורך ווָאס איז דָאס? 
 ווָאס ער דַארף פַארריכטן,

, ווָאס דערצו איז דָאך דָא דער סיוע, ַאז בשעת ער בַאווייזט וויפל ער טוט מיט ַא צווייטן
ביז ווַאנענט ער הָאט אויפגעטָאן אין דעם צווייטן, ַאז בַא יענעם איז געווָארן דער עבר 

, "אבירי לב", ווי די גמרא איז תביעהָאט דָאס הָאט ער די  -נתהפך מן הקצה אל הקצה 
 זייןמבאר בארוכה, ַאז זיי קענען דָאס מָאנען, ַאז ס'זָאל זיין "מדה כנגד מדה" בנוגע צו 

 עבר.

, אין דעם אופן פרטיתוָאס דָאס איז אויך בכללות, און ביז אין ַאן אופן פון הוראה ו
העבודה, ווי מ'זעט אין מדרש, ַאז די "שה פזורה", ווָאס געפינט זיך אין מדבר, איז דָארט 

 :מבהיליםאיז פיקוח נפש ממש, ווָארום מ'דַארף דָאס פַארהיטן פון די ענינים 

בהמצוות, ָאדער מער מתמיד און שקדן אין  מהדרער זָאל ווערן ַא ניט מ'דַארף פועל זיין 
 –און ס'ווערט  –נָאר מ'דַארף אים בַארווָאענען אין ַאן ענין ווָאס פָאדערט  –לימוד התורה 

דער ענין פון תשובה כפשוטה, ווָארום עבר ופגם מיט די ַאלע לשונות ווָאס ס'שטייט אויף 
 דעם.

ער ענין ווי מ'הָאט דורכגעטרָאטן, "הורנו מדרכיו ונלכה ס'איז ָאבער אויך דָא ד
באורחותיו", אויך ווי דער ַאלטער רבי הָאט דורכגעטרָאטן די וועג בהנוגע צו אויך מיט 

 פַאר ַא שומר תורה ומצוה, זיכערשומרי תורה ומצוה, ווָאס ער זיך הַאלט זיך דָאך 



 

עווען דער תלמיד און מקבל און וויל פָאלגן ובפרט נָאך, ַאז ער הָאט זוכה געווען און איז ג
דַארף ער  –דעם נשיא דורנו, דעם רבי'ן דעם שווער, דעם ממלא מקומו פון בעל ההילולא 

 בתיובתא", צדיקייאמיט זיך אויך פועל זיין דעם "לאתבא 

און הָאט אין דערויף אויך די הבטחה פון "בל ידח ממנו נדח", ַאז ער וועט קענען מקיים 
 פון נשיא דורינו, ביז אין ַאן אופן ]פון[ קיום השליחות בשלימותה. שליחותן די זיי

ווָאס ָאט דעמָאלט הָאט מען די "הנפש אשר עשו" אין ַאלע דרגות, סיי אין "ישכר" סיי 
סיי אין צדיקים און סיי אין  –אין "זבולון", ָאנהויבנדיק פון "ראשיכם" ביז "שואב מימיך" 

 בעלי תשובה,

ָאט דעמָאלט ווערט דער "קהל גדול יבואו הנה", ַאז קיין און איינציקער איד בלייבט און 
ניט חס ושלום אין ַא מעמד ומצב אין וועלכן ער איז געווען ַא רגע לפני זה, ווָארום מ'הָאט 

 ַאז ער איז מהדר והולך ומוסיף באור, -אין אים גע'פועל'ט דער "מעלין בקודש" 

ן פני משיח צדקנו, ובקרוב ממש, און אין ַאן אופן פון "שמחת עולם און מ'גייט מקבל זיי
 על ראשם".

 לחיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 דווקא בעלי תשובה  -הנפש 

צדיקים או בעלי תשובה, ומניין הרבי מוכיח  -במה הייתה עיקר השתדלותו של אדמוה"ז  .1
זאת בשיחה. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 דווקא ב"תחתונים" -"גזירתי" 

מהו הנתינת כח ליהודי להתעסק גם ב"קרב הארץ":  .2
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 גם לצדיקים -תשובה 
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 וכבשוה" –"מלאו את הארץ 
 

 

על פי תורתו של הבעש"ט שיש ללמוד 
הרואה בעבודת ה' מכל ענין שיהודי רואה 
או שומע, יש ללמוד הוראה מכ"ד טבת גם 

 כפי שחל השנה בימי השבוע.

בשיעור חומש היומי מסופר אודות 
ים, אודות פעולתם של תחילת יציאת מצר

משה ואהרון על פרעה, עד שפעלו עליו ועל 
החרטומים גם במעשה בפועל. בהמשך 
השיעור מסופר אודות "וישלח אהרון את 

ויהי לתנין" ואודות מכות "דם" … מטהו
 ו"צפרדע".

 

מכת "דם" נתנה למצרים כעונש על כך 
שרצו למנוע את התרבותם של בני ישראל 

את המקוואות, וכך לא על ידי כך שיסגרו 
 יוכלו נשי ישראל לטבול במקווה רח"ל.

ההוראה מכך מובנת בפשטות: העניין 
 ד"פרו וישרצו" צריך להיפעל.

קשר מיוחד לדורנו, שתפקיד הדור הוא 
הבאת משיח צדקנו, והרי ביאתו תלויה 

 בענין זה.

בנוסף על חשיבות המצווה להיותה 
 המצווה הראשונה בתורה.

 

 

מים את מצוות "פרו ורבו" כאשר מקיי
אזי ברור  -באופן ש"מלאו את הארץ" 

שיהיה "וכבשוה", שכובשים את כל 
 החשבונות הארציים.

שהרי יכול להיות בזה חשבונות רבים 
השקפת  -שבעקבותיהם האדם בונה "ארץ" 

 עולם הקשורה רק עם עניינים ארציים.

אך אצל יהודי צריך להגביר את 
שהנשמה עיקר הרוחניות על הגשמיות )

 והגוף טפל(.

וכאשר לא מתחשבים בכל העניינים, 
אזי הקב"ה משלם מידה כנגד מידה, ובאופן 

 .שברכת ה' היא תעשיר

הקב"ה בוחר בשביל ההורים ובשביל 
הילד הנולד את הזמן הטוב ביותר להוולד. 
על אף שנברא אינו יכול לדעת שכלו וטעמיו 

ת של הבורא. והוא נתן להורים את האפשרו
להיות שותפיו האמיתיים שהרי שלושה 

 שותפים באדם.

באשר לשאלות של סכנת נפשות צריך 
 לשאול רב שאינו נוגע בדבר.

כמו כן צריכים להוסיף בבניית מקוואות 
 .מהודרים בגשמיות וברוחניות

ועל ידי קיום מצווה זו, ישנה הבטחה 
שבירת כל המדידות  -ש"וידעו מצרים" 

 וההגבלות.

על ידי                             לחיות עם הזמן
 -ש"מלאו את הארץ" 

 "וכבשוה"

ריבוי ילודה -הלימוד ממכת "דם"   

 קיצור וסיכום
 שיחה ג'



 

העושר והאושר הגדול  ומקבלים את
ביותר שיכול להיות, עוד ילד ועוד נחת 

 במידה כזאת ש"לפום צערא אגרא".

הקב"ה משלם בינתיים בהקפה על כל 
התשובה של  -העניינים עד לתשלום 

 היהודי.

את הזמן יש לנצל ללימוד התורה וקיום 
 המצוות.

ההנהגה הרגילה הנדרשת מכל יהודי 
ורה בהתמדה היא, שצריך להיות לימוד הת

ושקידה, וקיום המצוות, אך יחד עם זאת 
לכל יהודי צריך להיות כסף שלו )ולא 

 להשתמש בכספו של השני(.

 

 כיצד ייתכנו שני הדברים יחד?

על כך ישנו המשל מעור הצבי, כמשל 
המובא בסוף מס' כתובות. אלא שעכשיו זה 

היינו,  -באופן ש"אותותינו לא ראינו" 
 "לא ראינו".שישנם האותות רק ש

 

היות והוזכר אודות המבצע ד"טהרת     
אזי "מצווה גוררת מצווה",  -המשפחה" 

 להזכיר אודות שאר המבצעים.

 וכל זה יביא בקרוב לביאת משיח צדקנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו עור הצבי -ניצול הזמן   
 התעסקות בכל המבצעים



 

 שיחה ג:

 לחיות עם הזמן

ער פרט און מ'הָאט דָאך גערעדט כמה פעמים וועגן תורת הבעל שם טוב, ַאז פון יעד .כ
פון יעדער ענין ווָאס ַא איד הערט ָאדער זעט איז דָא אין דערויף ַא הוראה, במילא דַארף 

 ער די הוראה ַארויסגעפינען און ָאּפלערנען פון איר בעבודתו לקונו,

על אחת כמה וכמה פון די קביעות פון פַארשידענע מועדים און ימים מסוגלים, ימים 
טן זיך משנה לשנה. ווָאס ס'איז דָא ַאזעלכע ווָאס זיי בייטן זיך בנוגע מיוחדים, ווָאס זיי ביי

 .השבוע, און דָא ַאזעלכע ווָאס בייטן זיך בנוגע לקביעות אין ימי בחודשצו קביעות 

ווָאס על דרך זה בהנוגע לכ"ד טבת, ווָאס די קביעות פַארבונדן מיט ַא יום קבוע בחודש 
ויך אין דעם טַאטנ'ס בריוו די רמזים און די לימודים טבת, כ"ד בו, וכמבואר בארוכה א

וועלן טָאג אין  -שבזה, ס'איז ָאבער ַא שינוי משנה לשנה בנוגע צו אין וועלכן טָאג בשבוע 
 דָאס קומט אויס. ווָאס אין דערויף קען זיין כמה שינויים. –ווָאך 

ע ווען ס'איז און בכל שנה ושנה איז דַארף מען ָאּפלערנען פון דעם יום בשבו
נוסף אויף די הוראות משותפות ווָאס ס'איז דָא בשוה  –אויסגעקומען בשנה זו כ"ד טבת 

, "חודש העשירי", ווָאס טבתאין חודש  כ"דאין כל השנים כולם דערפון ווָאס דָאס איז 
 "הגוף נהנה מן הגוף", כמבואר אין דעם בריוו דָארט בארוכה.

 זוי הדגשה, ַאז לערנען לערנט מען דָאס ָאּפ בשנה . וכמדובר אויך אין דערויף דכא
 מזה איז דערנָאך דַארף מען איר אויך נוצן על כל השנים שלאחרי זה, הוראהבמיוחד; די 

ווי מ'געפינט דָאך בכמה וכמה הוראות ווָאס זיי שטייען בהדגשה אין ַא זמן מסויים, 
ניסן, דער ענין פון יציאת מצרים, ָאנהויבנדיק פון דעם "ראשון לרגלים", פון חמשה עשר ב

 –" וכמה מצוות וכו' סדראון מיט ַא " בהדגשהווָאס דעמָאלט שטייט דָאס 

דערנָאך ווערט דערפון נמשך די הוראה על כל הימים, כל ימי השנה, ווָאס מ'דַארף דָאך 
 מצרים בכל יום, ופעמיים ביום, און חג הפסח, חמשה עשר בניסן-זיין זכרון פון יציאת

שבכל שנה, איז מוסיף מידי שנה בשנה נָאך מערער אין דעם "מזכירין יציאת מצרים בימים 
 ובלילות". וכמדובר בארוכה כמה פעמים.

 ווָאס על דרך זה אויך בנוגע ליום זה.

. און אויך ידוע די תורה און די הוראה פון בעל ההילולא אויף "לעבן מיט דער צייט": כב
איז צום ַאלעם ערשטן דַארף מען "לעבן" און ָאּפלערנען  –ווָאך  ַאז ס'קומט ַא טָאג אין

 בנוגע לעניניו פון דעם שיעור שבחומש, ווָאס דָאס איז פַארבונדן מיט דעם טָאג,

דעם שיעור פון חומש פון  –ווָאס וויבַאלד ַאז ס'איז חל ביום הרביעי פון פרשה וארא 
 רביעי ביז חמישי.



 

, במילא דַארף מען געפינען, אין ווָאס קען מען דערפון ָאּפלערנען ווָאס אין דערויף איז דָא
עבודתו, ובפרט צו די ענינים ווָאס זיי זיינען פַארבונדן און זיי זיינען דער  בכללבהנוגע 

 השוה פון כ"ד בטבת בכל שנה ושנה,-צד

א, פון לויט די הוראה פון בעל ההילול -און ַארויסנעמען דָאס איז די לייכטעסטע וועג 
 דעם שיעור חומש שבועי, פון רביעי ביז חמישי.

. ווָאס דָארטן רעדט זיך וועגן התחלה, ווי ַאזוי משה ואהרן זיינען געקומען צו פרעה'ן, כג
 און גערעדט וועגן יציאת מצרים פון יעדער אידן און ַאלע אידן,

אפילו  –ניט נָאר זיי ]ווָאס קיין איין און איינציקער איד איז ניט געבליבן אין מצרים; 
נָאר אויך  –למצרים  בבואם"כספם וזהבם", און ניט נָאר כספם וזהבם ווָאס ס'איז געווען 

ָאט דָאס ווָאס מ'הָאט איינגעקליבן אין מצרים, "וילקט יוסף" פון כל העולם כולו די ענינים 
ווען "וינצלו את איז דער "וילקט יוסף" איז דערנָאך גע –פון כסף וזהב, די ניצוצי קדושה 

ַארויסגענומען די ַאלע ניצוצי  -מצרים", "כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה ]דגן[" 
 קדושה ווָאס ס'איז געווען אין מצרים, ר"ב ניצוצי קדושה,

ווי דער ַאלטער רבי זָאגט אין "תורה אור", ַארָאּפגעברַאכט פון קבלה, ָאבער ער ברענגט 
ס איז דער רמז "ו]גם[ ערב רב עלה עמם", ַאז דָאס ווָאס ס'איז געווען דָאס ַארָאּפ, ַאז דָא

איז "עלה עמם", דָאס הָאבן די  –פריער מעורב, ווָאס דָאס איז געווען במספר "רב", ר"ב 
 אידן ַארויס גענומען פון מצרים און מעלה געווען מיט זיך ַארויסגייענדיק פון מצרים.

ניצוצין, איז ניט מ'הָאט  רפ"חשבירת עולם התוהו איז געווען ווָאס דער גַאנצער ענין פון 
ַארויסגענומען ַא מיעוט, ָאדער ַא מחצה, ָאדער ַא רוב קטן; פון רפ"ח הָאט מען 
ַארויסגענומען צוויי הונדערט און צוויי. און ס'איז אינגַאנצן געבליבן פ"ו, בגימטריא 

 "אלקים", וכמדובר שם בפרטיות הענינים[.

ער התחלת הסיפור בזה איז הויבט זיך ָאן אין דער פרשה רביעי פון פרשה וארא, ווי איז ד
ַאזוי מ'הָאט ָאנגעהויבן טָאן אין דערויף אין ַאן אופן ַאז ס'איז ַארויסגעקומען בדיבור, ווָאס 

 מלך"עקימת שפתיו הוי מעשה", און ס'איז דערגַאנגען צו פרעה, ווָאס ער איז געווען דער 
 מצרים,

ַאז דָאס הָאט אין אים אויפגעטָאן, ַאז ניט  -און ס'איז דערגַאנגען אין ַאזַא אופן צו אים 
וועגן דעם, נָאר אויך ער הָאט דָאס  רעדןוועגן דעם,  טרַאכטןנָאר ער הָאט ָאנגעהויבן 

 ,מעשהָבפועלַארָאּפגעברַאכט אין ַא 

ער הָאט זיי גערופן און זיי הָאבן  ניט נָאר בַא זיך נָאר אויך בַא "חרטומי מצרים", ווָאס
כדי צו דינגען זיך ָאדער ָאּפלייגן ָאדער ָאּפשטוּפן ָאדער וכו',  –געטָאן כמה וכמה מעשים 

ווָאס זייער כוונה איז געווען בזה, ס'איז ָאבער ַארָאּפגעקומען אין דיבור ומעשה פון 
דיבור ומעשה אויך פון  "ויבואו משה ואהרן", און ס'איז ַארָאּפגעקומען אין מחשבה

 אין "ערות הארץ", אין מצרים. –"תחתונים" 



 

דערנָאך הָאט ער גלייך ָאנגעזָאגט, ַאז בשעת מ'וועט בעטן דערנָאך ַאן "אות ומופת", 
 –ווָאס דָאס איז דער ענין פון דעם מטה שנהפך לתנין, און דערנָאך די ערשטע צוויי מכות 

 רדע.די מכה פון דם און די מכה פון צפ

. ווָאס דערמיט ענדיקט זיך דער שיעור פון יום רביעי, ווי ַאזוי מ'איז געקומען משה כד
ישראל, אין  כלואהרן, ווָאס זיי זיינען דָאך געווען שלוחיו של הקב"ה בהנוגע צו גאולת 

את מצרים", פון מצרים, און זיינען שוין ַאריינגעגַאנגען אין היכל  ונצלתםַאן אופן פון "
ַאז ס'הָאט אין אים גע'פועל'ט במחשבה דיבור  -און מ'הָאט אים ַאזוי צורודערט  פרעה

 מצרים". חרטומיומעשה שלו ושל "

 דערנָאך הָאט מען געזען, ַאז מ'דַארף ָאנקומען צו "וידעו מצרים",

ווי דער ַאלטער רבי טייטשט ָאּפ און פַארענטפערט דערמיט די שאלה, ַאז ווָאס זָאגט מען, 
דער תכלית פון די עשרה מכות ווָאס זיינען געווען במצרים, איז דָאס כדי ס'זָאל זיין ַאז 

בשעת פון מצרים "לא נותר מהם אף אחד"? לאחרי סיום היציאה, ווָאס  –"וידעו מצרים" 
 סוף, אין שביעי של פסח.-דָאס איז געווען בַא קריעת ים

: שבירה"וידעו" מלשון "וידע", מלשון  און פַארענטפערט, ַאז דָא איז דער ָאּפטייטש פון
 –ַאזוי ווי מ'הָאט געזען, ]ַאז[ אויף ַאן ַאנדערן וועג קען דָאס ניט זיין, סיידן דורך שבירה 

 איז דָאס געווָארן דורך די עשר.

 ריבוי ילודה -הלימוד ממכת "דם" 

 ויי.. ווָאס אין דעם שיעור ווערט ַארָאּפגעברַאכט מערניט ווי די ערשטע צוכה

ווָאס דערפון איז פַארשטַאנדיק, ַאז בנוגע צו ַא הוראה איז דָא ַא הוראה מיוחדת פון די 
 ערשטע צוויי ענינים ווָאס זיי זיינען, כאמור, די מכת דם און מכת צפרדע.

ווָאס ס'איז דָאך "התורה בפירושה ניתנה": ַאז מ'וויל וויסן ווָאס מ'דַארף ָאּפלערנען פון 
 פה.-אין תורה שבעל –טָאן "בפירושה" -ען ַא קוקדַארף מ –דם 

איז דָאס  -. זָאגט ער אין מדרש אויף דעם ענין, ַאז דָאס ווָאס ס'איז געווען די מכת דם כו
 געווען "מדה כנגד מדה" ]אין שמות רבה אין אליהו רבה ובכמה מקומות[:

ירבה" און ס'וועט ]זיין[  ַאזוי ווי די מצריים הָאבן דָאך געווָאלט מלחמה הָאבן מיטן "פן
"מלחמה ונוסף . . ועלה מן הארץ", ווָארום ישראל איז "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד 
 מאד", און זיי הָאבן געזען, ַאז דָאס איז פַארבונדן ווָאס בנות ישראל איז "טובלות במים",

בשעת מ'וועט  – הָאבן?-הָאבן זיי זיך מיישב געווען: ווי ַאזוי קען מען דערמיט מלחמה
סוגר זיין את המים. ס'זָאל ניט זיין קיין מקוה'ס רחמנא ליצלן. במילא ָאט דעמָאלט ווייזט 
זיך אויס, ַאז מ'איז גָאר ניט קיין אכזרים, מ'דַארף ניט ָאנקומען צו גזירות, ווָארום בנות 

אויך ישראל איז "גל נעול" און "גן נעול", ווי ער איז מפרש אין מדרש, ובארוכה 



 

ַארָאּפגעברַאכט אין פשוטו של מקרא, ַאז "אחת היא ופרסמה הכתוב", געווען פַארבונדן 
 –מיט ָאּפהיטן טהרת המשפחה 

הָאבן די מצריים געפונען ַאן עצה: זיי וועלן זיין פיינע מענטשן, מ'וועט זיך גָארניט מישן, 
מ'וועט סוגר זיין את המים, במילא  –מ'דַארף ניט ָאנקומען צו גזירות פרעה, נָאר ווָאס דען? 

 –וועט ניט קענען זיין דער נשי ישראל טובלות, און דערנָאך קומט דער "פרו וישרצו" 

דער אויבערשטער ָאּפגעצָאלט מדה כנגד מדה, ַאז די "מים אשר ביאור", און די  הָאט
 אגמים ובכל מקום שהם, איז געווָארן אויס מים; ס'איז געווָארן "ויהפכו לדם".

 . ווָאס ָאט דָא זעט מען גלייך די הוראה:כז

דער תפקיד  ווָאס דָאס איז דָאך, כמדובר, –כמדובר כמה פעמים, ַאז ביאת משיח צדקנו 
 איז פַארבונדן מיט "יכלו כל הנשמות שבגוף". –דורנו זה 

נוסף על העיקר, ַאז דָאס איז די ערשטע מצוה בתורה, ]ווָאס סדר אין תורה איז דָאך אויך 
הוראה בחיים[, איז די ערשטע  –"תורה" והוראה, און דָאס איז ַא סדר אין "תורת חיים" 

 אופן פון "ומלאו את הארץ".מצוה "פרו ורבו", ביז אין ַאן 

און דעמָאלט איז ַא זיכערע זַאך, ]און דָאס איז אויך ַא חלק פון דעם ציווי[, "וכבשוה", 
ַאז די ַאלע חשבונות ווָאס קומען מצד דעם "ארץ", מצד די ארציות וחומריות, ]ווי דער 

לו אין עניני ארץ[ ַאלטער רבי טייטשט דָאס ָאּפ אין אגרת הקודש פון "גוי אחד בארץ", אפי
איין" ָאט די ַאלע חשבונות און ווערט אויף זיי ַא מושל -איז "וכבשוה": ער "נעמט –

 ושולט,

 "וכבשוה" -על ידי ש"מלאו את הארץ" 

. צי דָאס איז חשבונות וויפל געלט וועט דָאס קָאסטן, ָאדער חשבונות וויפל טירחא כח
עוט הריווח דָאס וועט זיין, ווָאס על ידי צער דָאס וועט קָאסטן, ָאדער חשבונות וויפל מי

העיבור און צער הלידה וצער פון גידול בנים ובנות וכיוצא בזה, וועט מען דָאך ניט קענען 
הנאה הָאבן פון לימוד התורה במנוחת הנפש ָאדער פון קיום המצוות במנוחת הנפש, 

'וועט ניט קענען הנאה הָאבן פון ַאז מ -ָאדער, ָאט די ווָאס טרַאכטן אויך נָאך נידעריקער 
 עניני העולם, ]טַאקע אין ַאן אופן כשר, ָאבער פון עניני "רשות", ניט ווי תורה ומצוותי'[,

אויף ַא גַאנצע "ארץ", ַא גַאנצע השקפת עולם, ווָאס זי איז ָאבער -ביז ווַאנענט ער שטעלט
 ַא השקפת עולם ווי עולם איז "ארץ", ניט ווי "שמים".

ס "עולם" בַאשטייט דָאך פון שמים וארץ, פון רוחניות און גשמיות, און ס'דַארף זיין ווָא
דער סדר, בלשון הידוע, "הגברת הרוחניות על הגשם", ובלשון פון דעם ַאלטן רבי'ן אין 

 פרק לב פון תניא: די נשמה עיקר און דער גוף טפל.

קען מען ניט לערנען תורה און  מ'מוז הָאבן דעם גוף, ווָארום ָאן דעם גוף חס ושלום –
 זיין.-צו-זיין מצוות ווי ס'דַארף-מקיים



 

ס'איז דָא לימוד התורה אין גן עדן, נשמות בלי גופים; בשעת ָאבער ס'קומט צו ַא  –
איז דעמָאלט מברר זיין ַא ספק דַארף מען  –וטריא און מ'דַארף מברר זיין ַא ספק -שקלא

טער רבי זָאגט בסוף פון ספר התניא. ווָאס דוקא דעמָאלט, הָאבן ַא נשמה בגוף, ווי דער ַאל
"אין שמחה כהתרת הספיקות", איז דעמָאלט איז דער לימוד מיט דער מסקנא להלכה 

על ידי נשמה ווי זי  –למעשה. ווָאס פסקי הלכות איז די ַאלע ענינים איז דָאס דוקא בארץ 
 איז מלובש בגוף.

 גוף למטה, ווָארום זי איז שוין למעלה מהתלבשות בגוף, ַאז ס'קומט צוגיין ַא נשמה ָאן ַא
-זָאגט מען אים, ַאז דָאס איז ַאן ענין ווָאס "אין משגיחין בבת –ָאדער ַא מלאך וכיוצא בזה 

איז "אין  –קול מלמעלה; בשעת ס'קומט ]ָאבער[ צו ּפסק'ענען ַא הלכה -קול": ַא בת
ערמיט, נָאר מ'קוקט גָארניט אין יענער זייט! משגיחין": ניט נָאר מ'רעכנט זיך ניט מיט ד
 ווָאס דָאס איז דער ָאּפטייטש פון "השגחה".

. בשעת ָאבער ס'איז דָא דער "וכבשוה", ַאז מ'איז "כובש" די גַאנצע ארציות מיט די כט
איין און מ'זעט, -ָאט דעמָאלט ווערט דער "וכבשוה" בפשטות, ַאז מ'נעמט –ַאלע ענינים 

 חשבונות זיינען ניט אויסגעהַאלטן בפשטות, ַאז די ַאלע

ווָארום "ברכת השם היא תעשיר", און בשעת ער מַאכט ַא גרעסערע כלי, ווָאס די כלי 
 –אויף מקבל זיין ברכת השם איז דָאס קיום רצון השם, איז ַאז ער מַאכט ַא גרעסערע כלי[ 

דבר אחד לבטלה", און איז "מדה כנגד מדה", ווָאס דער אויבערשטער "לא ברא הקב"ה 
ס'קומט צוגיין ַא אידישע פרוי און ַא אידישער מַאן און בַאווייזט דעם אויבערשטן, ַאז זיי 
הָאבן געמַאכט ַא גרעסערע כלי, ווָארום זיי זיינען נתברך, געטָאן כל התלוי בהם אויף הָאבן 

יני אלקים ובעיני בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוותי' און הולכים בדרך הישר והטוב בע
 אדם.

"ברכת השם היא תעשיר": ניט נָאר "מחסירו אשר יחסר לו", וויפל  –נָאר ווָאס דען? 
מ'דַארף הָאבן כדי צו מגדל זיין נָאך ַא אינגעלע מיט נָאך ַא מיידעלע, און מגדל זיין זיי 

 מתוך הרחבה,

ס אין "ּפַאבליק סקול" ַאז אף על פי ווָאס ַא ישיבה בעט ַאזויפיל געלט, שלא בערך ווָא
 איז דָאס "חנם בלא כסף", און דָא דַארף ער צָאלן.

דערנָאך קומט נָאך צו די ַאלע איבעריקע ענינים, ווָארום ָאט דָא דַארף ער אים געבן ַא 
מאכל מיוחד, ווָארום ס'איז ַא ספק אויף די כשרות פון די "סענדוויטשעס" ווָאס מגיט אים, 

וויטשעס" פון דער מלוכה איז גָאר לא קיימא לשאלה, ווָאס דָאס קען און נעמען די "סענד
 ער בַאקומען אומזיסט, ָאדער הַאלב ּפרייז.

איז זָאגט מען, ַאז ניט נָאר ַאז ברכת השם איז ממלא "מחסירו אשר יחסר לו", נָאר "ברכת 
 השם היא תעשיר".

רף מען געבן כלים, ווָארום דַא –בשעת ָאבער מ'וויל הָאבן עשירות בגשמיות וברוחניות 
 "ויעמוד השמן". –אויב "אין כלי" 



 

איין זיין ארציות און -און ָאט דעמָאלט זעט מען, ַאז דורך דעם "וכבשוה", ַאז ער נעמט
 ַאלע חשבונות ווָאס זיינען פַארבונדן מיט "ארץ".

ס זָאגט איר נשמה, ָאן טרַאכטן, ווָא-ָאן טרַאכטן, ָאדער זי הויבט-. ווָארום ַאז ער הויבטל
און זי ווייס, ַאז דער ַאלטער רבי הָאט געזָאגט בפשטות, ַאז ַא אידישע נשמה איז דָאס "חלק 
אלוקה ממעל", ווָאס דָאס איז לשון הפסוק, און מוסיף: ממש! דָאס איז ממש ַאן ענין פון 

 טלעכקייט ַאליין.-ג

ווָאס זָאגט דער אויבערשטער צו די  במילא, ַאז זי בַאטרַאכט זיך, און ער בַאטרַאכט זיך:
ַאלע חשבונות, צי זיי הָאבן ביי אים עּפס ַא תפיסת מקום, צי ער רעכנט זיך מיט זיי, און 

 דערפַאר וועט ער ָאּפהַאלטן חס ושלום ]דעם[ די מצוה "פרו ורבו", ָאדער ניט.

שכל, ]אפילו דער איז בַא יעדער נָארמַאלן מענטשן, ווָאס ער טרַאכט מיט ַא נָארמַאלן 
שכל פון נפש הבהמית; מ'דַארף ניט ָאנקומען צו אמונה[, ַאז ער בַאטרַאכט זיך, ווָאס 
טרַאכט זיין נשמה, ]ווָאס זי איז ַא "חלק אלוקה ממעל ממש"[, ָאדער איר נשמה, בהנוגע 

חא צו די ַאלע חשבונות פַארבונדן מיט "ארץ": וויפל געלט מ'דַארף הָאבן, און וויפל טיר
מ'דַארף הָאבן, און פון ווָאס מ'דַארף זיך ָאּפזָאגן במשך פון די נייען חדשים, און דערנָאך 
די עטלעכע חדשים פון יניקה, און דערנָאך צער גידול בנים, מיט די ַאלע חשבונות 

 –האמורים לעיל 

שייך אין דערויף  לַאכט ער פון זיך ַאליין, ָאדער זי לַאכט פון זייך ַאליין, ַאז ס'איז גָאר ניט
וטריא, ווָאס זָאגט אויף דערויף דער "חלק אלוקה -ַדן זיין, מ'זָאל הָאבן אין דערויף ַא שקלא

 ממעל ממש". ַאז ס'איז גָאר לכתחילה לא קיימא לכל חשבון ולכל שאלה.

לא. ער הָאט דָאך ָאבער ַא בלבול פון "ארץ" ווָאס איז פַארבונדן מיט חלל השמאלי 
 דַארף מען הָאבן דעם "וכבשוה". –דער ַאלטער רבי זָאגט אין תניא בתחילתו שבלב, ווי 

 און ָאט דעמָאלט, ַאז ס'איז דָא דער "וכבשוה",

און מ'הָאט אויף דערויף "הקב"ה עוזרו": ס'איז ניט ער דַארף הָאבן "כחי ועוצם ידי", 
ר מתן תורה, זָאגט מען נָאר יעדער איד און ַאלע אידן עד סוף כל הדורות, אפילו נָאך פַא

אויף זיי, ַאז זיי זיינען "מאמינים", דָאס הייסט, בכח עצמו איז ער ַא מאמין, און הָאט נָאך 
ער הָאט נָאך אויף דערויף דעם כח פון אמונה ווָאס ער הָאט  –אויף דערויף "בני מאמינים" 

און פון זיין זיידן, ָאדער  געירש'נט פון זיין פָאטער און פון זיין מוטער און פון זיין בָאבע
 פון איר מוטער און פָאטער און בָאבע און זיידע.

איז ָאט דעמָאלט גייט מען בשמחה ובטוב לבב, און מ'פירט זיך אין ַאן אופן ]פון[ מבטל 
זיין די גזירה פון די מצריים, אויף סוגר זיין את המים, כדי ניט צולָאזן חס ושלום צו דעם 

 דערנָאך פַארלָאזט מען זיך אויפן אויבערשטן: קיום מצוה זו, און

זייענדיק אין מצרים איז געווען "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד", בפרט נָאך ווי 
 רש"י איז דָארטן מפרש, ]ווָאס דָאס איז דָאך "פשוטו של מקרא", כמדובר כמה פעמים.



 

מטעמים  –ער אויבערשטער לב. בדורנו זה זעט מען, ַאז ס'איז דָא ַאזעלכע ווָאס ד
אויף הָאבן ַאזַא און ַאזַא מספר  –ווייס, ַאז זייער שלימות און זייער ענין איז  –הידועים לו 

 בזמן המיוחד ובזמן המסוגל. –פון בנים; ַאזַא און ַאזַא מספר פון בנות, און הָאבן זיי 

איז דָאך ַא  –יטיב" און וויסנדיק, ַאז דער אויבערשטער איז עצם הטוב ו"מטבע הטוב לה
זיכערע זַאך, ַאז דער אויבערשטער קלייבט אויס די צייט ווָאס איז ַאמבעסטן פַאר דעם 

די בעסטע צייט פַארן קינד ווָאס ווערט דערנָאך  –פָאטער און פַאר דער מוטער, ובעיקר 
 געבָארן.

דָאס ָאּפ, ַאז דָאס און דערנָאך הָאט דער אויבערשטער זיינע טעמים ווָאס ַאמָאל לייגט ער 
 זָאל קומען אין ַא משך זמן לאחרי זה.

ודם, ַא נברא, קען ניט וויסן שכלו וטעמיו -ווָאס "בהדי כבשי דרחמנא למה לך": ַא בשר
של הבורא, מ'הָאט אים ָאבער געגעבן בחירה, "ובחרת בחיים": ער הָאט די מעגלעכקייט 

 פון חס ושלום דָאס ָאּפהַאלטן.

אויף דערויף איז  –דער עיבור און ווען ס'ווערט די לידה  ס'ווערטייט ווען די מעגליכק –
בַאלעבָאס מערניט ווי דער אויבערשטער, און אויף דערויף הָאט מען די הודעה פון תורת 
אמת, ַאז דער אויבערשטער איז "עצם הטוב", און "טבע הטוב להיטיב", און דער 

ז יעדער אידן, סיי אנשים, סיי נשים און סיי טף, אויבערשטער וויל "אך טוב לישראל", ַא
]כמודגש במיוחד בשנת הקהל[, זָאלן הָאבן דעם טוב בריבוי, ווי דער מדרש איז מאריך 

כמה ענינים  –אין מדרש רבה פון מגילת אסתר, שלום בריבוי, טוב בריבוי, ברכה בריבוי 
 טובים ווָאס קומען בריבוי לישראל, צו אנשים ונשים וטף.

דער אויבערשטער הָאט דָאך ָאבער געווָאלט, ַאז מ'זָאל בַאווייזן ַאז מ'געהערט צו "עם 
 חכם ונבון", און מ'זָאל זיין דער ריכטיקער "שותף",

": ַאז ס'ווערט ג'ָשותפין, און זָאגט, ַאז ס'איז דָא "תוארָנפלאווָאס די גמרא זָאגט דָאך ַא 
. שותףריי שותפין. ווָאס ַא "שותף" על פי הלכה איז ַא געבָארן ַא קינד איז דָא אין דערויף ד

איז דָאס דער אויבערשטער, און דער פָאטער און די  –און ווער זיינען די דריי שותפין? 
 מוטער.

און פון די ַאלע דריי צוזַאמען איז דָא די מעגלעכקייט און ס'ווערט דערנָאך געבָארן ַא 
 ַאן אינגעלע ָאדער ַא מיידעלע, –שטימט אידיש קינד, ווי דער אויבערשטער בַא

און דערנָאך הָאט ער אויך ָאּפגעגעבן צו דער בחירה פון דעם אב ואם, ַאז זיי זָאלן זיי 
 מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ו"ברכת השם היא תעשיר": וויבַאלד ַאז זיי הָאבן אויסגעקליבן גיין אין דעם וועג, דרך 
איז ָאט דעמָאלט ווערט דָאס אין ַאן אופן פון  –את בניו ואת ביתו אחריו" הוי' "אשר יצוה 

 .עשירותָבגשמיותָכפשוטהנוסף אויף "עשירות" ברוחניות;  –. עשירות



 

לג. ווָאס דָאס איז, כמדובר, בהנוגע לעניננו, צום לימוד מיוחד ווָאס ס'איז דָא פון די 
דן פון רביעי ביז חמישי אין "תורת חיים" און קביעות פון שנה זו, ווָאס דָאס איז פַארבונ

 אין "תורת אמת",

דעמָאלט  –, און מצִריםַאז מ'זָאל וויסן זיין, ַאז דער ענין פון דם איז דָאס איז שייך צו 
 זיין דעם אויבערשטנ'ס רצון;-ווען ַא מצרי וויל ניט מקיים

מיםָז ביי ַא אידן געווען אי –ַא אידן איז, איז בשעת ס'איז געווען דם אין ארץ מצרים 

, ווי ער דערציילט אין מדרש, ַאז מ'הָאט געטרונקען ביחד פון דעם זעלבן כוס, צי כפשוטם
איז דער יהודי, דער  –פון דעם זעלבן מקום, פון דעם זעלבן מעיין ָאדער אגם ָאדער יאור 

 .מיםאיד, הָאט געטרונקען 

ר הָאט ָאּפגעגעבן צו ַא בחירה פון ַא איד, די איינציקע זַאך ָאבער ווָאס דער אויבערשטע
צו אנשים ונשים ]און אויך צו טף, אויף וויפל ס'איז שייך בחירה בַא טף[, ַאז זיי קענען חס 

 זיין ָאדער מעכב זיין. מונעושלום דָאס 

 כדי מ'זָאל בַאווייזן, ַאז מ'איז ַאן "עם חכם ונבון", –און אויך, דָאס איז אויך מצד הטוב 

גייט מען  –און אויב ס'איז טַאקע ַאן ענין פון סכנת נפשות, רחמנא ליצלן, חס ושלום  לד.
 ַאוועק צו ַא רב, ווָאס ער קען פסק'ענען על פי הוראת תורת חיים, צי דָאס איז ָאט דער פַאל.

ווָארום ַאליין איז מען ַא "נוגע בדבר", במילא דַארף מען וויסן ווָאס זָאגט "תורת חיים", 
 אדרבאאיז ָאט דעמָאלט איז,  –ַאזוי  טַאקעָאס זי איז אויך "תורת אמת", און אויב ס'איז וו
 ווערט ַא הוראה פון תורה, ַאז מ'זָאל דָאס ָאּפלייגן. –

בדבר", נָאר ָאט  נוגעניט ָאט דער ווָאס איז " -איז אין דערויף דער פוסק?  ווערָאבער 
זָאגט  תורהז ער ניט קיין משוחד און ער ווייס ווָאס "נוגע בדבר", אי ניטדער ווָאס ער איז 

מיינונג, חס ושלום; ער זָאגט די מיינונג פון  אייגענעבזה, און דעמָאלט זָאגט ער ניט קיין 
 , ווָאס דָאס איז די תורה "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו".תורה

ה, און מ'איז מוסיף נָאך ַא בנין און ָאט דעמָאלט הָאט מים, און מ'הָאט די מקוה טהר
 מקוה טהרה מיט ַאלע הידורים ברוחניות, צוזַאמען מיט ַאלע הידורים בגשמיות,

כידוע די מכתבים פון נשיא דורינו, פון רבי'ן דעם שווער, בזה, מיטן סיפור ווָאס ער הָאט 
ן ַא מקוה זָאלן זיין איבערגעגעבן פון זיין פָאטער, ווי ַאזוי מ'דַארף זען ַאז בנין המקוה או

לי ואנוהו", -, "זה אחיצוניאויך אין יופי  –און ַאן עיקר גדול  –מהודר ברוחניות, און אויך 
 "התנאה לפניו" בקלף יפה ובדיו יפה, מיט די ַאלע פרטים,

זיין ָאט די מצוה, על כל פנים -בפרט ַאז דָאס קען חס ושלום ָאּפהַאלטן ַא אידן פון מקיים
 זיין איר בעיתה ובזמנה,-פון מקיים

ווָאס דערפַאר איז דָאך די השתדלות הכי גדולה געווען ַאלעמָאל, און אויך איצטער, אויף 
 אויספירן אויך דעם יופי חיצוני בכל האופנים האפשריים, כפי היכולת.



 

לה. און ָאט דעמָאלט הָאט מען די הבטחה פון "וידעו מצרים", ַאז ס'ווערט בטל און 
די מדידות והגבלות ווָאס ַא איד הָאט די בחירה, ַאז ער זָאל זיך ַאליין מיצר זיין,  צוברָאכן

אין בַאקומען  בַאגרעניצןזיין און זיך ַאליין  מגבילדורך דערויף ווָאס ער וועט זיך ַאליין 
דעם אושר, דעם העכסטן גליק ווָאס ס'קען זיין ביי ַא פָאטער און ַא מוטער, ַאז ס'ווערט 

 נחת, נָאךַא קינד, און ער הָאט  נָאךן געבָאר

ָאן השתדלות, נָאר ער  –און דער נחת קומט ביי אים דוקא ניט אין ַאן אופן פון "חינם" 
בנים  גידולאיז פַארבונדן דערמיט ווָאס ער הָאט טירחה, און זי הָאט טירחה, אין דעם 

ת נָאכמער טיפער און ָאט דעמָאלט איז "לפום צערא אגרא", איז נָאך דער נח –ובנות 
נָאכמער ברייטער און נָאכמער רייכער, ווי פון ַאן ענין ווָאס מ'בַאקומט ָאן קיין השתדלות 

 און ָאן קיינע ספיקות און ָאן קיינע בלבולים,

ווָאס וועט זָאגן די שכנה ווָאס לעבט אין ַא דירה איבער'ן סטריט,  –און ָאן דעם בלבול 
לפי כללי המָאדע, ָאדער ס'איז  אויסגעהַאלטןט זָאגן ַאז דָאס איז איבער'ן גַאס, צי זי ווע

 לפי כללי המָאדע. ניטָאויסגעהַאלטן

ווָאס די התחלה בזה הויבט זיך ָאן, ַאז ער בַאטרַאכט זיך, ַאז ער הָאט "חלק אלוקה ממעל 
פרעגן:  , במילא איז צום ַאלעם ערשטן דַארף מען וויסן אוןעיקרממש", און דָאס איז זיין 

איז דערנָאך בדרך ממילא ווערט דער  –ווָאס זָאגט דער "חלק אלוקה ממעל ממש" 
 "וכבשוה" פון דעם חלל השמאלי, ]און[ "וכבשוה" פון דעם גַאנצן ארץ,

ווָאס ָאט דעמָאלט ווערט דער ענין פון "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" אין פשוטו 
 ענינים גשמיים, ַאז זיי ווערן ביי אים בַאדינער:איין די ַאלע -של מקרא, ַאז מ'נעמט

הָאט ער מערער געלט; דַארף ער הָאבן ַא  –טָאמער דַארף ער הָאבן מערער געלט 
גיט  –גרעסערע דירה, ווָארום ס'איז געבָארן געווָארן נָאך ַאן אינגעלע און נָאך ַא מיידעלע 

בן נָאך מלבושים, ]און מלבושים אים דער אויבערשטער ַא גרעסערע דירה; דַארף ער הָא
, ווָארום ס'ווערט געבָארן ַא שיינער קינד דַארף מען הָאבן שיינע לבושים פַאר אים[ יפים

 גיט ער אים ]די[ מעגליכקייט ]צו[ קויפן שיינע לבושים. –

 ועוד והוא העיקר, ַאז ס'ווערט קינדער ווָאס זיי זיינען מוצא חן "בעיני אלקים ואדם".

ָאס איז די הוראה פון דעם ענין ווָאס פון מים קען מען נוצן מים אין ַאן אופן, ַאז ווָאס ד
דער ענין ווי ס'איז געווען  –דָאס זָאל ברענגען קינדער לעולם, און דערנָאך חס ושלום 

 "וידעו מצרים", ווָאס דורך דערויף הָאט מען געדַארפט ָאנקומען צו דעם ענין.

 אידן;-וגע צו מצרים, צו ניטווָאס דָאס איז שייך בהנ

בהנוגע צו אידן איז דָאך דער אויבערשטער הָאט דָאך געדולד און מאריך אף און חס 
ושלום ניט מעניש, און ווַארט ַאז ס'איז ַא זיכערע זַאך "אל ידח ממנו נדח", און דערוויילע 

 ם הדרושים,גיט ער על החשבון ַאז זיכער וועט מען תשובה טָאן, גיט ער די כל העניני



 

כהנהגה פון דעם בעל שם טוב, און דערנָאך די נשיאים שלאחריו, ַאז צום ַאלעם ערשטן 
בהרחבה, און דערנָאך איז דָאס געווָארן אויך און הָאט  גשמיותהָאט מען אידן געגעבן 

 .ברוחניותדערנָאך געברַאכט צו פועל זיין אויף אידן אויך 

יבערשטער פַארלענגערט די צייט, דַארף מען ָאבער און בשעת ס'איז דער מאריך, דער או
 אויסניצן די צייט אויף ענינים כדבעי. –זיין ַאן "עם חכם ונבון" 

 כמו עור הצבי -ניצול הזמן 

. און ניט טרַאטן, ַאז וויבַאלד ַאז ס'איז דורכגעגַאנגען ַאזַא זמן, און ס'איז געגַאנגען לו
פון עניני הרשות וכיוצא בזה, על אחת כמה וכמה  ַאלץ כדבעי, און מ'הָאט הנאה געהַאט

איז געווען ַא  –אויב מ'הָאט נָאך אויסגענוצט די צייט אויף לימוד התורה וקיום מצוותי' 
 הנהגה פון בן עזאי, ווָאס ער הָאט געזָאגט "דיו לעולם" וכו' וכו',

-יז דער ענין ַא פסקדין אין שולחן ערוך, א-פון בן עזראי, הנהגה פסק ניטָאבער די הנהגה 
דין ברור: ס'דַארף זיין לימוד התורה בהתמדה ושקידה, ס'דַארף זיין קיום המצוות בהידור, 
און ס'דַארף זיין ַא זהירות ניט פַארנוצן ַא צווייטנ'ס געלט, מערניט ווי בויען ענינים אויפן 

 חשבןו פון אייגענע געלט,

וי די גמרא זָאגט אין סוף כתובות, ַאז מ'הָאט ָאבער אויף דערויף דעם משל בדוגמא ו
 ס'איז ַא דוגמא פון עור הצבי,

ערוך מָאנט מען בַא יעדער אידן ער זָאל -ווָאס ביי ַא הירש ]ווָאס אין התחלה פון שולחן
זיך גלייכן צו ַא הירש'ן[, זָאגט מען, ַאז ביי ַא הירש איז דער סדר, ניט ווי ביי ַאנדערע חיות, 

איז דָאך ַא דבר המגין און בַאווָארנט מיט  –דער פעל  –ער עור, ווָאס "עור" ַאז ס'איז דָא ד
 כמה ענינים,

 –איז ביי ַא הירש איז דער סדר, ַאז בשעת ער איז מוסיף אין בשר ווָאס דַארף הָאבן הגנה 
 קומט בדרך ממילא צו אין די ענינים הטפלים, ווָאס דָאס איז דער עור הצבי

בשעת ס'איז געווען  ארץָהגשמיתדי גמרא, ַאז ַאזוי איז געווען אין און דערנָאך זָאגט 
ארץ ישראל כתיקונה, איז ַאזוי איז געווען בפשטות אין דער מדידה והגבלה פון ארץ 

 ישראל,

במדידה והגבלה, מיט גבולותי',  –ווָאס זי איז ַאלעמָאל געווען ארץ ישראל לגבולותי' 
 ָאּפגעבן,ָאבער גבולותי' חס ושלום עּפעס 

, געמָאסטןדערנָאך איז די גמרא דערציילט ַא מעשה ווי ס'איז געווען בפועל ווָאס מ'הָאט 
איז צוגעקומען אין שטח הגשמי  –הָאט מען געמָאסטן, בשעת ס'איז צוגעקומען נָאך אידן 

 פון ארץ ישראל.

וָאס שוין בשעת צוליב ווָאס דערציילט דָאס די גמרא אידן ווָאס געפינען זיך אין גלות, ו
 הגמרא איז שוין אויך געווען נָאך ָאט דעם זמן?



 

איז דָאך דערפון פַארשטַאנדיק, ַאז ָאט די אפשריות הָאט מען אויך איצטער, נָאר איצטער 
 –איז דָאס אין ַאן אופן פון "אותותינו לא ראינו": ס'איז דָא "אותותינו", נָאר ווָאס דען? 

 "לא ראינו", "אין בעל הנס מכיר בניסו".דָאס איז אין ַאן אופן פון 

 התעסקות בכל המבצעים

 . ויש להאריך בזה, ָאבער בכל אופן, בהנוגע לעניננו איז אויך ווָאס "מצוה גוררת מצוה":לז

וויבַאלד ַאז מ'דערמָאנט וועגן דעם ענין פון טהרת המשפחה, דער "מבצע" פון טהרת 
ף דָאך זיין די מקוות, און דַארף זיין פתוחות ווען ]ווָאס דערפַאר איז כאמור דַאר המשפחה,

 נָאר מ'דַארף דערצו ָאנקומען, ָאן הגבלות בזה,

, ביז בגשמיות, און ַא מקוה יפה ברוחניותאון אין ַאן אופן ַאז ס'זָאל זיין ַא מקוה יפה 
בדוגמא פון לשון הגמרא "קלף יפה, דיו יפה", על דרך זה בהנוגע  –בגשמיות כפשוטה 

שבמקוה, מיט ַאלע פרטי הדברים שבזה, אפילו אויך דער  מיםהמקוה און די  כותלי צו
 –איז "מצוה גוררת מצוה"  המקוה[, בניןאון דעם אופן ווי ַאזוי מ'גייט ַאריין אין  פרוזדור

 המבצעים, לשארדערמָאנען בנוגע 

בכל האמור  ָאנהויבנדיק פון דעם מבצע פון אהבת ישראל, ווָאס דָאס איז דָאך מקושר
לעיל, וכתורת פון דעם בעל ההילולא, פון דעם ַאלטן רבי'ן, ַאז דער ענין פון "ואהבת לרעך 
כמוך" איז "חד הוא" מיט דעם ענין פון "ואהבת את הוי' אלקיך", ווָאס דָאס איז דָאך 

 "שורש ומקור לכל מצוות עשה", ווי דער ַאלטער רבי זָאגט אין תניא,

השם, ווָאס זי איז דער "מקור ושורש  יראתדָאך אויך כולל די מצות עשה איז -ווָאס מצות
תעשה", ווי דער ַאלטער רבי זָאגט אין תניא, און בפרט ווי ער איז מבאר -לכל מצוות לא

 בארוכה אין פרק "לב" שבתניא וועגן דעם ענין פון אהבת ישראל.

כל אחד ואחת בישראל אויף  אויף מחנך זיין –ווָאס דָאס איז פַארבונדן מיט מבצע חינוך 
 וועלכע ער קען משפיע זיין, ָאנהויבנדיק פון חינוך עצמו,

ווָאס דערפון קומט דערנָאך ַארָאּפ אין די מבצעים כלליים, ]ווָאס זיי זיינען אויך פרטים 
דער ענין פון מבצע תורה, און מבצע תפילין, און מבצע מזוזה,  –פון שני מבצעים אלו[ 

יבנה וחכמי'", און דער מבצע פון כשרות האכילה  –, ו"בית מלא ספרים און מבצע צדקה
טוב ווָאס "איקרי שבת", -ושתי',און דער מבצע פון נרות שבת קודש, ]אויך כולל יום

"ממחרת השבת"[, און דער מבצע האמור לעיל, ווי מ'הָאט גערעדט פריער בארוכה, פון 
 טהרת המשפחה.

ממש צו "יפוצו מעינותיך חוצה" ו"אתי מר" דא מלכא און דָאס ברענגט ַאלץ בקרוב 
 די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, –משיחא 

וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין  -ווָאס דעמָאלט וועט זיין "כימי צאתך מארץ מצרים" 
 "אראנו נפלאות" בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלימה. –פרשת שבוע זו 

 לחיים.



 

 

 

 

 קשר בין הרמב"ם ואדה"זה

 

 

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

אודות מכת צפרדע נאמר במדרש דבר 
"לולא הצפרדע היאך הי' נפרע מן  –פלא 

המצרים". ולכאורה, מכת הצפרדע לא 
היתה אלא א' מעשר מכות, ואף היא באה 

זו "היאך מדה כנגד מדה, ולמה לולא מכה 
הי' נפרע מן המצרים"? ]הביאור בזה נדפס 

 בלקו"ש חכ"א שיחה ב לפ' וארא[.

ענין זה יתבאר בשבת הבאה, אבל יום 
כ"ד טבת קשור דוקא אל השבת שלפנ"ז, 

עשרים  –דמיני' מתברכין ימי שבוע זה 
בעל  –בטבת, יום ההילולא דהרמב"ם. 

הצמח דוד כתב דהרמב"ם נסתלק ביום כ"ד 
 ל כבר הוכח שאי"ז מדויק.בטבת, אב

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

הנה יש ביניהם שייכות גם  –שלאח"ז 
 בתורתם.

סיכום: א. צלה"ב החידוש המיוחד במכת 
צפרדע; ב. זה יבואר בשבת הבאה, ועתה ידובר 

כ' טבת; ג. יש למצוא קשר  –ת שלפנ"ז אודות השב
 בין הרמב"ם ואדה"ז בכמה פרטים.

  

 

 

 ולכל לראש קשר כללי ביותר:

כתב כו"כ ספרים, אולם ב'  הרמב"ם:
"היד החזקה", ספר  –ספריו העיקריים הם 

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

 שבלב.

מתוך ריבוי הספרים והמאמרים  אדה"ז:
שלו, הנה עיקרי ספריו )שנכתבו על ידו, 
משא"כ שאר הספרים נכתבו ע"י מניחים 

שולחן ערוך, שאף הוא ספר  –שונים( הם 
"הלכות הלכות", וס' התניא, אשר כמבואר 

אף הוא ענינו עצות והדרכות  –בהקדמתו 
 לאלו הנבוכים כו'.

יו העיקריים של הרמב"ם הם סיכום: א. ב' ספר
ס' היד, "הלכות הלכות", ומורה נבוכים; ב. גם  –

ספריו העיקריים של אדה"ז הם בדוגמת ב' ענינים 
 אלו.

בין ספר היד  –וקשר מדויק יותר 
 והשו"ע:

לספרו היו כו"כ מהדורות,  הרמב"ם:
והמהדורא האחרונה פותחת בתיבות "יסוד 

ם ר' היסודות ועמוד החכמות". והובא בש
שזהו הר"ת של  –דוד נכד הרמב"ם הטעם 

, אשר ה"יסוד" וה"עמוד" לכל הוי'שם 

צפרדעהחידוש במכת   ספר הלכות, וספר לנבוכים 

 היסוד לכל ההלכות

 קיצור וסיכום
 שיחה ד'



 

שכל הנבראים "לא  –ההלכות שלאח"ז הוא 
 נמצאו אלא מאמיתת המצאו".

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

בן תימא אומר", וכמובא בגמ' בסוטה, בתוך 
נמצא שם הוי' )בתוספת ד'(. תיבת "יהודה" 
שבכל עניני האדם צריך  –ותוכן ההלכה 

להיות "שויתי הוי' לנגדי תמיד" )היינו שכל 
עניני העולם לא נמצאו אלא מאמיתת 

 בדוגמת הלכה הנ"ל בהרמב"ם(. –המצאו 

סיכום: א. לס' היד היו כמה מהדורות, 
ובמהדורא האחרונה נרמז שם הוי'; ב. עד"ז הוא 

"ע אדה"ז; ג. גם תוכן ההלכות שייך זל"ז בנוגע לשו
"לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו", "שויתי ה'  –

 לנגדי תמיד".

]ולהעיר, שכללות ספר המדע להרמב"ם 
ובשתים: )א( כללות  –שייך לחסידות חב"ד 

ענין המדע והידיעה קשור לחסידות חב"ד, 
 –הבנה והשגה בשכל כו'; )ב( בזה גופא 

עת )מדע(, ההדגשה היא על מוח הד
כמבואר בארוכה בחסידות שכדי שהחכמה 
ובינה יהיו בשלימות, צ"ל נמשך בדעת 

 דוקא[.

 ועד"ז בנוגע ל"מורה נבוכים" וס' התניא:

בפתיחת ספר התניא כותב,  אדה"ז:
אשר מטרת הספר היא )א( "לבאר היטב איך 
הוא קרוב מאד. . בדרך ארוכה וקצרה", 

)ב(  –ולאחר מכן מתחיל בהקדמת המלקט 
"אליכם אישים אקרא גו'", ועוד קודם לזה 
מציין אשר הספר נלקט )ג( "מפי ספרים 

 ומפי סופרים".

פותח את ספרו, כדרכו,  הרמב"ם:
ולהעיר, אשר למרבה התמי' רוב  –בפסוקים 

הלומדים אינם שמים לבם להפסוקים 
שהרמב"ם מביא בתחלת ספריו, שהם 

 והם: –לכל הספר  פתיחהָומבוא

יעני דרך זו אלך", בדוגמת דברי )א( "הוד
אדה"ז, שבא להורות הדרך להנבוכים 
בעבודת ה' "בדרך ארוכה וקצרה". אלא 
שכאן ניכר החידוש דאדה"ז לגבי הרמב"ם, 
שהרמב"ם כתב בהקדמתו שספרו מיועד 
למשכילים ובעלי מדע, ואילו אדה"ז הדגיש 
שזהו "ספר של בינונים", שהיא "מדת כל 

ימשוך". כי כללות  אדם ואחריה כל אדם
שסודות התורה  –ענין החסידות הוא 

יוצאים "חוצה", משא"כ בזמן הרמב"ם הי' 
צורך בכמה הקדמות והכנות עבור לימוד 

 ענינים אלו.

)ב( "אליכם אישים אקרא גו'": הפירוש 
ב"אישים" הוא "איש מלחמה", היינו 
שלימוד הספר צ"ל בדרך מלחמתה של 

דה"ז מעתיק תורה, בהבנה והשגה. ואף א
 "אליכם אישים אקרא". –לשון זו 

)ג( "הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך 
תשית לדעתי", ובדוגמא לזה כתב אדה"ז 
מפני הענוה כו' "מפי ספרים ומפי סופרים", 
אף שבאמת היו הדברים תורתו שנקראת 

"דעתי" )ועד שזהו התושב"כ  –על שמו 
לא רק חסידות חב"ד,  –דתורת החסידות 

 חסידות בכלל(. אלא

]ועוד להעיר, שכשם שמו"נ נחלק לג' 
חלקים, גם את ספר התניא חילק אדה"ז 

 במספר ג' דוקא[.

עד"ז ישנו קשר בין פתיחת "מורה 
 נבוכים" להתחלת ספר תו"א לאדה"ז:

הרמב"ם: פותח את ספרו ביישוב 
השאלה, איך ישנם בתורה ביטויים כ"עיני 

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

אדה"ז: הענין הראשון בספרו תו"א הוא 
איך אפשר לומר "הארץ הדום רגלי  –

)דהקב"ה(", בשעה שאין לו דמות הגוף ואינו 
 בגדר מקום.

 

כנגד ג' פסוקים –ג' ענינים   



 

סיכום: א. ג' הענינים שמביא אדה"ז בתחלת 
ס' התניא, הם כנגד ג' הפסוקים שבפתיחת מו"נ; 

שהתניא הוא לכל אחד,  –ב. אך החילוק ביניהם 
ומו"נ הוא ליחידי סגולה בלבד ; ג. עד"ז ישנה 
שייכות בולטת בתוכן הענין בין התחלת המו"נ 

 להתחלת ס' תו"א.

  

ומכל הנ"ל מודגש ביותר הענין אשר 
"תורה אחת לכולנו", אשר כל עניני התורה 
באים בהמשך אחד מאז ניתנה התורה 
למשה בסיני ועד עתה; אלא ש"את הכל 

ענין מתגלה בזמן כל  –עשה יפה בעתו" 
המתאים לו, כמובן ממאחז"ל "כל מה 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה 

 בסיני".

וא"כ מובן, שהשאלה מפני מה נתגלתה 
 –תורת החסידות דוקא בדורות האחרונים 

כמוה כהשאלה מדוע נתחדש ענין פלוני 
בתורה דוקא ע"י תלמיד ותיק בדור זה, ולא 

 בדורות הקודמים...

שהביאה תורת החסידות והתועלת 
בדורות אלו נראית במוחש, עד שאם 
פוגשים אדם שמניח ב' זוגות תפילין ומגדל 

ה"ז סימן  –זקן שלם ומקפיד במצוות כו' 
 שבודאי קיבל חינוך חסידי.

ועפ"ז מובן שאין כל מקום לטענות 
 שנתעוררו בזמנו  על שיטת  החסידות,  כיון

 

 

 

 

שמא  יביא  שיסוד  כל הטענות  הי' החשש  
הדבר לחלישות ח"ו בקיום המצוות; וכיון 
שנתברר שההפך הוא הנכון, נתבטלה 

שכל  –הטענה מעיקרא, וכהפס"ד בהלכה 
 –גזירה שטעמה בצדה, אם נתבטל הטעם 

 בטלה הגזירה.

ולהעיר, שגם בענין זה מצינו דמיון נפלא 
בין אדה"ז והרמב"ם: כשם שלאדה"ז קמה 

הי' גם אצל  התנגדות גדולה בדורו, כן
הרמב"ם, ואפשר שבאופן חזק יותר... כידוע 
שראש תורת המוסר בדורו קם כנגדו 
בתחלה )אלא שלאח"ז בירר הענין לאמתתו 

אף שבימיהם לא  –ונעשה חסיד נלהב שלו 
 השתמשו עדיין בתואר "חסיד"...(.

ומ"מ הזהיר הרמב"ם באגרותיו שלא 
להכנס עמם בויכוחים ובמלחמות; ועד"ז 

דה"ז בבואו מפטרבורג, שלא להלחם כתב א
עם המנגדים, אלא אדרבה, וכולי האי ואולי 

 יהי' כמים הפנים לפנים כו'.

וההוראה למעשה מכהנ"ל: יש לזכור 
 –ש"יסוד היסודות ועמוד החכמות" הוא 

שכל פרט בעולם "לא נמצא אלא מאמיתת 
המצאו". וכאשר מתבוננים בזה, בודאי 

תמיד", ואזי  מקיימים "שויתי הוי' לנגדי
ווערט מען אויס נבוך, עד "ונגלה כבוד הוי' 
וראו כל בשר יחדיו גו'", בקרוב ממש, 
בביאת משיח צדקנו, און אין ַאן אופן פון 

 "נַאו"!

 

 

 

 

 
 

 "תורה אחת לכולנו"



 

 שיחה ד:

 החידוש במכת צפרדע

. ס'איז דָאך אויך דָא נָאך אין דעם שיעור חומש, בהנוגע צו דעם ענין פון "מטה" לח
ווָאס דָאס וועט מען לָאזן, בלי נדר, אויף  –ל"תנין", און אויך דער ענין פון צפרדע שנהפך 

די התוועדות ווָאס קומט בהמשך לזה, אין דעם שבת, ווָאס דער "טרח בערב שבת" איז 
בחודש,  עשירידער שבת מברכים פון חודש שבט, ווָאס נקודתו איז דָאך  –"יאכל בשבת" 

 ר יום הילולא פון נשיא דורינו,דע –ווָאס "יהי' קודש" 

ובפרט בהנוגע צו צפרדע, ווָאס ער זָאגט אין מדרש ַא דבר נפלא, אויך אין שמות רבא 
במקומו, ַאז דָאס איז ווָאס ס'שטייט ַאז "יתרון ארץ בכל הוא", און איז מסיים, ַאז דערפַאר 

ן ווָאס מ'פַארשטייט ניט הָאט מען געזען, ַאז אויך צפרדע, ווָאס לכאורה איז דָאס ַאן עני
איז "יתרון ארץ בכל הוא", אויך אין דעם ענין פון  –ווָאס ס'איז אין דערויף די תועלת 

ווי ַאזוי ווָאלט מען געקענט  –זָאגט דער אויבערשטער  –צפרדע, ווָאס לולי די צפרדע 
 את מצרים. –נוגף זיין  –מכה זיין 

ר מכות, ווָאס ניט מיט איר הָאט זיך ָאנגעהויבן ווָאס לכאורה, צפרדע ]איז[ איינע פון עש
ניט מיט איר הָאט זיך געענדיקט, און מ'זָאגט אויף דערויף, ַאז ס'איז "מדה כנגד מדה", 

 און דערנָאך איז "יתרון ארץ בכל הוא":

ַאז דָאס ווָאס די מצרים הָאבן פַארנומען אידן אויף פַאנגען פַאר זיי  -"מדה כנגד מדה" 
רמשים, איז געווען דער "מדה כנגד מדה" ַאז מ'הָאט אויף זיי ָאנגעשיקט די שקצים ו

 די צפרדע, –שקצים ורמשים 

ַאז "יתרון  -הענין  התחלתהענין, און אויך פַארבונדן מיט  סיוםָוחותםאון דערנָאך דער 
נט ארץ בכל הוא", דער יתרון פון צפרדע, ווָארום לולי צפרדע ווי ַאזוי ווָאלט מען געקע

 את מצרים. –מכה זיין  -נוגף זיין 

 וכפי שיתבאר בלי נדר אין די התוועדות פון שבת שלאחרי זה.

 ספר הלכות, וספר לנבוכים

מבאר זיין, ווָאס דָאס איז פַארבונדן מיט די  איצטער. דָאס ָאבער ווָאס מ'וויל נָאך לט
חודש, ווָאס דָאס איז דָאך שבת שלפני זה, ווָאס בחודש איז דָאס געווען דער יום העשרים ב

 בטבת, כ"ד"מיני' מתברכין כולי יומי", די ימי השבוע שלאחרי זה, כולל אויך דער יום ה

ויש לומר ַא שייכות מיוחדה צווישן כ"ף טבת און כ"ד טבת, ווָאס זי ווערט 
ַארויסגעברַאכט במיוחד ווען כ"ף טבת איז אין ַא שבת שלפני כ"ד טבת, ווָאס דעמָאלט 

 גט מען בפירוש, ַאז "מיני' מתברכין כולי יומי", אויך כ"ד טבת,זָא

אויך אין דעם ענין ווָאס ַאזוי ווי ס'איז דָא דער יום הפטירה וההילולא כ"ד טבת, פון דעם 
 על דרך זה איז כ"ף טבת איז דער יום הפטירה פון דעם רמב"ם. –ַאלטן רבי'ן 



 

טבת, ווי  כ"דפון דעם רמב"ם איז אויך געווען ווָאס ס'איז דָא איין דיעה, ַאז די פטירה 
ָאבער מ'פרעגט דָאס ָאּפ, ַאז בשעתו הָאט ער נָאך ניט געהַאט  -ער זָאגט אין "צמח דוד" 

של הרמב"ם שרייבן בפירוש, ַאז די פטירה  בנוהרמב"ם ו נכדדי ידיעות ברורות, ווָאס דער 
 בטבת. בעשריםפון דעם רמב"ם איז געווען 

שייכות פון דעם ַאלטן רבי'ן מיטן רמב"ם איז דָאך מובן ופשוט פון כמה סיפורים ווָאס די 
 און פון כמה ענינים,

בדורו, און יעדערער פון  נשיאנוסף אויף דערויף ווָאס יעדערער פון זיי איז דָאך געווען ַא 
ן דערנָאך בדורו, ווָאס לאורו איז מען געגַאנגען בימיו ובזמנו, או פוסקזיי איז געווען ַא 

גייט מען "בדרכיו אשר הורנו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד" אין די דורות שלאחרי זה, 
 ווָאס דָאס זעט מען דָאך סיי בַא דעם רמב"ם און סיי בַא דעם ַאלטן רבי'ן.

דערנָאך געפינט מען ַא שייכות מיוחדת ומודגשה, ווָאס בשעת מ'זָאגט "רמב"ם", איז 
י ַא אידן, ווָאס ַא איד איז דָאך פַארבונדן מיט תורה, און זוכט יעדער צום ַאלעם ערשטן בי

איז בשעת מ'דערמָאנט דעם רמב"ם, איז ניט  –ענין ווי שּפיגלט זיך דָאס ָאּפ אין תורה 
מ'פרעגט זיך נָאך לכל לראש וועגן זיין עסקנות ציבורית און הפצת היהדות ו"להעמיד הדת 

ף הָאט ער דָאך אויפגעטָאן מעשים נפלאים ונצורות עד בלי על תילה", ]ווָאס אין דערוי
בחורה, -קץ[, בשעת ָאבער מ'פרעגט ַא אידן ַא בן תורה, על אחת כמה וכמה ַא ישיבה

ווייס ער ניט וועגן ָאט די ַאלע פרטים; ער ווייס ָאבער ַא דבר  –"הלומד תורה בקטנותו" 
 פון דעם רמב"ם. ספריםברור וועגן די 

ספרים פון דעם רמב"ם איז דָא כמה וכמה ספרים; ָאט דָאס ווָאס זיינען מפורסם  ווָאס די
איז דָאס דער "רמב"ם", ווי ער ווערט ָאנגערופן דער ספר בפשטות" ַאז  –לכל וידוע לכל 

 מ'זָאגט "רמב"ם" מיינט מען דָאס דעם "משנה תורה להרמב"ם", דער "יד החזקה".

ס טוט זיך בנוגע צו עבודת התפילה, צו השקפות עולם דערנָאך גיט מען ַא פרעג: ווָא
כַאּפט מען זיך ענין פון ]ספרו[ "מורה הנבוכים". ָאדער  –בנוגע צו ענינים פון רגש שבלב 

 ווי ער ]=הרמב"ם[ ווערט ָאנגערופן ביז דורנו זה בפשטות "מורה נבוכים",

איז דָא די הקדמה פון ספר און ערשט דערנָאך ווייס מען פרטים, ַאז צו ספר "יד החזקה" 
 מהרמב"ם וכו', שאלותָותשובותפון דעם רמב"ם, ו אגרותהמצוות, דערנָאך איז דָא כמה 

, בספרואיז צום ַאלעם ערשטן דערמָאנט מען זיך תורתו  –ָאבער ַאז מ'זָאגט "רמב"ם" 
"מורה  ביז ווַאנענט ַאז דער ספר ווערט ָאנגערופן סתם: "רמב"ם". און דער צווייטער ספר

 נבוכים".

ַאז מ'זָאגט דעם "אלטן רבי'ן", ]ָאדער ווי מ'פלעגט אים רופן און ווי מ'רופט אים אין 
 שולחןָערוך –דערמָאנט מען זיך לכל לראש ווָאס איז זיינע ספרים?  –ּפוילן "דער רב"[ 

 .תניאאון דער 

ערוך איז דָאס -לחןווָאס מ'דַארף דָאך ניט הָאבן קיין ביאור ופירוש, ווי ַאזוי דער שו
בהתאם צו "הלכות הלכות", ווָאס דָאס איז דער ספר הרמב"ם, און דערנָאך ווי ַאזוי דער 



 

ספר התניא, ווי דער ַאלטער רבי ַאליין איז מבאר אין דער הקדמה און אין "אגרת המלקט" 
ינען "נבוכים" ווי ַאזוי דָאס איז די נתינת עצות צו ָאט די ווָאס שטייען בספיקות און זיי זי –

 וכו'.

פה פון דעם ַאלטן רבי'ן; מ'רעדט -ווָאס ס'איז דָאך דָא ַא המון ענינים פון תורה שבעל
איז  –דָאך ָאבער בהנוגע צום רמב"ם, צו תורתו שבכתב ווָאס נתפרסמו בכתב תיכף ומיד 
הנוגע דָאס ָאט די צוויי ספרים: דער ספר הרמב"ם און דער ספר פון "מורה נבוכים", און ב

 ערוך,-דער ספר השולחן –צו דעם ַאלטן רבי'ן 

דער הסתלקות פון דעם ַאלטן רבי'ן; ער  נָאךווָאס אף על פי ַאז ער איז געדרוקט געווָארן 
 ,עצמו, און געווען בכתב על ידי פון דעם ַאלטן רבי'ן בכתבאיז שוין ָאבער געווען 

ידי "מניחים", די ווָאס -בן געווָארן על]ניט ווי די מאמרי חסידים ווָאס ]ס'זיינען[ געשרי
דָאס איז  –הָאבן געמַאכט די "הנחות", אפילו ָאט די ווָאס זיינען געווען נאמנים ביותר 

 געבליבןָאבער בנוגע צו דעם ַאלטן רבי'ן יצא מפיו אין ַאן אופן פון "תורה שבעל פה", און 
 ַאזוי מצידו,

ורך דעם מיטעלן רבי'ן, דורך דעם צמח צדק, דורך דערנָאך איז דָאס פַארשריבן געווָארן ד
 זיין ברודער, און דורך די "מניחים", ר' פנחס משקלָאוו וכו'[.

 ,בעלָפהעל דרך זה איז אויך ביים רמב"ם איז דָאך מובן, ַאז ס'איז געווען כמה הוראות 

ס'איז ָאבער  – בכתב, ווָאס זיי זיינען געווען טַאקע אגרותאויך מובן, ַאז בנוגע צו די 
 .מפורסםגעווען ניט אין ַאן אופן 

פַארבינדט מען דָאס אין תורה מיט צווי ספרים שלו:  –וכמדובר: ַאז מ'דערמָאנט רמב"ם 
 –"רמב"ם" און "מורה נבוכים". און ַאז מ'זָאגט דער ַאלטער רבי, פוסק בנגלה דתורה 

דורנו איז מדגיש און מבאר  ספר התניא. און ווי נשיא –ערוך; פוסק בנסתר דתורה -שולחן
 בארוכה, ַאז דָאס איז דער "תורה שבכתב" פון תורת החסידות.

אף על פי ווָאס ס'איז דָא דער "תורה אור", און דערנָאך דער חלק שני שלו, ווָאס איז  -
דערנָאך ַא נָאמען געגעבן "לקוטי תורה", ]ווי נשיא דורנו איז מבאר בארוכה די 

מיט די המון מאמרים ווָאס איצטער איז זכה דוקא דורנו און מ'הָאט  השתלשלות הענינים[,
ָאּפגעדרוקט ַא ריבוי מאמרים ווָאס זיינען ביז איצטער געווען מערניט בַא יחידים, ָאדער 

זיי ווערן "תורה שבכתב", און זיי זיינען  –מערניט ווי בַא יחידי סגולה, והולך ומוסיף באור 
צו מעינותיך חוצה", מיט די ַאלע ענינים ווָאס זיינען דערמיט נָאכמער מוסיף אין "יפו

 פַארבונדן.

 היסוד לכל ההלכות

 . ווָאס אין דערויף איז דָא נָאך ַא קשר מדוייק יותר:מ

 מהדוראָתנינאערוך פון דעם ַאלטן רבי'ן, ובפרט די -ַאז מ'גיט ַא קוק ]אין[ דעם שולחן
 שלו,



 

איז געווען כמה מהדורות. ווָאס דער רמב"ם ַאליין  וכידוע, ַאז אויך אין ספר הרמב"ם
הָאט געהַאט ַא מהדורא קמא, דערנָאך איז דָא ווָאס ס'איז געווען מהדורה שני', און ס'איז 

 דָא ענינים ווָאס ס'איז גָאר געווען דערנָאך ַא מהדורא שלישית,

ס ער ַאליין הָאט יד הרמב"ם ווי ס'איז דָא ענינים ווָא-ווי מ'זעט דָאס אויך אין כתב
אויסגעמעקט נָאך אין דער מהדורא זו עצמה, און הָאט צוגעשריבן ַא נוסחא אחרת, און 
דערנָאך אויך ווי דער רמב"ם ַאליין שרייבט אין זיינע אגרות, ַאז דָאס איז געווען ווָאס 

ט מ'הָאט געפרעגט שאלות אויף ענינים ווָאס ער הָאט געשריבן אין רמב"ם, און ער הָא
געענטפערט, ַאז דָאס איז געווען די "משנה ראשונה" שלו, און דערנָאך הָאט ער דָאס 
איבערגעטרַאכט און זיך מתבונן געווען און הָאט דָאס משנה געווען, און די מסקנא איז 

 געווען באופן כך וכך.

 הויבט זיך ָאן "יסוד –איז די "מסקנא", מהדורא אחרונה, פון דעם ספר הרמב"ם איז 
היסודות ועמוד החכמות", ַאז מ'זָאל וויסן זיין ַאז "כל המציאות" איז "נמצא מאמיתת 

 המצאו", ווי ער איז דערנָאך מאריך בארוכה.

שרייבט דער נכד הרמב"ם און מפרשי הרמב"ם, פַארווָאס איז די התחלה "יסוד היסודות 
תיבות דערפון -ר ראשיאיז דָאס בכוונה פון דעם רמב"ם, ווָארום דע –ועמוד החכמות"? 

 איז שם הוי'.

קומט דָאס  –הרמב"ם, ]שרייבן[ עניני "הלכות הלכות"  בספרווכדרך הרמב"ם, ובפרט 
תיבות, ווָארום די "הלכה" שבדבר , ]און די הלכה ווָאס זי איז ַא "יסוד -אין ַא ראשי

און דער  היסודות ועמוד החכמות" פון ַאלע הלכות שלאחרי זה[, איז דָאס דער "יסוד"
ַאז ַאלע מציאות איז "נמצא מאמיתת המצאו  -"לידע"  –"עמוד", ַאז מ'זָאל וויסן זיין 

 וכו'", מיט די גַאנצע אריכות הביאור שלאחרי זה.

 בשינויהויבט זיך ָאן  –ערוך -ַאז מ'גיט ַא קוק די התחלה פון מהדורא תנינא פון שולחן
 תימא אומר". פון מהדורא קמא, מיט די ווערטער "יהודה בן

נָאך  –זָאגט די גמרא אין סוטה, ַאז אין "יהודה" שטייט דער שם הוי', נָאר ווָאס דען? 
 מיט ַא תוספת, ַא דל"ת. און ווי די גמרא איז דָארט מאריך בארוכה.

און ווָאס דָאס איז די מהדורא תנינא, מהדורא אחרונה, ווי דער ַאלטער רבי הָאט דָאס 
ן הָאט משנה געווען און מוסיף געווען, ניט ווי אין דער מהדורא קמא, ַאליין געשריבן, או

ַאז ס'הויבט זיך ָאן פון ]"יתגבר כארי"[, נָאר ס'הויבט זיך ָאן פון "יהודא ]בן תימא אומר 
ווָאס דָאס  –הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים[" 

 ות ועמוד החכמות".איז בדוגמא פון "יסוד היסוד

ַאז "לידע", ַאלע דברים נמצאים איז "נמצאו מאמיתת  -ווָאס ווָאס שטייט נָאך דערויף? 
 המצאו";



 

ווָאס ברענגט מען ַארָאּפ די הלכה ווָאס "יהודא בן תימא אומר", ווָאס קומט דערפון 
ָאל זיין ַאן "עז ַאז בשעת ס'איז דָא ַא "נמר", איז ]דָאס[ כדי ַא איד ז -ַארויס די הלכה? 

 כנמר".

ענינים, ווָאס ס'קען גָאר  שארניט אויף  –ווי ער איז דערנָאך ממשיך  –]און דָאס אויסנוצן 
ווערן ַא "טבע בנפשו" טויג דָאס ניט; ער זָאל דָאס אויסניצן אויף "שויתי הוי' לנגדי תמיד", 

 –" הוי'דוקא  –דיוק "שויתי ווי ]ער איז[ דערנָאך ממשיך. ]ווָאס דָאס איז דָאך אויך דער 
 דער שם הוי'[.

 על דרך זה בַא צבי, און ביי ַארי און ביי ַא נשר. –ועל דרך זה ווי "נמר"  

 מיט נָאך כמה ענינים שבדומה לזה.

", המדעאון בכללות ָאט דער ענין ווָאס דָאס איז דָאך ווָאס מ'זָאגט, ַאז דָאס איז "ספר 
זוי ַא נָאמען געגעבן דעם ערשטן חלק פון ספרו הרמב"ם, ווָאס דער רמב"ם הָאט דָאך ַא

ווָאס ס'איז פַאנַאנדערגעטיילט אויף פערצן ספרים, און דער ערשטער ספר איז ספר המדע 
 .חב"דווָאס דָאס איז דָאך דער ענין פון  –

 .תורה, נָאר ַא "מדע" ווָאס איז פַארבונדן מיט מדעווָאס חב"ד איז דָאך די הדגשה אויף 

 און דער פלא בזה איז נָאך מערער:

דער ַאלטער רבי ]איז[ מבאר בארוכה, און די נשיאים שלאחרי זה מיט נָאך מער ביאור  
ווי ַאזוי דער עיקר איז, ַאז דָאס זָאל ַארָאּפקומען אין  –ואריכות, ווי ַאזוי אין חב"ד עצמו 

בשעת  –בינה בשלימותה , ווָאס ערשט דעמָאלט איז ווערט די חכמה בשלימותה און דעת
 ס'איז דָא דער ענין פון "מדע", דער ענין פון דעת.

לזה, אין פרק שני, "כיצד יבוא  בהמשךאון ברענגט אויך גלייך דערנָאך דער רמב"ם 
 ,בינהווָאס דָאס איז דער ענין פון  –" כשיתבונןאון זָאגט דָארטן " –לאהבתו וליראתו"? 

ווָאס דָאס איז דער  –" לידע, און דערנָאך "חכמהענין פון  ווָאס דָאס איז דער –" בחכמתו"
 ,דעתענין פון 

איז שרייבט ער זיי  –נָאר כדרך הרמב"ם, ַאז די ענינים ווָאס איז פַארבונדן בתורת הסוד 
 , און דעם ספר שרייבט ער בגלוי ענינים פון "הלכות הלכות".ברמז

 ן הזמן גרמא.מיט נָאך כמה ענינים שיש להאריך בזה, נָאר אי

 כנגד ג' פסוקים –ג' ענינים 

 . על דרך זה בהנוגע צו "מורה נבוכים" און דעם "תניא".מא

ָאבער  -ווָאס אף על פי ווָאס לכאורה אין תניא ברענגט ער ַארָאּפ כמה ענינים פון רמב"ם 
ן אויך פון ספר ה"רמב"ם", ניט פון "מורה נבוכים". ָאבער די ענינים שטייען דָאך און זיינע

 נתבאר אין "מורה נבוכים".



 

כדי ס'זָאל זיין די עצות  –און דערנָאך, כמדובר די "אגרת המלקט" איז, ַאז דער תניא איז 
ווָאס זיי זיינען "נבוך" ווָאס  –צו ָאט די ַאלע ווָאס שטייען אין ספיקות, ובלשון הרמב"ם 

ען און ווי ַאזוי צו פַארשטיין די ענינים צו טָאן און ווי ַאזוי צו טָאן, ָאדער ווי ַאזוי צו לערנ
דער ענין פון ספר "מורה נבוכים"[, און דָאס איז דער  בפשטותבתורה, ]ווָאס דָאס איז דָאך 

ליקוט פון די עצות פון דעם מלקט אין "ליקוטי אמרים", ווָאס נקרא על שם התחלתו: 
 "ספר התניא".

 ר:און דערנָאך קומט נָאך צו דער דיוק נָאכמערע

ס'איז דָאך דָא די "אגרת המלקט" ווָאס דָאס קומט ַאלס ַא הקדמה און ַאלס ַא פתיחה פון 
דעם ַאלטן רבי'ן צו דעם ספר התניא, ווי ער איז דערנָאך מסיים, אחרי האריכות הביאור, 

ַאז דערפַאר שרייבט ער דָאס בכתב, און  -ַאז אין שכלו פון איינעם גלייך צו ַא צווייטן וכו' 
פה וכו', ווָאס דָאס איז דער ספר -ָאס איז דָאס ווָאס ער הָאט געענטפערט פריער בעלד

 התניא.

" התניא. ווָאס אין אים איז דָאך דָא, ווי נשיא שערווָאס פַאר דערויף איז אויך דָא דער "
דורינו הָאט געזָאגט, דער חלק פון דעם שער, דעם נוסח פון דעם "שער", ווָאס איז 

עווָארן פון דעם ַאלטן רבי'ן ַאליין, ווָאס דָאס איז ביז די ווערטער "בעזר השם געשריבן ג
 יתברך".

אויף מבאר זיין ָאט דָאס ווָאס ס'שטייט "כי קרוב  –ווָאס ווָאס איז דָאס? ווי ער זָאגט 
 אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, בדרך ארוכה וקצרה בעזר השי""ת.

אגרת המלקט", "אליכם אישים אקרא[ שמעו אלי ]רודפי צדק[", דערנָאך הויבט זיך ָאן "
 מיט די אריכות הבאה לאחרי זה.

ַאז דָאס איז "מלוקט מפי ספרים  -דערנָאך אויך, ווי ער שרייבט פון פריער אין דעם שער 
ומפי סופרים". און דערנָאך אין "אגרת המלקט". ווָאס דָאס איז דָאך אויך דער לשון פון 

 ן רבי'ן.דעם ַאלט

ווָאס דָאס איז די "פתיחה" און די "הקדמה" און די "אגרת" ווָאס קומט ַאלס "בַאגלייט", 
 ָאבער ַאלס הקדמה צום ספר התניא.

" צום פתיחההָאט דער רמב"ם געשריבן ַא " –בשעת מ'גיט ַא קוק אין "מורה נבוכים" 
 ָאן מיט ַא פסוק,-"מורה נבוכים". וכדרכו אויך אין ספר הרמב"ם ווָאס ער הויבט

זיך אין רמב"ם און קָאכןָרמב"ם און  לערנען]כָאטש אפילו למרבה התמי', איז די ווָאס 
איז רובם ככולם ניט משים לב צו די פסוקים פון תורה ווָאס דער  –מדייק אין רמב"ם 

ן רמב"ם ַאליין ברענגט זיי און שטעלט זיי ַאוועק ַאלס ַא התחלה און ַאלס ַא "פתיחה" או
 ַאלס ַאן "אריינגַאנג" אין די הלכות אין דעם ספר שבא לאחרי זה[.

אין דער פתיחה פון "מורה נבוכים" דער רמב"ם הויבט דָאס ָאן מיט דריי פסוקים. דער 
ערשטער פסוק איז ]"הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי"[, דער צווייטער פסוק איז 



 

דם"[, און דער דריטער פסוק איז, ]"הט אזנך ושמע ]"אליכם אישים אקרא וקולי אל בני א
 דברי חכמים ולבך תשית לדעתי"[.

 ווָאס דָאס איז בדיוק ווָאס דער ַאלטער רבי זָאגט:

בדוגמא ווי ער זָאגט  –"בדרך ארוכה וקצרה", ַאלס ַא הקדמה ו"פתיחה" צו ספר התניא 
ריכות הפסוק; "מפי ספרים ומפי דָא, ַאז ס'זָאל זיין "הודיעני ]דרך זו אלך[" מיט ַאן א

ווי ער זָאט דָא, ַאז ]"הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשיב לדעתי"[, און  –סופרים" 
דער זעלבער לשון פון דעם זעלבן פסוק ווי ער ברענגט אין  –]"אליכם אישים אקרא"[ 

 פתיחה פון "מורה נבוכים", אויך אין דער פתיחה פון תניא.

מה מפרשים און מדייקים: ווָאס איז די שייכות און די פתיחה דוקא מיט ווָאס ס'איז דָא כ
 ָאט די ענינים?

ווָאס אויף דערויף איז דָאך דָא כמה וכמה ביאורים פון ברי סמכא, ווָאס אין כאן המקום 
 להאריך בזה, ובפרט ַאז מ'הָאט אין דערויף ניט גערעדט פון רבותינו נשיאינו,

צדק[" דַארף דָאך ניט הָאבן קיין ביאור פַארווָאס עּפעס מ'דַארף  ָאבער "שמעו אלי ]רודפי
כדי ס'זָאל זיין דער לערנען פון די ספרים אין ַאן אופן פון "שמעו", ווָאס  -מקדים זיין דָאס 

, ]"נעשה ונשמע", הבנהָוהשגהדער ענין פון  –דָאס איז דער טייטש "דבר כי שומע עבדך" 
 ָאּפטייטש פון פַארשטיין[,ווָאס דָאס איז דָאך דער 

", ווָאס ד*דאס איז "איש מלחמה", ווָאס דָאס פַארלַאנגט אישיםאון אין ַאן אופן פון "
 וטריא, הבנה והשגה והתבוננות ארוכה.-ַא שקלא -"מלחמתה של תורה" 

ווָאס דָאס איז אויך פַארבונדן מיט "דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט", און ווי גערעדט 
וכה, אין די התוועדות שלפני זה, ַאז יעדער ענין פון תורה ומצוותי' זָאגט מען פריער באר

אויף דערויף "וללכת בדרכיו", און דערנָאך מפרש "חוקיו משפטיו ועודותיו", ווי גערעדט 
 בארוכה אין די התוועדות שלפני זה.

ל ברענגען צו כדי דָאס זָא –ווָאס דָאס אזי דָאך אויך די כוונה ַא "דרך ארוכה וקצרה" 
 "קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

ווי ער ברענגט אין מורה נבוכים אין דער  –און דָאס איז "מפי ספרים ומפי סופרים" 
"פתיחה", ַאז ס'איז דָא "דברי חכמים", און דערנָאך איז דָא "דעתי", ווי דער לשוןה כתוב 

וי אויך פַארשטַאנדיק בפשטות, ַאז אף על פי ווָאס ביידע ענינים, ווָאס דָאס איז דָאך ַאז –
דער ַאלטער רבי, מפני עניוות וכיוצא בזה, שרייבט ַאז דָאס איז "מלוקט מפי ספרים ומפי 

איז דָאך דָאס תורתו פון דעם ַאלטן רבי'ן, ש"נקראת על שמו", כמוזכר לעיל  –סופרים" 
רינו, ַאז דָאס איז די "תורה שבכתב" דער "בעל התניא". ובפרט על פי ביאור פון נשיא דו

 פון תורת החסידות.

, חב"ד]ווָאס יש לומר, ַאז דָא איז די כוונה פון "תורת החסידות", ניט נָאר פון חסידות 
אויך פון חסידות הכללית. ווָארום סיי דער בעל שם טוב און סיי  –חסידות  גַאנץנָאר פון 

ן אופן פון "תורה שכתב" תורתם; בַא זיי איז דָאס דער מגיד הָאבן דָאך ניט געשריבן אין ַא



 

ידי תלמידיהם ווען איז געווָארן -געווען תורת שבעל פה, און ס'איז פַארשריבן געווָארן על
איז דָאס איז געווען דער  –התורה, ווָאס "נקראת על שמו"?  בעלידי -"תורה שבכת" על

 ספר התניא.

ס ווערט געברַאכט פון צמח צדק בכמה מקומות, ס'איז דָא דער ספר ה"תולדות", ווָא -
ווָאס דָאס הָאט ער ָאבער פַאשריבן ַאלס ַא תלמיד ש"שמעתי ממורי", דערנָאך מיט ַא ביאור 

 ָאדער הוספות משלו,

ענין התורה, ווָאס דָאס איז  כללותשבכתב פון -ָאבער "תורה שבכתב", בדוגמא ווי תורה
על דרך זה "צדיקים  –התורה, דורך דעם אויבערשטן  תןנוידי -דָאך געשריבן געווָארן על

דומין לבוראן", ווָאס ס'איז געשריבן געווָארן דורך ַא נשיא אין חסידות, "תורה שבכתב" 
 איז דָאס דער ספר התניא[. –פון חסידות 

און זי איז כדי צו בַאווייזן ָאט די ווָאס זיי זיינען "נבוכים" אין עבודת השם, כמבואר אין 
ווערט דָאס בַאוויזן "בדרך", און דער דרך איז "דרך ארוכה וקצרה"  –די "אגרת המלקט" 

 וכו'.

. ווָאס אין דערויף זעט מען די הוספה ווָאס ס'איז דָא בַא דעם ַאלטן רבי'ן לגבי דעם מב
 רמב"ם:

אין דער פתיחה פון דעם "מורה נבוכים" איז דער רמב"ם מדגיש, ַאז דָאס איז געשריבן 
ווָארן פַאר די ווָאס זיי זיינען מבינים ומשכילים און בעלי חכמה און בעלי מדע און הָאבן גע

 ערליי ידיעות, סיי אין תורה סיי אין ַאנדערע עניננם;-די הקדמה פון ַאלע

". ווָאס בינונים איז בינונים, ַאז דָאס איז ַא "ספר של ומדגישדער ַאלטער רבי איז מוסיף 
 ואחרי' כל אדם ימשוך"!דָאס "מדת כל אדם 

ענין החסידות און תורת הסוד, ַאז פריער איז  כללותווָאס דָאס איז דָאך, ווי אין ענין פון 
דָאס געווען פַאר "יחידי סגולה", און דערנָאך איז "מצוה לגלות זאת החכמה", און דערנָאך 

ל מען ברענגען די איז דָאס געווָארן אין ַאן אופן פון "יפוצו": אפילו "מעינותיך" זָא
ניט ווי ס'איז געווען אין זמן הרמב"ם, ווָאס דעמָאלט איז  –"מעיינות" ַאליין אין "חוצה" 

פַארבונדן מיט ַא הכשרה און מיט ַא הקדמה און  –ווי דער רמב"ם שרייבט  –דָאס געווען 
כמה  מיט ַא הכנה און מיט לימוד בפועל אין ַאן אופן פון לימוד בתכלית השלימות אין

 ענינים שלפני זה.

דָאס איז ָאבער אויך פַארבונדן, ווי אין "מורה נבוכים" כפשוטו, ווי ער שרייבט אין 
"פתיחה" מער בארוכה: ַאזוי ווי ס'איז דָא ענינים פון תור]ת[ השם ווָאס אין זיי ווערט ַא 

י ה'", "כסא ה'", שאלה און ַא מבוכה, און מ'ווערט ַא "נבוך": ווי ַאזוי קען מען זָאגן "עינ
שרייבט און שיקט  –איז קומט ער און שרייבט לתלמידו  –"הדום רגליו" וכיוצא בזה? 

דעם ספר ה"נבוכים", ווָאס דָארט איז ער מבאר ובעיקר ווי ַאזוי ס'איז שייך זָאגן די  –אים 
 תוארים, ָאט די ַאלע ווָאס ער ברענגט דערנָאך און מבאר בנוגע צו ה'.

 איז די התחלה פון "תורה אור".ווָאס דָאס 



 

ווָאס תורה אור הָאט דָאך שוין דער ממלא מקומו, דער צמח צדק, מסדר געווען, ַאז דָאס 
הויבט זיך ָאן דער ערשטער ענין ווי ַאזוי קען מען זָאגן  –זָאל ווערן "דברים שבכתב" 

"דמות גוף בשעת ער איז ניט אין  –"השמים כסאי" למעלה, "הארץ הדום רגלי" למעלה 
 ווָאס אין דערויף רעדט ער בארוכה אין "מורה נבוכים"! –ולא בגדר מקום" 

ּפונקט ַאזויווי  –ווָאס בזמן פון דעם ַאלטן רבי'ן איז דָאס טַאקע געווען "תורה שבעל פה" 
ווי מ'געפינט בנוגע צו ספר הרמב"ם בכלל, ַאז בזמן המשנה והגמרא איז דָאס געווען 

, און געהייסן בכתבדער רמב"ם הָאט דָאס דוקא קובע געווען דוקא  "תורה שבעל פה";
געווען די כתבים, כדי ס'זָאל ווערן "תורה שבכתב" און  מגיהזיין בכתב, און הָאט  מעתיק

דָאס ז*ָאל פַאנַאנדערגעשיקט ווערן בכל מקום ומקום צו וועלכן מ'הָאט געקענט 
 דערגרייכן.

 רנָאך אין תורת החסידות.ווָאס על דרך זה איז געווען דע

 ווָאס לכאורה איז דָאס גופא דַארף דָאך הָאבן ַא ביאור: מג.

פה, איז דָאך ַא סימן, ַאז די וועלט -וויבַאלד ַאז ס'איז ַא זמן ווָאס ס'איז דָא תורה שבעל
הָאט דָאך דָאס געקענט גלייך דער בעל שם טוב פַארשרייבן, דער מגיד  –דַארף דָאס הָאבן 

 שרייבן; ניט פַארלָאזן זיך אויף תלמידים,פַאר

איז דָאך אינו דומה, בדוגמא ווי מ'געפינט ביי דעם ַאלטן רבי'ן,  הדיוקווָאס לאחרי כל 
 ַאז ס'איז דָא "לשון אדמו"ר נ"ע בעצמו", 

איז אפילו ווָאס דָאס איז הנחות ווָאס דער צמח צדק הָאט מאשר געווען, און רובם זיינען 
פון דעם ַאלטן רבי'ן, און פון אחיו, ווָאס  ממלאָמקוםון דעם מיטעלן רבי'ן, פַארשריבן פ

איז געווען "אחיו" מיט ַאלע פירושים ווָאס ס'איז דָא אין דעם ווָארט "אח", און ווָאס סמך 
 ידיו עליו אויף זיינע "הנחות" ורשימות, –דער ַאלטער רבי  –

וש אין חיי שרה איז דָאס "לשון אדמו"ר נ"ע , ַאז ָאט דער דרמדייקאף על פי כן איז מען 
ביאור לענין הכרובים"  –בעצמו". ועל דרך זה בהנוגע צום משכן ]="כי"ק אדמו"ר נ"ע 

 –שבתורה אור ס"פ תרומה[ 

 בדוגמא ווי ס'איז געווען ביים ַאלטן רבי'ן מערניט ווי דער ספר התניא.

 מיט נָאך כמה פרטים שאין כאן המקום להאריך בזה.

ד. די כוונה איז ָאבער, וכמדובר, בהמשך ַאז מ'קומט פון שבת פון כ"ף טבת, ווָאס מ
דעמָאלט איז ווי דער ַאלטער רבי איז מבאר, איז דָאס ַאן ענין ווָאס "כל עמלו אשר עמל 

 איז ָאט דעמָאלט איז דָאס "פועל ישועות בקרב הארץ", –בו" דער רמב"ם 

איז  –זיין -זיי ווי ס'דַארף צו מ'דערמָאנטזכרים", ַאז ומידי שנה בשנה איז "הימים האלה נ
ָאט דעמָאלט "ונעשים", ווי ער איז מבאר אין כתבי האריז"ל, טוען זיך אויף די המשכות 

דערפַאר ווָאס ס'דַארף ד*ָאך  –והשפעות ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה, און נָאך מערער 



 

ות לקודש" דָא דער ציווי און דער קיום אויך , איז "להעללמטהזיין דער "להעלות בקודש" 
 ,שמלמעלהאין "דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל" מצד ההשפעות 

 ווערט דערנָאך "מיני' מתברכין כולי יומי",

ביז ווַאנענט כידוע אויך דער נשיא דורינו, ַאז ביים ַאלטן רבי'ן איז געווען ַא קביעות צו 
 לאחרי זמן, מיטן צמח צדק, "מורה נבוכים". לערנען מיט נכדו, ממלא מקומו

ביז ווי דער צמח צדק ברענגט דָאס ַארָאּפ בארוכה די ביאורים בזה בכמה מקומות ובכמה 
תוארים, ָאנהויבנדיק טַאקע ַאז ס'שטייט אין "מורה נבוכים" אין דעם חלק און אין דעם 

איז דערנָאך מבאר, ווָאס ווי  פרק ָאט דער און דער ענין, און דָאס איז דער ביאור ווי ער
 פַארשטַאנדיק פון דעם סיפור פון דעם שווער איז דָאס ַא תורה פון דעם ַאלטן רבי'ן.

 צו נָאך ַאן ענין:-מה. און דערנָאך קומט

"מורה נבוכים" הָאט דער רמב"ם פַאנַאנדערגעטיילט אויף דריי חלקים; דעם תניא הָאט 
ט אויף דריי חלקים. ָאנגערופן "אגרת התשובה" נָאך דער ַאלטער רבי פַאנַאנדערגעטייל

שרייבט  –בזמן פון דעם ַאלטן רבי'ן: מהדורא תנינא, ווָאס זי איז די ווָאס מ'לערנט איצטער 
 ווי אין "מורה נבוכים" חלק שלישי. – חלקָשלישיער און זָאגט, ַאז דָאס איז 

 און פַאנַאנדערגעטיילט אויף פרקים.

פַאנַאנדערגעטיילט אויף "סימנים", און דָאס איז דערנָאך נצטרף  אגרת הקודש איז -
געווָארן, ַאז "עלה בדעתם לתת הורמנא", ווי דער לשון בארוכה פון די "הרבנים שיחיו בני 

 הגאון המחבר";

ווי דער ַאלטער רבי הָאט דָאס פַאנַאנדערגעטיילט איז געווען דריי חלקים אין ספר התניא 
 לקים אין ספר פון "מורה נבוכים".ווי די דריי ח –

דרך זיין צו די "נבוכים", דערנָאך איז דער "מורה -און די התחלה וענין, ַאז דָאס זָאל מורה
 דרך" ָאט די ווָאס זוכן ַא דרך אין עבודת השם,

אלי ]רודפי צדק[", מיט ַאלע  שמעואון אויך אין ַאן אופן, ובהקדמה, ַאז ס'דַארף זיין "
אויף דערויף זָאגן, נוסף אויף דעם דרך אפשר ווָאס מ'הָאט  מ'קעןים ווָאס פרטי הביאור

 דערמָאנט פריער,

ועל דרך זה בהנוגע צו "חכמים" לשון רבים, און דערנָאך "דעתי", ווי די פתיחא אין 
"מפי ספרים ומפי סופרים", און דערנָאך ווי דער ַאלטער רבי הָאט  –"מורה נבוכים" 

 ספר התניא, –כט תורתו, ווָאס "נקראת על שמו" דערפון אויפגעמַא

ווָאס ער ברענגט, ַאז דער אויבערשטער זָאל אים בַאווייזן דרכיו  ראשוןאון דער פסוק  
ווָאס דָאס איז על דרך  –און דערנָאך וועט ער גיין אין דעם דרך ]"הודיעני דרך זו אלך"[ 

 ז גלייך מוסיף "בעזר השם יתברך".ארוכה וקצרה", און אי בדרךזה אויך ווי ער זָאגט "

 



 

 "תורה אחת לכולנו"

ווָאס קומט דערפון ַארויס בהנוגע למעשה בפועל, ווָאס כמדובר לעיל דַארף מען דָאך 
 הָאבן דעם "מעשה הוא העיקר"?

ַאז ָאט די ווָאס ווילן חס ושלום פַאנַאנדערטיילן צווישן תורת החסידות און די תורה 
איז דָאס איז היפך  –דין קומט ַארויס דערנָאך אין "הלכות הלכות" -סקהכללית, ווָאס דער פ

 פשטות פון עניני התורה!

אף על פי ווָאס "את הכל עשה יפה בעתו", איז געווען  –ווָאס ס'איז "תורה אחת לכולנה" 
ַא זמן ווָאס מ'הָאט געהַאט מערניט ווי חמשה חומשי תורה, דערנָאך איז "יפה בעתו" איז 

ומען די עניני הנביאים, ווָאס די נבואה איז געווען בזמן מסויים, במקום מסויים, און צוגעק
ניט פריער, און דערנָאך איז דָאס געווָארן ַא חלק און ַא המשך פון "תורה שבכתב", און 

 דערנָאך איז צוגעקומען "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש", בעתו ובזמנו,

דָאס איז "ניתן למשה מסיני", און דָאס גייט איין המשך, און  און מ'זָאגט ָאבער גלייך, ַאז
ביז ווַאנענט ווי ער  –דָאס איז "תורה אחת" פון זמן מתן תורה ונתינת התורה בזמן ההוא 

זָאגט בפירוש אין מדרשי חז"ל, ַאז "מזה ומזה הם כתובים" איז דָאס אויך כולל "כל מה 
 שתלמיד ותיק עתיד לחדש".

פַארווָאס איז דָאס ניט געווען איידער דער  –שאלה: אויב ס'איז ַא חלק  במילא איז די
 –ַאלטער רבי איז נתגלה געווָארן, ָאדער איידער דער בעל שם טוב איז נתגלה געווָארן 

איז דָאס בדוגמא פון דער שאלה: ָאט דָאס ווָאס "תלמיד ותיק עתיד לחדש", אויב דָאס 
ַארווָאס איז דָאס ניט געווען מיט ַא טָאג און מיט דורות איז פ –איז "ניתן למשה מסיני" 

איידער דער "תלמיד ותיק" הָאט דָאס מחדש געווען? און פַארווָאס איז ניט געווען נבואה 
איידער שמואל הנביא איז געבָארן געווָארן און געווָארן ַא נביא. ועל  –פון שמואל הנביא 

אים ווָאס אין ספר יהושע, און ספר שופטים. ועל דרך זה די נביאים פון יהושע חלק הנבי
 דרך זה כתובים. ועל דרך זה כל שאר חלקי התורה.

 ועל דרך זה אין תורה שבכתב עצמה:

מתן  פַאר"ויכתוב משה את דברי התורה הזאת", ווָאס ס'שטייט נָאך ַאז ס'איז געווען נָאך 
ט ער פַאשריבן פון ספר בראשית ביז תורה, און ווי רש"י טייטשט דָאס ָאּפ, ַאז דעמָאלט הָא

 מתן תורה, פַארדי ענינים ווָאס זיינען געווען אין זמן פון 

 –דערנָאך איז צוגעקומען עשרת הדברות, דערנָאך איז צוגעקומען "ואלה המשפטים" 
"מוסיף על הראשונים", ביז ווָאס ס'איז צוגעקומען אין דעם לעצטן טָאג, אין וילך, ווָאס 

ַאז דָאס איז געווען בשבעה באדר, ביז ס'איז צוגעקומען די  -דָארטן "היום"  ער זָאגט
שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, ווָאס ס'איז "כותב בדמע", כמבואר אין בבא בתרא, 
]און ווי דער פירוש בזה איז ווי ַאזוי איז דָאס אויסגעהַאלטן: שלימות פון תורה איז מוז 

ם שבתורה, און געשריבן בדיו, ווי די דינים אין ַאלע ספרי דָאך הָאבן די שמונה פסוקי
 תורה[.



 

 שכן וקל וחומר, בנוגע צו נביאים וכתובים.-ועל דרך זה, ובמכל

ווָאס אויף דערויף זָאגט מען בפשטות, און מ'דַארף בַא קיינעם זיך אין דערויף ניט דינגען, 
 פַארס דָאס הָאט משה רבינו ָאנגעשריבן ַאז ּפונקט ַאזוי ווי פון בראשית ביז מתן תורה, ווָא

ששה בסיון ווען ס'איז געווען מתן תורה בפעם הראשונה, הָאט דָאס דעם זעלבן תוקף און 
ס'קומט בהמשך אחד און ס'איז "תורה אחת לכולנה", און דָאס דַארף זיין ָאנגעשריבן פַאר 

 דעם ענין פון עשר הדברות,

ניתנה", ָאבער לדעת הכל איז דָאך  חתומהתנה" ָאדער "ני מגילה מגילהאון דערנָאך איז "
געווען "יפה בעתו", ַאז די פרשה איז געווען כמה פרשיות, ווי בנות צלפחד, ווָאס דָאס איז 
געווען ווען ס'איז שוין געווען דער דור שנכנסו לארץ, בסוף ארבעים שנה, על אחת כמה 

שראל", ווָאס דָאס איז דָאך געווען וכמה פרשה "וזאת הברכה אשר ברך משה את בני י
 לצאתם ממצרים. הארבעיםביום פון שבעה באדר פון שנת 

דין -ווָאס על דרך זה איז מובן בפשטות בהנוגע צו כל עניני התורה, ווָאס ווי דער פסק
ווערט דָאס דערנָאך ַאן ענין ווָאס  –ברור ברמב"ם, וויבַאלד ַאז ס'איז ָאנגענומען געווָארן 

-עשה שבתורה און מצות לא-דערויף שטייט און ס'איז דָא דער חיוב סיי פון די מצותאויף 
תעשה שבתורה, ַאז מ'זָאל טָאן "ככל אשר יורוך" ו"לא תסור ימין ושמאל", ווי ער איז 

 מבאר בארוכה אין די הלכות בספרו "יד החזקה".

על, אויף די שאלות ווָא בפו ענטפער. ווָאס דָאס איז די הוראה במעשה בפועל, און ַאן מו
דַארף  –ס'פרעגן די "נבוכים", מסיבות שונות ומשונות. ווָארום לולי סיבות שונות ומשונות 

מען גָאר לאחרי ריבוי השנים ווָאס פון דעמָאלט, הָאט מען דָאס די ַאלע ענינים ניט געהַאט 
 אויף צו פרעגן איצטער! קייןָָארט

עזָאגט, ַאז די איינציקע זַאך און דער איינציקער טעם און ווי מ'הָאט בשעת מעשה אויך ג
ווָארום מ'הָאט מורא, ַאז דָאס וועט ָאנרירן אין התמדה ָאדער  –ווָאס מ'וויל בַאווָארענען 

 אין אהבה פון לימוד התורה ָאדער הידור בקיום המצוות.

ט ַא בחור בשעת 'מהָאט דערזען לאחרי זמן, און געזען בפועל, ַאז מ'פרעגט און מ'זע
מצוה און ער לייגט צוויי ּפָאר תפילין, תפילין דרש"י און -ווָאס ער איז ערשט געווָארן בר

איז גָאר בַא קיינעם קיין שאלה ניט, ַאז מסתמא הָאט ער בַאקומען ַא  –תפילין דרבינו תם 
 חינוך פון ַא חסיד,

איז מען  –ילין דרש"י ווָאס חסידים זיינען מהדר, נוסף ַאז מ'איז מהדר און מקיים תפ
ערוך פון "בית יוסף", ַאז -מהדר ווי ער פסק'נט ָאּפ בפירוש אין שולחן ערוך, אין שולחן

 יעדערער ווָאס ער איז ַא ירא שמים דַארף לייגן רבינו תם'ס תפילין!

און בשעת מ'זָאגט, ַאז "וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך", יראה פון 
איז דָאך פַארשטַאנדיק, ַאז  –עולם איז דָאס פַארבונדן מיט "אלו תפילין שבראש" עניני ה

יוסף" -סוף ברענגען, ַאז ער וועט זיך פירן ווי דער "בית-כל-שמים מוז אים סוף-זיין יראת
 : ער לייגט צוויי ּפָאר תפילין!בפועלשמים אויך -זָאגט, בַאווייזן ַאז ער איז ַא ירא



 

'דערהערט, ַאז ער איז מקפיד אין ציצית כפול שמונה, וכיוצא בזה אין ועל דרך זה ַאז מ
הכנסת שבת און יציאת שבת, און טרָאגט ַא גַאנצע בָארד, ער רירט איר גָאר מלכתחילה 

זָאגט מען, ַאז דָאס איז ַא סימן, מסתמא הָאט ער בַאקומען ַא חסידישן  –ניט ָאן וכיוצא בזה 
 חינוך.

לכתחילה בַאווָארנט ָאט די ווָאס בשעתם איז מצד ענינים שאין כאן ווָאס דָאס הָאבן מ
המקום להאריך בזה זיינען זיי ניט געווען תמידי דיעה מיטן בעל שם טוב, ָאדער על דרך 

 הָאבן זיי גלייך בַאווָארט טעמם בצידם, –זה מיטן ַאלטן רבי'ן בזמנו 

ז דָא ַא גזירה ווָאס מ'גיט איר און ווָאס דעמָאלט איז ַא כלל אין הלכה, ַאז בשעת ס'אי
, ַאז בשעת ס'איז בטל דער הלכהאיז דעמָאלט איז ַא  –מ'זָאגט איר צוזַאמען מיטן טעם 

 טעם איז בטל די הלכה.

וחומר, ַאז ס'הָאט זיך דערנָאך גָאר ַארויסגעוויזן, וכידוע פון כמה -שכל וקל-און מכל
זמן פון דעם ַאלטן רבי'ן, ווי ַאזוי ס'איז גערווָארן סיפורים נָאך פון דעם ַאלטן רבי'ן נָאך ב

צווישן ָאט די מיטן ַאלטן רבי'ן, ווָאס מלכתחילה הָאבן זיי ניט מסכים געווען  שלוםדער 
 לשיטתו,

מיט כמה דרגות בדבר: ָאט די שלום ווָאס בפשטות הָאבן  –און ס'איז געווָארן דער שלום 
 שלהם, זיי מפסיק געווען לגמרי די התנגדות

און מיטן ביאור הפשוט: ַאזוי ווי ס'איז געווען מבוסס אויף ַא טעם און אויף ַא חשש ווָאס 
ס'איז נתברר געווָארן ַאז אין לו יסוד, איז בדרך ממילא איז בטילה ההתנגדות; מ'דַארף 

, ווי דין-אויף דערויף גָאר ניט הָאבן נָאך קיין ענינים און נָאך ַאמָאל צוזַאמענרופן ַא בית
 וויבַאלד ַאז מ'הָאט דָאס מפרסם געווען צוזַאמען מיטן טעם. –דער דין איז בזה 

און דערנָאך איז געווען מדרגא לדרגא: ָאט די ווָאס מצד זיקנה בשנים ָאדער מצד כמה 
מערניט ווי  –ענינים ווָאס אין כאן המקום להאריך בזה, זיינען זיי ווייטער ניט געגַאנגען 

מנגד זיין, איז געווען נָאך ַאזעלכע ווָאס זיינען געווָארן מסייעים, ביז ס'איז אויפגעהערט 
 געווען ַאזעלכע ווָאס זיי זיינען געווָארן הולכים בדרכיו ולומדים תורתו,

, ַאז זיי זיינען געווָארן פון די מפורסםביז ס'איז געווען ַאזעלכע, און אויך אין ַאן אופן 
ראשונים פון די "יחידי סגולה" פון חסידים הראשונים, בזמן  חסידים הכי מקושרים והכי
 פון דעם ַאלטן רבי'ן עצמו.

 מז. און ָאט דָא געפינט מען אויך ַא דבר פלא:

 מיטן רמב"ם ]איז געווען[ על דרך זה ובדומה לזה, און אפשר נָאך שַארפער אין דערויף.

ביז אין ַאן אופן נָאך מערער אין וכידוע די התנגדות ווָאס ס'איז געווען אויפן רמב"ם, 
ענינים של רדיפה ווי ס'איז געווען ביים ַאלטן רבי'ן. וכידוע אין די אגרות ותשובות פון 

 דעם רמב"ם, אגרות ותשובות פון בני דורו,



 

און דערנָאך, ַאז מ'הָאט מברר געווען אויף ווָאס די חשדים און די התנגדות איז מבורר 
"לא ירים איש את ידו ואת רגלו" זָאגן עּפעס ַאנטקעגן דעם  איז חס ושלום –ומבוסס 
 רמב"ם,

פון דעם רמב"ם, ָאדער בדור שלאחרי  בדורואף על פי ווָאס דער ראש פון תורת המוסר 
ווי ַאזוי ער  –זה, איז דָאך ידוע ווי ס'איז געווען פריער זיין יחס צום רמב"ם, און דערנָאך 

עם ענין, און הָאט ניט גערוט ביז ער הָאט מברר געווען דעם הָאט געזען און מברר געווען ד
הָאט ער דָאס מברר געווען און געקומען  –ענין, ווָארום ער הָאט ניט געקענט רוען 

להמסקנא האמיתית, און הָאט דָאס מפרסם געווען, און איז געווָארן פון ָאט די ווָאס זיי 
 פון דעם רמב"ם, זיינען געווָארן פון די חסידים הכי נלהבים

]אף על פי ווָאס דעמָאלט הָאט מען נָאך ניט גענוצט ָאט דעם תואר, אף על פי ווָאס בנוגע 
 צו אים זָאגט מען אויך דעם ווָארט "החסיד"[.

 וכידוע ליודעים פון דברי ימי תורת ישראל.

לכאורה איז ווָאס דָאס בַאווייזט אויך, און די הוראה למעשה, אויף ניט נתפעל ווערן, ַאז 
ניט פַארשטַאנדיק ווי ַאזוי ס'איז געווען אין זמן פון דעם ַאלטן רבי'ן, ָאט דער און דער 

 –ווָאס הָאט געזָאגט באופן כך וכך 

איז ַאזוי איז געווען בזמן הרמב"ם. און דערנָאך ווייס מען ווי ַאזוי ס'איז געווָארן דער 
ז נתהפך געווָארן מן הקצה אל הקצה, ביז אין המשך הענינים, און מ'ווייס ווי ַאזוי ער אי

ַאן אופן "יתרון האור" און "יתרון החכמה" מיט ַא להב און מיט ַא התקשרות מיוחדה צו 
 כל עניני הרמב"ם.

 ווָאס דער סדר איז געווען, ]ווָאס אין דערויף גלייכן זיי זיך אויך אויס[:

זיך ניט געווָאלט ַאריינלָאזן אין דער רמב"ם שרייבט אין זיינע אגרות, ַאז ער הָאט 
ער הָאט געוואוסט פון די רדיפות, און ער הָאט געענטפערט אויף די שאלות  –וויכוחים. 

 הָאט ער ניט געווָאלט. –מיט די קשיות, מ'הָאט ָאבער געווָאלט פירן מלחמה 

ַאז חס  -ווָאס דָאס איז ]אויך[ די אגרת שכתב ]רבינו הזקן[ תיכף "בבואו מפטרבורג" 
ושלום, נָאר אדרבא, "וכולי האי ואולי", ַאז "כמים הפנים לפנים", ווי ס'איז ָאּפגעדרוקט 
אין די אגרת הקודש, גלייך די צווייטע, נָאך די אגרת הקודש פון "פותחין בברכה". ]ווָאס 

 דָאס איז ַאן ענין של פתיחה בברכה, און דערנָאך גלייך ָאט די בַאווָארעניש[.

זה ווי מ'געפינט דָאס אין אגרות פון דעם רמב"ם און אין דער הנהגה פון דעם ועל דרך 
 רמב"ם, און ווי ער הָאט דָאס ָאנגעזָאגט לתלמידיו, כמבואר אין אגרות הרמב"ם.

איז בלשון הרמב"ם, ַאז מ'זָאל  –הוראה, איז  גָארָדיָעיקר'דיקעאון די הוראה למעשה, 
 עמוד החכמות",וויסן זיין, ַאז "יסוד היסודות ו

 מערניטווָאס לכל לראש מיינט דָאך דָאס דער רמב"ם, ]ָאדער גָאר אינגַאנצן, ער מיינט 
ווי דָאס[, מיינט ער דָאס יסודות אין תורה, און מיינט חכמה אמיתית ווָאס דָאס איז חכמת 



 

איז ַא אף על פי ווָאס ד*סא  –התורה, ]ווָאס אין איר גופא איז דָאך דָא ַא ריבוי חכמות 
 "תורה אחת"[,

ַאז מ'זָאל וויסן זיין, ַאז יעדער זַאך אין וועלט איז דָאס "מאמיתת המצאו", און לולי פון 
 ווערן זיי גלייך בטל בכל רגע ורגע, –דעם "אמיתת המצאו", פון דעם אויבערשטן 

און נָאר ווָאס דען, ער הָאט דָאס מפרט געווען,  –]ווָאס דָאס איז תורת הבעל שם טוב 
דער ַאלטער רבי ברענגט דָאס ַארָאּפ אין התחלה פון שער היחוד והאמונה, ווָאס אין 
מחשבה ראשונה איז דָאך געווען, ַאז דָאס זָאל זיין דער חלק ראשון שבתניא, במדובר 

 בארוכה במקום אחר[.

 –זיין  ווָאס ָאט דעמָאלט, בשעת מ'גיט ַא קוק אויף ַא מציאות, ווָאס די מציאות זָאל ניט
תיבות פון "יסוד -דַארף ער זיך גלייך דערמָאנען, ַאז דָאס הָאט דעם קיום פון דעם ראשי

 היסודות ועמוד החכמות", ווָאס דָאס איז שם הוי',

הָאבן ַא דערמָאנונג[,  דַארףערוך, ]אויב ער -דערמָאנט ער זיך ווָאס ס'שטייט אין שולחן
 י תמיד",ַאז הוי' דַארף זיין "שויתי הוי' לנגד

איז ָאט דעמָאלט דָארט דָא  –און גלייך מבאר: אפילו ווען ער געפינט זיך בחדרי חדרים 
 דער אויבערשטער, און "נצב עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי".

הענין, ַאז מ'ווערט אויס "נבוך", און מ'גייט  עיקראון ָאט דעמָאלט טוט זיך אויף דער 
 אין התחלה פון "מורה נבוכים" די ביידע לשונות אין דרך, בדרך השם, ווי ער זָאגט

און ווי דער ַאלטער רבי זָאגט גלייך נ*ָאך אין "שער" פון דעם תניא, ַאז ס'איז ַא "דרך 
 ארוכה וקצרה", ָאבער אויף ביידע ענינים הָאט מען "בעזר השם יתברך",

", און ס'איז מאוד"קרוב" נָאר "ַאז דָאס איז "קרוב אליך הדבר", און ניט סתם  -ולפני זה 
 ניט נָאר "קרוב" אין 

 נָאר "בפיך ובלבבך לעשותו", –ענין, אין איין לבוש  איין

 און אין די ַאלע ענינים ביז אין עשי' בפועל, ו"

 המעשה הוא העיקר", הָאט מען דעם "עזר השם יתברך",

 ווערטן דערויף, ַאז ער ווָאס "יתברך" איז דָאך אויך איינער פון די ָאּפטייטשן אי
, און איז מברך בענטשטָאידןגעבענטשט דורך אידן, ווָאס זיי זיינען מברכי השם, און ער 

 און משפיע און "מבריך" און ברענגט ַארָאּפ די ברכת השם ביז למטה מטה אין עשי' בפועל,

ות און עשירות ַאז מ'הָאט עשירות ברוחני -" תעשיראון אין ַאן אופן, ַאז "ברכת השם היא 
 בגשמיות,

" וועלט, דורך "ונגלה כבוד הוי' וראו רייכעביז ווַאנענט מ'מַאכט די גַאנצע וועלט ַא "
 –כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר", ַאז מ'זעט ווי ַאזוי "את השמים ואת הארץ אני מלא" 

 זעט מען דָאס בעיני בשר,



 

 

 פון "נאו". בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו, און אין ַאן אופן

 לחיים, לחיים.

 ניגנו "ווי ווָאנט משיח נַאו", כשכ"ק אד"ש מעודד מאוד את הנגינה.

 

כ"ק אד"ש צוה לנגן ניגון "הכנה". ניגון אדה"ז ]"ַא ניגון הכנה און דערנָאך דעם ַאלטן 
 רבינ'ס ניגון"[. "ניע זשוריצי חלָאּפצי", כשכ"ק אד"ש מעודד מאוד את הנגינה.

 וועלן זיכער מַאכן ַא ברכה אחרונה. –די ווָאס דַארפן מַאכן ַא ברכה אחרונה אח"כ אמר: 

 ברך ברכה אחרונה, וטרם צאתו התחיל לנגן "ווי ווָאנט משיח נַאו".

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
מתי הייתה פטירתו של הרמב"ם ומניין הוודאות לכך?  1

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

מה הם הספרים המוכרים ביותר של הרמב"ם ושל האדמוה"ז?  2
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

ציין לפחות שלוש השוואות שבין הרמב"ם לאדמוה"ז.  3
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

מה אנו למדים ל"מעשה בפועל" מההשוואות שבין אדמוה"ז לבין הרמב"ם?  4
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

מה היה טענת המתנגדים בעת המחלוקת על חסידות, וכיצד מוכחת טעותם:  5
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 מבחן
 שיחה ד'



the ones to thwart His intentions? Of course not! They will realize 

how laughable these considerations really are. And they, like their 

forefathers in Egypt, who faced down the decree of the Egyptians 

in closing mikvahs, will fulfill the blessing in the Torah, concerning 

the Jews in Egypt (Shmos 1:7): “And the children of Israel were 

fruitful, and increased abundantly and multiplied, and waxed 

exceedingly mighty; and the land was filled with them.” 

This, then, is the lesson from this year’s placing of the 24th of 

Teves in the calendar: 

The plague of Blood only affected the Egyptians; the Jews had 

water, even if they drank from the same cup as an Egyptian. This 

means that we, as a “wise and understanding nation,” should know 

what path to choose, namely the path of life. The Egyptians hoped 

to stem the rise in the Jewish population by closing down the 

mikvahs; we must do the opposite — bring more and more souls to 

the world. [Of course if there is a question of danger of life, a 

competent Rabbi must be consulted and he will decide if spacing 

is indeed necessary. If he does so decide, then it becomes a 

directive of the Torah — the path of life. But in the absence of a 

competent Rabbi’s ruling, no one else, least of which the couple 

themselves who are far from a disinterested party, can decide that 

spacing is necessary.) The lesson that we must learn is also with 

regard to having a beautiful mikveh, both spiritually and materially. 

The physical beauty of the mikveh — the entire building, including 

the entrance — is also important, since we are told to fulfill all 

mitzvos in an enhanced manner. 

One mitzvah leads to another. It is appropriate now to mention all 

the mitzvah campaigns beginning with the mitzvah of Ahavas 

Yisrael, then Education, Torah, Tefillin, Mezuzah, Tzedakah, Holy 

Books, Kosher food, Shabbos and Yom Tov candles and of course 

the campaign that we’ve just discussed, Family Purity. 

 

 



swift indeed for those who dared to interfere with the birth of 

Jewish children. 

This underscores an important lesson for us today. G-d, in whose 

hands the miracle of childbearing lies, should be the one to decide 

when a child should be born. G-d is essentially good, and whatever 

He does, is calculated to be of the utmost good. A child is born at 

the best time for the mother, the father, and indeed for the child 

him/herself. It is not for us to presume to comprehend the workings 

of the A-mighty. Of course, although the power to grant children is 

G-d’s alone, He has given us the ability to interfere with it 

somewhat. But at the same time, G-d tells us: “Choose life!” — I have 

given you the choice, but I expect you to choose the correct 

course! In G-d’s words in Bereishis (1:28): “Be fruitful and multiply, 

fill the earth (oretz) and subdue it” — any earthly considerations 

must be subdued. You might think that it is not financially feasible 

to be fruitful and multiply or that it might cause too much strain, or 

excessive pain in pregnancy. All this, you might argue, will disturb 

your tranquillity and disturb your study of Torah and performance 

of mitzvos. Worse still, you might argue that to be fruitful and 

multiply will prevent the deriving of maximum benefit from this 

world! All these earthly, physical considerations must be subdued 

at all costs, for they are simply false.  

Those who argue for spacing children have forgotten that, in the 

words of our Sages: “The blessing of G-d causes wealth,” and the 

greater the vessel for that blessing, the greater is the blessing itself. 

And in proportion to the necessity, not only does G-d make up all 

the shortcomings, but G-d’s blessings causes wealth — the more 

sons and daughters that are born, the better the prospects for 

bringing them up in a prosperous way. As long as there are vessels, 

as in the story of Elisha in Kings II ch. 4, the oil miraculously 

continues to flow from the small source. As soon as there are no 

more vessels, the flow ceases. Similarly with children, the more 

children are born, the more “vessels” there are to receive the 

blessings of G-d. 

When a man and a woman contemplate that G-d disregards all 

considerations that are influenced by worldly attitudes, will they be 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

It is well known that the Baal Shem Tov stated that we must derive 

a lesson in our Divine service from all that we see and hear. This 

includes the way a particular day is fixed in the Jewish calendar. 

The 24th of Teves can fall on different days of the week, and each 

has its own special lesson. This year, the 24th of Teves falls on a 

Wednesday, when we learn the fourth portion of the Sedra of 

Va’eira. Of course, though the 24th of Teves doesn’t always fall on 

a Wednesday, the lesson that we will learn is pertinent to all 

subsequent years. For example, although we commemorate the 

exodus from Egypt on Pesach, nevertheless the lessons we learn 

are carried through to the entire year, to the extent that we are told 

to mention the exodus twice a day. 

Today’s Torah portion relates that Moshe Rabbeinu and Aharon 

called upon Pharaoh to release the Jewish People. Upon his refusal 

he was smitten with the first two plagues, Blood and Frogs. 

Let us delve further into the Torah itself, for the meaning of the 

first plague, Blood. The Midrash tells us that the plague was 

“measure for measure.” The Egyptians, fearful that the Jewish 

population would mushroom, took various measures to stem the 

high birth rate. They decided to close all mikvahs, thereby 

preventing the Jewish women from immersing in a mikveh in order 

to emerge from impurity. In retaliation for this, G-d smote all the 

water in the Land of Egypt and turned it to blood. Retribution was 

SICHA 
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 And God promises: “Not one Jew will be left behind” – you will 

succeed completely in the Rebbe’s mission. You will bring along 

“All the souls you brought closer to God” – both Torah scholar and 

layman, from the spiritual ‘heads’ down to the ‘water-carriers,’ both 

Tzaddik and Baal Teshuva. 

 And then, “A great congregation will return there” – not a single 

Jew will remain in his state of exile of a moment earlier, for he will  

greet our righteous Moshiach, “With eternal joy upon their heads.” 

L’chaim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



specific space and time. Yet Teshuva has an eternal effect – not 

only for one’s future, but one’s very history is also transformed into 

merit. So when the Heavenly Court makes an accounting of his life 

and analyzes a certain day of a certain year, many years before he 

did Teshuva, the Torah of Truth tells us that those deeds 

specifically will be recorded as merits! As stated, this ability is not 

reserved only for a select few, rather “he showed us his paths” for 

us to follow. 

 This is a Torah-directive for every Jew, and it is also a promise: 

God promises: “Not one Jew will be left behind” – and “The 

righteous emulate their Creator” in this regard as well. 

 As the saying goes amongst Chasidim: “Anyone who even once 

grasped onto a Chasidic doorknob will never be forsaken,” or “One 

who even once ate Chassidic bread will never be forsaken.” 

 Meaning – if he was even once nourished by a righteous Tzaddik, 

a Tzaddik who emulates his Creator, it is guaranteed that “he will 

not be left behind.” The exchange with the Tzaddik will penetrate 

him, and affect him, in a joyous, happy way. And the effect will be 

‘eternal’ – also transforming the past. 

 What does this mean? Each person knows where he needs to 

improve. In addition, when one influences someone else to 

transform their past, as well – he then has a worthy, “mighty 

demand,” in the words of the Talmud, that God should, in turn, 

transform his own past as well. 

 This is a personal directive for every Jew in his Divine service: 

 The Midrash speaks about “the lost sheep wandering in the 

desert” – a person in a life-threatening situation, in need of 

protection from shocking dangers. He does not need extra 

stringencies in Jewish observance, nor exceptional diligence in 

Torah study… He needs you to give him the very basics, beginning 

with plain and simple Teshuva for his past. 

 Then there is the other lesson from the Alter Rebbe’s example – 

“He who taught us his ways and we follow in his paths.” He paved 

the way to reach out to observant Jews as well – and as a Chassid 

you surely consider yourself observant. Especially one who has 

merited to be a disciple and follower of my father-in-law, the 

Rebbe, the Alter Rebbe’s successor. You must also do Teshuva – 

on the level of a Tzaddik.  



only with the quality of the Tzaddik, not with the higher quality of 

the Baal Teshuva? 

 – Why does it bother him that right now, this half-hour, he doesn’t 

have that title? Because it has a bearing on his success with others. 

 Clearly, someone who has “light after the darkness” and “wisdom 

after foolishness” will find it easier to illuminate the extreme 

darkness of exile, because he had the experience – he has the extra 

light “after darkness.” 

 To him we answer: 

 Even a “Tzaddik” is a “Baal Teshuva”! On the one hand, even 

someone coming from ‘the midst of the land’ – from the most 

depraved situation, from “Egypt” – even to him we say that his 

mission in this generation – the generation when God will end the 

darkness – is to bring an end to the heavy darkness of exile; to bring 

the Redemption – which is brought about through Teshuva, as 

Maimonides rules in his code of Jewish law: “Torah promises that 

at the end of the exile, the Jewish People will do Teshuva…” – not 

‘they will study Torah or fulfill Mitzvos,’ but they ‘will do Teshuva’ – 

“…and immediately they will be redeemed.” This is said as a 

promise. 

 So we explain to this person that he has both qualities: Where the 

quality of Teshuva is necessary, he has the quality of Teshuva – to 

the extent that he “owns” the Teshuva, complete Teshuva. And he 

also has the qualities of the Tzaddik, who serves God consistently.  

When influencing another person, it is more effective to show a 

consistent example, than to show him how to “leap” instantly to 

great heights, for the other person might then respond: “In that 

case, what’s the rush? I can always take the ‘leap’ of Teshuva later! 

Meanwhile, I’ll continue living as I always have, and I’ll do Teshuva 

later – after all, Teshuva only takes one second!” 

 And Torah says that Teshuva is “eternal.” This is the power that 

only the Baal Teshuva has.A person can control the present; he 

certainly can control the future, but what is in the past is beyond 

repair. There is one exception, however: Teshuva. 

Teshuva totally uproots the past and transforms the intentional 

sins of the past into merits! These deeds were performed in a 



passing the rung of “complete Tzaddik” along the way, and at that 

moment the betrothal takes effect. 

 True, in the end he became even higher, “a complete Baal 

Teshuva,” – but that cannot “annul” the betrothal that took effect 

at the moment he stood on the level of “complete Tzaddik.” 

 Now we can understand why it is said that the Alter Rebbe’s main 

focus in life was the “Baal Teshuva.” 

 True, he expended considerable time and effort for Torah 

scholars and Tzaddikim. 

 But the Alter Rebbe himself explains that the real definition of 

“Teshuva” is the constant journey of every soul back to its Divine 

source. 

 The only difference is that “light is greater after darkness, and 

wisdom is greater after foolishness.” 

 – In the soul’s journey back to its source, in the journey of 

“Teshuva,” there is the path of the Tzaddik who never sinned along 

the way, who always fulfilled Torah and Mitzvos and is consistently 

“returning” to his source; but the Tzaddik’s Teshuva pales in 

comparison to the Teshuva of the Jew who is “outside” – and the 

Alter Rebbe’s primary work was for that Jew! True, “Moshiach will 

come to bring the Tzaddik to Teshuva” – but as we just explained 

by the laws of betrothal, when someone “outside” is elevated to 

the lofty level of Baal Teshuva, – in the words of the Alter Rebbe in 

Likkutei Torah, Parshas Balak, when he “owns” his Teshuva – he also 

passes the level of “complete Tzaddik” in the process, and 

immediately thereafter he becomes a “complete Baal Teshuva.” 

 The bottom line: 

 When a Jew comes along and he hears, and chooses, and goes 

out on the mission of my father-in-law, the Rebbe to disseminate 

Chassidism and Judaism to the outside and we say that “An 

emissary becomes like his sender,” one might ask: 

 Where does the Shliach have the advantage of the Baal Teshuva? 

If he is an emissary of the Rebbe, then he goes out on his mission 



at that exact moment he had sincere thoughts of Teshuva, and 

therefore the betrothal is valid – just in case. 

 And if he did actually contemplate Teshuva – only he himself 

knows the truth, but every Jew is given the benefit of the doubt – 

then it is clear from the Talmud’s discussion that she is certainly 

betrothed. 

 Comes the well-known question: Elsewhere the law is that if a 

man betroths a woman on condition that he is poor, and later it is 

learned that he is rich, then the betrothal is invalid. 

 Why? If she agreed to marry him as a poor man, wouldn’t she 

definitely agree to marry him as a rich man? But each lifestyle has 

its pros and cons.  

So the question then becomes: The same law of physical wealth 

and poverty should also apply to spiritual wealth and poverty? 

When the wicked man betroths a woman on condition that he’s a 

perfect Tzaddik – if at that moment he has sincere stirrings of 

Teshuva, he does not become a “complete Tzaddik,” but rather a 

“complete Baal Teshuva” – and according to Maimonides’ ruling a 

Baal Teshuva is spiritually “wealthy” compared to a Tzaddik, and 

“In the place of the Baal Teshuva even the perfect Tzaddik cannot 

stand!” So the betrothal should be invalid, because the man is 

“wealthy” instead of “poor”? 

 One of the explanations given: 

 Teshuva is generally not a step-by-step process, but rather a 

quantum leap. “In a single instant, he is transformed from one 

extreme to the other.” But he still passes through all the levels, 

though at an accelerated pace. 

 Usually there is first “Teshuva out of awe,” then “Teshuva out of 

love,” and then “complete Teshuva.” But for the complete Baal 

Teshuva, it is all experienced simultaneously. Therefore, the Talmud 

rules that even though he became a complete Baal Teshuva – a 

“wealthy” man, nevertheless, on his ascent from being “wicked” to 

“complete Baal Teshuva” – as he leapt upwards – he passed 

through the level of “complete Tzaddik.” 

 There is a whole order of spiritual levels. Usually, ascending all 

these levels is a progression that takes much time. Through 

complete Teshuva, however, one goes instantly to the top, rapidly 

climbing all the rungs all the way up to “complete Baal Teshuva” – 



when there are so many famous stories of his work with Torah 

scholars and other Tzaddikim? There are lengthy stories related by 

the Rebbes of Chabad, and in great detail, how the Alter Rebbe 

endeavored and labored for Tzaddikim, for Torah scholars – not 

only for the layman or for the Baal Teshuva? 

 But the answer is already explained by the Alter Rebbe himself in 

his maamarim on the concept of Teshuva, especially in Likutei 

Torah Parshas Ha’azinu, that the soul is unified with God “like a fire 

within the flint-stone,” to the point that the spark is not even visible. 

 Unlike the Heavens, which are “like a spark within a burning coal,” 

the soul is like the fire that is utterly one with the flint-stone. The 

soul is “a literal part of God above” – it exists within that Jew whom 

you influence and it arouses him to Teshuva. 

 “Teshuva” is often translated as “repentance” from sin. But 

“Teshuva” really means “the return of the soul to its Divine source 

in God, Who gave it.” Teshuva is fully relevant to a Tzaddik, as well. 

 The emphasis is “the soul’s return to God, Who gave it” – as we 

recite daily in the morning blessings: “You created it, You formed 

it, You breathed it into me.” But before that, we say: “The soul 

which You have given me” – ‘given’ not merely like a spark inside a 

coal, but, as the Alter Rebbe elucidates, like the fire within the flint-

stone. 

 This ‘return’ results from disseminating Chassidism, which is 

connected with disseminating Judaism in general, which will 

ultimately bring Moshiach. And the Alter Rebbe concludes Likkutei 

Torah by quoting the Zohar: “Moshiach will bring Tzaddikim to 

Teshuva.” 

 

 We’ve discussed in the past, that this is reflected even in Jewish 

law: 

 The Talmud in Tractate Kiddushin rules that if a man betroths a 

woman “on condition that I am a complete Tzaddik,” then even if 

he is wicked – even if he is “completely wicked” – it is possible that 



 The results of these efforts are eternal, as he continues in his 

epistle, that our efforts have lasting results, not merely temporary 

ones, but the person sees the rewards of his work presently  – he 

sees such success in spreading Judaism and especially in spreading 

the wellsprings of Chassidism, that it affects the most mundane 

levels of the world;  the Jew whom he influences studies Torah and 

fulfills Mitzvos forevermore – an everlasting effect – despite having 

had to be elevated from “the midst of the land,” from the lowest 

spiritual levels. 

 There is an additional lesson in this, and it may also explain the 

great effort and toil of my father-in-law, the Rebbe, to translate 

both nigla and chasiddus into many languages, in order to reach 

Jews who would otherwise have no access to them. 

 There are Jews who, as of yet, do not even desire to learn the 

language in which the Written Torah was written, or in which the 

Talmudic Sages spoke, or the language of the Baal Shem Tov – 

who, the Alter Rebbe writes, would expound his teachings in 

Yiddish. Similarly, the Rebbes who succeeded him, from the 

Maggid of Mezeritch, the Alter Rebbe, and on, including my father-

in-law, the Rebbe – they all spoke in Yiddish. 

 Although these Jews have no desire yet to learn these languages 

in order to become closer and study the teachings as they were 

originally said, nevertheless, these Torah teachings have now been 

translated and brought to them. 

 This was done especially in this generation, by the Rebbe. He 

recognized the needs of the generation and the methods necessary 

in order to reach this generation, and therefore he translated Torah 

into many languages. He began to do this, and he instructed us to 

continue doing so in every country in their own language. 

He exerted effort for such Jews – and especially for such Jews. 

The Midrash relates that Moshe was a shepherd, and his main 

efforts were for the “stray sheep” which ran away from the flock 

into the desert. Moshe followed it there and carried it back in his 

hands, as the story is told at length in Midrash Rabba. 

 Yet it still begs explanation: How can we say that the Alter 

Rebbe’s primary focus was the Jew who needed to return to God, 



greater than a decree of the Heavenly Court – “and the righteous 

person can annul His decree!” In fact, the Tzaddik is so powerful – 

“decree and it will be fulfilled” – such that the Tzaddik decrees and 

God fulfills it.  

The Talmud in Bava Metzia explains at length that this power 

comes as a result of teaching Torah to ignorant Jews. The Talmud 

states three general levels: One who teaches Torah to his own son, 

to his friend’s son, or to the son of the ignorant Jew. It is the same 

here: There is the one who teaches his own son, or his “friend’s” son 

– a “friend” meaning someone on the same level of observance as 

himself. And then there is the Tzaddik, who teaches the son of the 

ignorant Jew – “in the midst of the land.” 

 About such a righteous person Torah says: “The Tzaddik decrees 

and God fulfills” – higher even than the Tzaddik who can annul 

God’s decree. 

 This is the meaning of “My decrees are in the earth below” – it 

also means that God gives over His “power to decree” to the 

Tzaddik on earth below. 

 In the words of the Sages: 

 “The Tzaddik decrees and God fulfills” – God gave this power to 

the Tzaddik below. 

 This is reflected even in Jewish law: 

 “Torah law cannot be resolved by Heaven.” 

 God Himself says that the Angels must descend to the Rabbinical 

Court, and follow the Torah rulings of human beings. 

 True, it is this way only because God decided it to be so, but once 

He decided that it be so, God Himself abides by it – “He tells His 

words to Jacob, His statutes and ordinances to Israel.” 

 

 This is the instruction for our service, as well. 

 We must follow his example, and as the Alter Rebbe writes in his 

epistle regarding the passing of the righteous: when a Tzaddik 

shows us how to act, he also grants us the strength to walk in his 

ways, and follow his teachings.  



These two methods parallel the two general types of Jews: 

 The scholar represents, for the most part, the path of the saintly 

Tzaddik, who is always immersed in Torah and Mitzvos, while the 

layman represents the path of the one who must “return” to God. 

In this regard, we have a clear directive, a clear declaration, about 

the Alter Rebbe’s primary toil and focus. 

 The Tzemach Tzedek once had a dream, which was later related 

and printed by my father-in-law, the Rebbe: People were crossing 

a bridge over a raging river, and as they walked, the bridge shook. 

But when the Alter Rebbe crossed over, it stopped shaking. 

 The interpretation of the dream, which was also printed: It was 

because the Alter Rebbe’s main life’s work and toil was to help 

people return to God. 

From this we can derive an explanation in the above-mentioned 

mission to disseminate Judaism and Chassidism. 

 One need not fear to work “in the midst of the land.” You must 

always know, – as Rashi writes in this week’s Torah portion – that 

you have God’s decree with you, and everything is null before 

God’s decree, including the opinions of the Heavenly Court whether 

someone is worthy of taking part in this lofty mission of 

disseminating Chassidus that will ultimately bring our righteous 

Moshiach. This is a tremendous merit, and God grants tremendous 

abilities to accomplish this mission, this great privilege. 

Now, one is liable to get caught up in all kinds of self-doubt: “Who 

am I?” “Am I really worthy of this merit?” This uncertainty, however, 

is only valid from a human perspective. But when it is God’s decree, 

“Who can tell God what to do?” The verse obviously has no need 

to establish that a human cannot tell God what to do – we don’t 

need a verse to tell us that. 

 But who, one might think, can tell God what to do – such that the 

verse needs to tell us otherwise? The Heavenly Court. 

 – On some matters, the Heavenly Court may render an opinion, 

while on other matters, they cannot. 

 But then there are numerous illustrations and incidents, and the 

Talmud clearly states: “God Himself can make a decree” – much 



 

 

 

 

 

 

 

As mentioned earlier, the primary focus of the Alter Rebbe’s life 

were “The souls he brought closer to God” In the Jewish nation 

there are many types of souls, from the spiritual “heads” of the 

nation to the simple “water-carriers.” Similarly, in the service of God 

there are general distinctions: the Tzaddik and the Baal Teshuva, or 

the Torah scholar and the layman. 

There are many different categories of Jewish souls – each of 

which is a G-dly soul, a literal piece of God above. 

 

 And in practice, if we may say that the Alter Rebbe had a “main” 

focus, was it the spiritual heads of the nation, or the water-carriers; 

was it the Torah scholar or the layman – those being the two 

general categories into which all Jews fit-? 

 And more fundamentally, was his focus on the Tzaddik or the Baal 

Teshuva? 

 Because in a broader sense, this connects to the Torah scholar 

and the layman: 

 The Torah scholar is someone who is completely engrossed in 

Torah and Mitzvos, who is surrounded by Judaism. 

 Then there is the role of the supporter of Torah, who is a 

businessperson. This person must journey outside the confines of 

the synagogue and the Torah study hall, as those are not places of 

trade and business dealings. 
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 This, then, is the first conclusion one must reach – which justifies 

our devoting so much time to this gathering, for it will serve to 

infinitely increase our subsequent success, in our personal Torah 

study and in our personal observance of Mitzvos, but mainly, 

success in affecting others, which was the Alter Rebbe’s primary 

interest and lifework. 

 When you are his emissary then he empowers you – and “the 

emissary becomes like the sender” – and it “effects salvation in the 

midst of the land”. 

 And this is the immediate preparation for the Redemption as the 

Baal Shem Tov writes in his famous letter: when we “effect 

salvation in the midst of the land” – which, in our generation, “the 

Footsteps of Moshiach,” includes the obligation to reveal Torah’s 

inner wisdom, especially after the Alter Rebbe’s liberation from 

prison in S. Petersburg – and even more so after being instructed 

and empowered by my father-in-law, the Rebbe, who stated that it 

is the mission of our generation to bring the complete and true 

Redemption through our righteous Moshiach, in the words of 

Rambam, “They will be redeemed immediately”. 

 The Alter Rebbe himself writes concerning a Yahrzeit and surely 

it applies to himself as well – that on the Yahrzeit of a righteous 

Jewish leader “God’s infinite kindness is drawn down from the 

loftiest heights until it “effects salvation in the midst of the land”. 

 Through first liberating yourself, and liberating your fellow Jews 

through sharing with them Judaism and Torah, each individual 

experiences personal redemption in his own life – and this brings 

the collective final Redemption immediately and literally, because 

it is achieved by the Jewish soul, which is a “literal part of God”. 

 All these activities join forces to bring an end to the exile, by 

vanquishing the inner darkness within, and the darkness in the 

world outside. 

 And “immediately they will be redeemed” – with the first stage of 

the Redemption, followed by the true and complete Redemption – 

a “complete Redemption” that lacks nothing, and is also complete 

in every way, in complete perfection. 

 May it be very soon, “with our young and our old, with our sons 

and our daughters. 



Yahrzeit of a righteous individual – in today’s instance, the Alter 

Rebbe, author of the Tanya and Code of Jewish Law. 

 And he himself stresses in his letter that on a righteous Jewish 

leader’s Yahrzeit we must reflect upon his lifework and in a way 

that it “effects salvation in the midst of the land”. 

 So the clear directive is, based on Torah’s view that “Action is the 

main thing”: first and foremost to identify what must be done in the 

realm of action in order to “effect salvation in the midst of the land”. 

 – Not to be intimidated by the fact that we are “in the midst of 

the land,” in the redoubled darkness of “The Footsteps of 

Moshiach;” notwithstanding the lowly state of the site of “the fallen 

Holy Temple,” as the Alter Rebbe writes in a letter – which his sons 

subsequently appended to the Tanya after his passing, and it 

became Part Four of the Tanya. 

 And we affect “the midst of the land” through God’s decrees 

below – disregarding all intellectual arguments that Jews are “too 

weak” or “too few”… Rather, we march forth to carry out the Alter 

Rebbe’s mission to disseminate Judaism in general and the 

wellsprings of Chassidism in particular. 

 This dissemination began in earnest after his liberation from 

imprisonment – just as an olive reveals its essence only when it is 

pressed, so too, the Alter Rebbe’s imprisonment was like the 

squeezing of oil from the olive and it caused his essence to be 

revealed. 

 Each person must contemplate how to proceed in his mission to 

“spread the wellsprings to the outside,” which includes 

disseminating Judaism, in general. 

 And a person should decree upon his most basic human capacity, 

his capacity for action, to walk with one’s feet to fulfill one’s mission 

– and more so, as the Mishna says, to “Run to fulfill a Mitzva,” a 

running that expresses joy and happiness.  

 The Alter Rebbe explains this also in Tanya at length, that it is 

well-known from the writings of Rabbi Isaac Luria, the Arizal, that 

one must serve God “with joy and gladness of heart,” similar to his 

wording here, “all of his toil during his life”.  



 The Alter Rebbe inscribed his soul into his Tanya and into his 

Code of Jewish Law, from the very first set of laws to be printed, 

the Laws of Torah Study – which were the first to be published of 

his Code of Jewish Law. 

 Nevertheless, the Alter Rebbe’s primary lifework were the Jews – 

“the souls” which he brought closer to God. 

 So when the Alter Rebbe’s Yahrzeit comes around, when “All his 

effort, in which he toiled during his lifetime” ascends wondrously, 

even more so than last year, and it “effects salvation in the midst 

of the land,” one must remember Torah’s ruling, which the Alter 

Rebbe especially emphasized, that “Action is the main thing” – as 

he discusses at length in many places in Tanya and in Igeres 

Hakodesh, Chapter 20. 

 The Tzemach Tzedek, the Alter Rebbe’s grandson and successor, 

writes that the Alter Rebbe penned this letter in the town of Pyena, 

just days before his passing there, so this chapter is related to the 

Alter Rebbe’s passing. 

 He emphasizes the infinite value and significance of action in this 

physical world. 

 And physical action affects “the midst of the land”. 

 So when we’ve gathered together, and we’ve devoted time – 

which is the most precious commodity, for time can never be 

replaced… Loss of any physical property is a great loss for a person, 

for the object contained a Divine spark that was connected with his 

soul, and suddenly it is lost and he cannot elevate it. 

 In the words of the Talmud: 

 “Torah is concerned for a Jew’s property” – because, as the Baal 

Shem Tov explains, he must elevate the Divine sparks within it. 

 Nevertheless, loss of money or property cannot compare to the 

loss of time. 

 Time cannot be returned – man is given a certain number of days, 

not one less, not one more. 

 Yet when an auspicious day, like the Alter Rebbe’s Yahrzeit, 

comes around, on the directive of the Torah of Truth, the Torah of 

Life, we must devote time for earnest reflection that it is the 



finds it unnecessary to specify that it means Egypt – which the 

verses also refer to as “the nakedness of the land”. 

 But specifically in the lowest place “God’s decrees have an 

effect”. A decree cannot be questioned. A king does not explain his 

positions so that his people can question, probe, or deliberate upon 

his actions… A king issues an absolute decree. 

 Rashi therefore begins with the words, “Although I dwell in 

Heaven,” in order to emphasize the two extremes: Heaven has 

many levels, and in Scripture all these levels are referred to 

generically as ‘Heaven.’ In this instance, however, ‘Heaven’ refers to 

the loftiest level possible, just like the two extremes expressed in 

the first verse of the Torah: “In the beginning, God created Heaven 

and earth”. Rashi’s point here is as the Alter Rebbe explains in many 

places: Who is able to elevate the lowest of the low? Only the 

highest of the high. 

 Now, when it comes to the Alter Rebbe his main lifework was first 

and foremost “the souls he brought closer to God”. Certainly he 

authored Torah writings – the Tanya, his Code of Jewish Law and 

his Chassidic discourses, but there’s a greater quality here: 

 “The Righteous emulate their Creator”. 

 

 Before his demise, the Rebbe Rashab famously stated: “I am 

going to Heaven, but my writings I leave with you.” As discussed 

many times, the meaning of this statement is that within his 

writings, the Rebbe Rashab inscribed his very essence. 

 The same is said about God and His “writings” – the Torah. 

 The Talmud explains in Tractate Shabbos that in the first of the 

Ten Commandments – “I am the Lord your God…” – the word “I – 

Anochi” forms an acronym: 

 “I inscribed My soul and gave it over”. 

 The inner meaning of this is that God invested His very essence 

into the words of His Torah. So too, the Righteous invest their 

essence into their Torah teachings. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 This Farbrengen is connected with, and is part of, the 

commemoration of the Alter Rebbe’s passing. 

 The Alter Rebbe himself writes in Igeres Hakodesh, that at the 

time of a person’s passing, especially a righteous Jew and certainly 

a Jewish leader: “All his effort, in which he toiled during his lifetime, 

ascends to its source, and then pours downward, and effects 

salvations in the midst of the land”. 

 The term “in the midst of the land” is explained in this week’s 

Torah portion, in Rashi’s commentary on the literal meaning of the 

verses. Rashi explains the words of the verse “In the midst of the 

land” in this week’s Torah portion, Vaera: “God says, ‘Although I 

dwell in Heaven, My decrees affect the earth below.’” 

Now, Rashi quotes the words “In the midst of the land,” and he 

expounds them at length. He could have just said short and simple: 

“‘In the midst of the land’ – My decrees affect the earth.” But Rashi 

emphasizes – as the literal commentator – that God’s ability to 

affect “the midst of the land” is precisely because He “dwells in 

Heaven”. God’s influence upon “the midst of the land” – that is, His 

dwelling place in this lower world – does not only refer to the 

“lower” physical world versus Heaven, but even in this world itself 

there is a “lower” level – in this case, the verse is referring to Egypt. 

There was no place on earth as immoral as Egypt. From the simple 

context, it is obvious what “the midst of the land” refers to, so Rashi 
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