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בס״ד. מוצאי ש״פ משפטים, מבה״ח אד״ר – בחדרו – ה׳תשל״ח 

הנחה בלתי מוגה

המשפטים אשר תשים לפניהם1, ומביא בזה אדמו״ר הזקן בספרו תו״א  ואלה 
את  הפרשה)  תחילת  על  הדרוש  עם  מתחיל  (אותה  משפטים2  פרשת 

הדיוק, שאח״כ כתיב3 כי תקנה לשון יחיד, ולפני זה כתיב לפניהם לשון רבים. 

ובזה יש גם עוד כמה דיוקים בכתוב בדרושי רבותינו נשיאינו במקום אחר, וגם 

בדרושי רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, כולל גם הדיוק המובא באוה״ת מהצ״צ4 

ממאמר שמות רבה5, שהתחלת כל המשפטים הוא הדין דכי תקנה עבד עברי. 

על  קאי  לפניהם  תשים  אשר  המשפטים  שאלה  רז״ל6,  דרשת  גם  ישנה  ובזה 
יחיד,  כללות ענין לימוד התורה, שזה הי׳ ענינו של משה, תשים לשון 

לפניהם, לפני כל אחד מישראל עד סוף כל הדורות, זכרו תורת משה עבדי7, ועד 

שהתינוק שמתחיל לדבר אביו מלמדו תורה 8, הפסוק9 תורה צוה לנו משה, שבזה 

הוא הענין דתשים לפניהם. וכדאיתא בגמרא (עירובין10) שצריכים ללמוד את 

זה, ועוד הפעם ללמוד את זה, עד שזה יהי׳ באופן דתשים, מסודר, ועד עם טעם 

לדבר, וכמו שמוסיף אדמו״ר הזקן בסוף וסיום הלכות תלמוד תורה שלו11 שיהי׳ 

לפניהם  מ״ש תשים  את  מפרש  [ומובן שעי״ז  בלבם  עד שתשים  דטעם,  באופן 

דוקא, בפנימיותם12, שזהו הלב], שמזה מובן שזהו ענין השייך וכולל את לימוד 

כל התורה כולה. ולכן זהו גם ביאור הבא בתור הקדמה לכי תקנה עבד עברי, 

שנותנים עוד ענין כללי, הענין דתשים לפניהם, לכ״א מישראל (דלימוד התורה 

חל על כ״א מישראל כמצוה שבגופו), נוסף לזה שצ״ל ושננתם לבניך13 [ואדרבה, 

כדי שיהי׳ ושננתם לבניך, זהו עי״ז שתחילה ישנה אצלו ההלכה באופן דשנינה14, 

1) ריש פרשתנו (משפטים כא, א). 
2) עד, ג. וראה גם תו״ח פרשתנו תט, א. תכב, ב. 

סהמ״צ להצ״צ פ, א. 
3) פרשתנו שם, ב. 

4) פרשתנו ע׳ א׳עז. וראה גם לקו״ש משפטים 
שנה זו (חט״ז ע׳ 255 ואילך) ובהנסמן שם הערה 

 .34
5) פ״ל, ה. 

6) ראה שמו״ר שם, ד. וש״נ. 
7) מלאכי ג, כב. 

8) סוכה מב, א. הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ״א. 
9) ברכה לג, ד. 

רמב״ם  להראות.  ד״ה  ובפרש״י שם  ב  נד,   (10
הל׳ ת״ת פ״ד ה״ד. הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ד הי״ח. 

11) שם. 
ע׳  שם  אוה״ת  ג.  עה,  שם  תו״א  גם  ראה   (12

א׳קכ. ועוד. 
 280 ע׳  חכ״א  לקו״ש  וראה  ז.  ו,  ואתחנן   (13

(משיחת כ״ד טבת שנה זו) ובהערות שם. 
14) ראה ספרי ופרש״י עה״פ. קידושין ל, סע״א. 

הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב ה״ג. 
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בלתי מוגה

הענין דתשים לפנים, כנ״ל]. ובזה15 היא גם ההוראה הכללית מיד אחרי פרשת 

מתן תורה, בנוגע לאופן לימוד התורה [עם עצמו, ולימוד התורה ושננתם לבניך 

כפשוטו, ושננתם לבניך אלו התלמידים16]. 

שמבאר  וכמו  עברי.  עבד  תקנה  מכי  היא  בזה  שההתחלה  נאמר,  גופא  ובזה 
בהדרוש שיהודי הולך באופן דמעט מעט אגרשנו17, מן הקל אל הכבד, 

וכן הוא גם בעבודתו. וכדאיתא גם בזהר בסבא דמשפטים18 (כמובא גם בדרוש 

נולד,  כי תקנה עבד עברי), דכד אתיליד, מיד כשיהודי  גו׳  דואלה המשפטים 

יהבין לי׳ נפשא, שנותנים לו את הדרגא בנשמה הנקראת נפש, שמזה קשורה גם 

העבודה מצד נפש, כמבואר בארוכה החילוקים בקונטרס העבודה19. ואח״כ זכה, 

שבא בעבודתו עד שמגיע לדרגא נעלית יותר, שאז יהבין לי׳ רוחא, ועד שניתנת 

בתו״ח  מהדרושים  באחד  ובפרט  בהדרושים,  וכמבואר  דנשמה.  הדרגא  גם  לו 

נכבד  דרוש  שזהו  עליו22  שכותב  להצ״צ21,  באוה״ת  וגם  האמצעי20  לאדמו״ר 

שרבינו הגדול אמרו [ומקשר זאת גם עם ספר תניא קדישא, שבתניא ג״כ מבאר 

הדרגות  ישנן  כאן  ועד״ז  מבינוני,  ולמטה  ובינוני  דצדיק  הדרגות  חילוקי  את 

דעבד], שבעבד גופא ישנה הדרגא דעבד כנעני ודעבד עברי. דזהו גם מה דאיתא 

במכילתא23, ומביאו רש״י בפירושו על התורה23, שעבד בפשוטו של מקרא הוא 

עבד עברי, אבל צריכים מיד להבהיר (בַאווָארענען) או אינו אלא עבדו של עברי 

(שהכוונה בזה לעבד כנעני), דמזה גופא שרש״י מביאו ג״כ בפירושו על התורה 

מובן שזהו גם בפשוטו של מקרא24, אבל המסקנא היא שעבד עברי פירושו עבד 

שהוא עצמו עברי. 

את  שמבאר  כמו  הגדול,  רבינו  של  הנכבד  מהדרוש  ג״כ  מובן  בזה  והביאור 
ובנוגע  העברי׳,  ואמה  עברי  ועבד  כנעני  דעבד  בעבודה  הדרגות 

לעבד כנעני [ובפרט ע״פ ההגהות וההערות והביאורים של הצ״צ25] יש בזה קא 

(אע״פ  הבינוני  לדרגת  שיוצא שהכוונה  עד  הכוונה,  דרגא  לאיזו  דעתך  סלקא 

וכנוסח  בתניא26,  המבואר  ע״פ  דלכאורה,  רשע).  שזהו  דעתך  סלקא  קא  שיש 

15) ראה גם לקו״ש חט״ז ע׳ 243 ואילך (באופן 
אחר). 

16) ספרי ופרש״י עה״פ. 
17) פרשתנו כג, ל. 

18) ח״ב צד, ב. 
19) בתחלתו ואילך. 

20) וארא עא, ב ואילך. וראה גם דרך חיים שער 
התפלה פס״ו (עב, ד) ואילך. סהמ״צ להצ״צ שם 

ואילך. 
21) שם ע׳ א׳קמ ואילך. 

22) אוה״ת שם ע׳ א׳קכז. 
23) עה״פ שבהערה 3. 

24) ראה פרש״י בראשית ג, ח. שם, כד. ובכ״מ. 
25) אוה״ת שם ע׳ א׳קכח-ט. 

26) רפי״ב. 



5ד"ה ואלה המשפטים – מוצאי ש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר 

בלתי מוגה

הידוע של חסידים הראשונים27 הלואי בינוני, מכיון שדרגת בינוני היא כזו שלא 

של  ספר  של  השער  בדף  שכתוב  מכיון  מקום,  ומכל  לעולם,  יחטא  ולא  חטא 

בינונים [שזהו ג״כ לשונו של אדמו״ר הזקן28] שקרוב אליך הדבר מאוד בפיך 

ובלבבך לעשותו29, וכמ״ש גם בפנים התניא30 שדרגת הבינוני היא מדת כל אדם, 

שהלשון מדת מורה שזהו ענין של מדידה והגבלה, ואעפ״כ נאמר שזהו מדידה 

והגבלה המתאים לכל אדם, דמכיון שאתם קרויין אדם31 על שם אדמה לעליון32, 

ויתירה מזה, כמו  זוהי מדתו.  יהי׳,  יהודי שלא  באיזו דרגא של  הנה כל אדם, 

(ווָאס דָאס  שממשיך אח״כ ואחרי׳ כל אדם ימשוך, שנמשך לזה, שזה מוציאו 

נעמט עם ַארויס) מכל מעמד ומצב שבו לא ימצא, דיש לו ההבטחה33 שאל ידח 

ממנו נידח34, ודבר ודאי הוא שיעשה תשובה (אם הוא זקוק לזה), ואז אדרבה, 

צדיקים  שאפילו  תשובה  בעלי  דגדולים  ביותר,  גדולה  במעלה  נעשה  אף  הוא 

גמורים אין יכולים לעמוד במקומם35. וזהו גם הענין הכללי בדרגת עבד, ובפרט 

(בעבד גופא) עבד כנעני, כמבואר בארוכה36 דאף שמצד עצמו לכאורה בהפקירא 

ניחא לי׳37, והוא זקוק לאימת האדון שתמנע אותו, הרי זהו רק בחיצוניות, אבל 

אלוקה  חלק  שזהו  שלו,  הפנימיות  היא  ימשוך  אדם  כל  ואחרי׳  אדם  כל  מדת 

ממעל ממש38, וכפסק דין הרמב״ם39 הידוע שכאשר סוף כל סוף כופין אותו והוא 

אומר רוצה אני, אז זהו רצונו האמיתי, כי זה שנעשה המעמד דניחא לי׳ באופן 

אחר הוא רק מצד זה שיצרו אנסו, ואין זה המציאות שלו (דָאס איז ניט אים). 

מכיון שהנשמה ירדה למטה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא40, ישנה הקא  ולכן, 
סלקא דעתך דתורה שאולי זהו עבדו של עברי, אבל הוא עצמו הוא כנעני 

[ואפילו בקא סלקא דעתך, אין זה קא סלקא דעתך שזהו עבד כנעני לגמרי ח״ו, 

אלא הקא סלקא דעתך יכול להיות שזהו עבד (כנעני, אבל הוא) של עברי, שכבר 

יש עליו ההשפעה ואדנות של עברי, שזהו עבד כנעני כפי שהוא בעבודת יהודי, 

א.  הערה  א)  (יד,  פ״ח  ח״ב  רבי  בית  ראה   (27
המות  בלע  ד״ה   .1244 ע׳  ח״ד  לקו״ש  וראה 

תשכ״ה (סה״מ נ״ך-מאחז״ל ע׳ ד). ובכ״מ. 
המשיח  מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  ראה   (28
שליט״א חי״ז ס״ע צב-צג. לקו״ש חי״ז ע׳ 519. 

ובכ״מ. 
29) נצבים ל, יד. 

30) רפי״ד. 
31) יבמות סא, רע״א. 

(להרמ״ע  עש״מ  ראה  יד.  יד,  ישעי׳  ע״פ   (32
מפאנו) מאמר אכ״ח ח״ב סל״ג (קצג, ב). של״ה 

ג, א. כ, ב. רסח, ב. שא, ב. ועוד. 
33) ע״פ שמואל-ב יד, יד. 

34) תניא ספל״ט. וראה הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ד 
ה״ג. 

35) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ד. 
36) אוה״ת שם ע׳ א׳קכח. ובכ״מ. 

37) גיטין יג, א. 
38) תניא רפ״ב. 

39) הל׳ גירושין פ״ב ה״כ. 
40) ע״פ ל׳ חז״ל – חגיגה ה, ב. 
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בלתי מוגה

שהוא עבדו של עברי, שאפילו בדרגא הכי פחותה הוא עבד ובן היוצא מאחד הי׳ 

אברהם41, מאברהם העברי42, שהוריש את האהבה המסותרת והיראה המסותרת 

כרצון  לעשות  שמוכרח  מישראל  בכ״א  הפועל  בתניא43),  בארוכה  (כמבואר 

הקב״ה (ַאז ער מוז טָאן ווי דער אויבערשטער וויל), אע״פ שנדמה לו שניחא לי׳ 

בענין אחר, ועד בענין שהוא היפך הרצוי]. אבל בנוגע לעבד עברי זה, עבדו של 

עברי, שהוא עצמו בגלוי עדיין באופן של כנעני שבהפקירא ניחא לי׳, יש רק קא 

דתלמוד  באופן  ועד  תורה,  ילמד  שהיהודי  שעי״ז  בכדי  בתורה,  דעתך  סלקא 

עברי,  שהוא  עבד  שהוא  מיד  יראה  רוצה,  התורה  מה  מהתורה  שילמד  לומר, 

שכל  העברי  אברהם  על  המדרש45  וכפירוש  הנהר44,  בעבר  נמצא  עצמו  שהוא 

העולם כולו מעבר אחד ואברהם מעבר השני, שיהודי עומד כנגד כל העולם (ַאז 

והסתר46  וועלט), מתחיל מההעלם  גַאנצער  ַאנטקעגן דער  זיך  ַא איד שטעלט 

דנפשו הבהמית, ומהפכה באופן דמדרגא לדרגא, מעבד כנעני (שלקחו מעברי) 

לדרגא דעבד עברי, לדרגא דאמה העברי׳, ועד לבנו יעדנה47, כמבואר בארוכה 

בדרוש הנכבד לרבינו הגדול48. 

העבודה49, זהו גם האופן שבו עומד יהודי בעולם, במעמד ומצב כזה  ובכללות 
כל  ועשית  שצ״ל  שנאמר  מה  בדוגמת  העולם,  בלבושי  שמתלבש 

ועד  הגשמי,  הזה  בעולם  הקשורה  מלאכה  שזוהי  נאמר  זה  שעל  מלאכתך50, 

שצריך גם לבטל ולהפך את חומריות העולם, וכדאיתא בתניא51 שכאשר מבררים 

יכול  שלכן  המתברר,  מהדבר  צו)  עּפעס  זיך  (קלעּפט  משהו  איזה  נדבק  ענין, 

להיות נראה בחיצוניות בהתחלת העבודה שזהו ענין של כנעני. אבל זוהי ירידה 

לרגע בלבד, ומיד זו נעשית ירידה צורך עלי׳, ואדרבה, עלי׳ ביתר שאת וביתר 

התפילה,  בשעת  ליהודי  המבלבל  לענין  בנוגע  בתניא52  הנאמר  בדוגמת  עוז, 

שמזה גופא מתבונן, דמכיון שהקב״ה מחי׳ ענין זה, הרי דבר ודאי הוא שהראו 

41) יחזקאל לג, כד. 
42) לך לך יד, יג. 

43) פי״ח. 
תו״א  וראה  ב.  כד,  יהושע   – הכתוב  ל׳   (44
פרשתנו עה, ד. תו״ח שם תיא, א. תכו, ב. סהמ״צ 

להצ״צ פב, ב. ובכ״מ. 
45) ב״ר פמ״ב, ח. 

46) ראה לקו״ת במדבר ה, סע״ג (מקה״ר פ״ג, 
ביאוה״ז  ב.  סד,  שובה  שבת  ד.  לז,  שלח  יא). 
להצ״צ ח״א ע׳ שנה (מפסחים נ, א). סה״מ ה׳ש״ת 

ע׳ 160 ואילך. וראה גם תקו״ז תמ״ב. ובכ״מ. 

47) פרשתנו כא, ח-ט. 
48) וראה גם מקומות שבהערה 20. 

ע׳  א׳קלח.  ע׳  ריש  שם  אוה״ת  גם  ראה   (49
א׳קמז. 

50) יתרו כ, ח. ואתחנן ה, יב. וראה מכילתא – 
וישב,  פ׳  שועב  אבן  יהושע  ר׳  בדרשות  הובאה 
ובספר מנחה בלולה. וראה מכילתא דרשב״י יתרו 
קכז.  ע׳  ח״ב  בראשית  סה״מ  גם  וראה  ט.  שם, 

וש״נ. 
51) פכ״ח (לה, ב). 

52) פכ״ז. 
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בלתי מוגה

לו זאת וזה נמצא בד׳ אמות שלו ועד שזה מבלבלו כדי שיפעל בזה (ער זָאל אין 

מהעבודה  מתחיל  רבים,  לשון  דמטעמים53  העבודה  את  דורכטָאן)  דערויף 

דאתכפיא, שזהו כללות ענין עבודת הבינונים, עד שמגיע גם לעבודה דאתהפכא, 

שזהו כללות ענין עבודת הצדיקים, כמבואר בתניא52. וזהו גם (כמבואר בדרוש 

זה) הדרגות דעבד כנעני ועבד עברי ועד לאמה העברי׳, ועד לבנו יעדנה, ועד 

ויצא חינם אין כסף54, שכמבואר בהדרוש זה קשור לובשביעית יצא לחפשי חינם3, 

שע״י עבודתו בששת ימים תעבוד50 ושש שנים יעבוד3, שזוהי עבודתו לקונו, בא 

העולמים55,  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  ליום  דבשביעית,  נעלית  הכי  לשלימות 

וכמו שזהו מעין זה ברעוא דרעוין56, כמדובר לעיל57 שזהו גם ההתחלה וההכנה 

למוצאי שבת, ולכן קוראים אז בתורה את פרשת השבוע הבא, ויקחו לי תרומה58. 

קשור גם עם ויקחו לי תרומה, שענינו ושכנתי בתוכם59 [שזהו ע״י הארון,  וזה 
וכהפירוש כפשוטו, שהטעם שמבין כל עניני המשכן התחלת הענין היא 

הפנימיות  זהו  כי  בארוכה)  הרמב״ן61  שמבאר  (כמו  הוא  ארון60  ועשו  מהציווי 

ותכלית הכוונה של כל המשכן כולו, ולכן מתחיל מיד מנקודה זו. שזהו בדוגמת 

מה שנאמר (מאוה״ת) שכי תקנה עבד עברי זהו התחלת ואלה המשפטים, כי זהו 

אתכם  קניתי  נעשה  ישראל)  (בני  שבעברים  עי״ז  אתם62,  דעבדי  ההתחלה 

גם  ועד״ז  קוני64,  נבראתי לשמש את  במצרים63, שזוהי הנקודה הפנימית דאני 

בתכלית העבודה בפועל דלעשות דירה לו ית׳ בתחתונים עי״ז שושכנתי בתוכם], 

בתוך כל אחד ואחת65, ועי״ז בתוכם כפשוטו, בבית המקדש ובמשכן ובכללות 

העולם כולו, שזה נעשה ע״י ועשו ארון, ע״י לימוד התורה, המראה ליהודי נר 

לא  אשר  ואלה  יעשון67  אשר  בהמעשה  דרכו  שמאירה  אור66,  ותורה  מצוה 

כמו  ועד  ונחושת69,  וכסף  מזהב  מתחיל  העולם,  כל  נעשה  ועי״ז  תעשינה68. 

שמסיים בענין דמילואים70, למשכן ומקדש בגלוי, כהענין שמשם אורה יוצאה 

53) ל׳ הכתוב – תולדות כז, ד. 
54) פרשתנו שם, יא. 

55) תמיד בסופה. 
ע׳  תרס״ו  המשך  ראה  סע״ב.  פח,  זח״ב   (56

תקמב. המשך תער״ב ח״ב ע׳ א׳קכז. ועוד. 
57) בשיחה שלפני המאמר (נדפס לקמן) ס״ג. 

58) תרומה כה, ב. 
59) שם, ח. 
60) שם, י. 

 120 ע׳  חי״א  לקו״ש  וראה  תרומה.  ר״פ   (61
ואילך. וראה גם שם ח״ד ע׳ 1346 הערה 24; 26. 

62) ספרי ס״פ שלח (טו, מא). 
63) שמו״ר שבהערה 5. 

64) משנה וברייתא סוף קידושין. 
65) ראה ראשית חכמה שער האהבה פ״ו קרוב 
לתחלתו (ד״ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה שם, 

ח. של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
66) משלי ו, כג. 
67) יתרו יח, כ. 
68) ויקרא ד, ב. 

69) תרומה שם, ג. 
70) שם, ז. 
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בלתי מוגה

ירושלים  כולו, שעתידה  בגלוי בכל העולם  גם  נעשה  ועד שזה  לכל העולם71. 

הארצות72,  בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  ועתידה  ישראל,  ארץ  בכל  שתתפשט 

אלפי  שיתא  במשך  ועבודתינו  במעשינו  התלוי׳  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 

בסיום  החיתום75,  אחר  הולך  והכל  הגלות74,  בזמן  ובפרט  עלמא73,  דהוי  שנין 

בגלוי  יוצא  גם  זה  ואז  דמשיחא.  דעקבתא  והעתים  הזמן  שזהו  הגלות,  וחותם 

וכפשוטו, שיבנה בית המקדש במקומו76, עד בדרגא דמקדש אדנ-י כוננו ידיך77, 

שזהו בעילוי על בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, ואפילו בעילוי על 

המשכן, דאע״פ שזה הי׳ מעשה משה, ומעשי משה הם נצחיים כדאיתא במדרש78 

שלכן גם המשכן הוא נצחי, הרי זה בא ע״י עבודת הגלות, שזה מביא את משיח 

צדקנו, בדוגמת מעלתו של משיח לגבי משה, שבזה ניתוסף ענין התשובה, שעשו 

צדיקייא  לאתבא  הידוע79  ובלשון  בתחתונים,  דירה  העולם  והסתר  מהעלם 

בתיובתא, שזהו ענינו של משיח, שויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה80, 

עד שמלאה הארץ דעה את הוי׳ כמים לים מכסים81, בגאולה האמיתית והשלימה. 

הכי  בהקדם  באה  היא  ובפשטות  יותר,  עוד  הגאולה  את  ומחישים  ומזרזים 
והלכו  כיצד  יראו  שאז  טפחים,  מעשרה  למטה  ממש  בימינו  גדול, 

גוים לאורך82, והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך83, בדוגמת המצב עוד 

בימים האחרונים של הגלות, שאכתי עבדי דאחשורוש אנן84, שגם אז כבר נפל 

פחד היהודים עליהם85, ואחשורוש מבקש (בעט זיך) שיהי׳ בית המן נתן למרדכי 

דאז  ומצב  למעמד  ממש  הקרובה  ההכנה  וזוהי  המלכה86,  לאסתר  וגם  היהודי 

אהפוך אל כל העמים כולם שפה ברורה87, לאחרי ביאת משיח צדקנו, בגאולה 

האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו. 

71) ראה ירושלמי ברכות פ״ד סה״ה. ועוד. 
72) ראה ספרי דברים בתחלתו. פס״ר פ׳ שבת 
לקו״ת  תקג.  רמז  ישעי׳  יל״ש  ג.  (פ״א),  ור״ח 

מסעי פט, ב. 
73) ראה ר״ה לא, א. סנהדרין צז, א. ע״ז ט, א. 

74) תניא רפל״ז. 
75) ברכות יב, א. 

76) רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד. 
77) בשלח טו, יז. 

78) סוטה ט, סע״א. תדבא״ר פי״ח. 
79) ראה לקו״ת ר״ה נח, ד. האזינו עה, סע״ב. 

מאמרי  סע״ב.  נ,  א.  מה,  שה״ש  ב.  צב,  שמע״צ 
זח״ג  וראה  ועוד.  תקלד.  ע׳  ח״ב  תקס״ב  אדה״ז 

קנג, ב. לקו״ד ח״א קמו, א ואילך. 
80) ישעי׳ יא, א. 

81) שם, ט. רמב״ם שם פי״ב ה״ה. 
82) ישעי׳ ס, ג. 

83) שם מט, כג. 
84) מגילה יד, א. 
85) אסתר ח, יז. 
86) ראה שם, א. 
87) צפני׳ ג, ט. 
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בס״ד. שיחת מוצאי ש״פ משפטים, כ״ז שבט, 
מבה״ח אדר-ראשון – בחדרו – ה׳תשל״ח 

הנחה בלתי מוגה

א. זהו מוצאי שבת קודש פרשת משפטים, וגם שבת מברכים (ראש) חודש אדר, 

ומכיון שזוהי שנת העיבור – זהו (ראש) חודש אדר ראשון. 

בהשגחה  הוא  ענין  כל   – הבעש״ט  תורת  ע״פ  ובפרט   – פעמים  כמה  וכמדובר 

פרטית1, וצריכים ללמוד מזה הוראה בעבודת האדם לקונו2; ומזה מובן ג״כ – ועאכו״כ 

– כאשר כל הענינים האמורים באים יחדיו, ומדברים על זה בהתוועדות, 

[באופן שנשמע ע״י כו״כ מישראל, שכו״כ מהם נמצאים ויושבים בהתוועדות של 

כו״כ עשיריות מישראל, ש״אכל בי׳ עשרה שכינתא שריא״3, 

וכמ״ש אדמו״ר הזקן באגרת הקודש4 שזהו אפילו כשאינם עוסקים בתורה ומצוות, 

ועאכו״כ שהכוונה בזה היא שיחזרו דבר תורה, ובפרט מרבותינו נשיאינו, שלאורם נלך 

עד ביאת משיח צדקנו]. 

ובמילא, בודאי יש בזה הוראה, שיש בה פרטים הנמשכים מזה שזהו מוצאי שבת 

קודש פרשת משפטים, מברכים חודש אדר, ובאדר גופא – אדר הראשון. 

ב. השייכות הגלוי׳ שיש לזה למוצאי שבת קודש פרשת משפטים, וההוראה מזה 

דבר  על  מתעכבים  שמפרשים5  מזה  מיד  מובנת   – זה  קודש  שבת  ממוצאי  שלוקחים 

הדורש ביאור גדול: 

כאשר מתחילים לומר ״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״6, הנה המשפט והדין 

הראשון מסופר אודות ״כי תקנה עבד עברי״7. 

ולכאורה זהו ענין שאינו רגיל כלל, וכמובן גם מפרש״י על התורה [ובמילא מובן 

שזהו ענין פשוט, עד ב״פשוטו של מקרא״8], דכיצד יכולה להיות מציאות זו ד״כי תקנה 

זה קשור עם ענינים בלתי רגילים  עבד עברי״ שאודותה מספר הפסוק – שבפשטות 

כלל וכלל; 

1) כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סקי״ט-קכב (צט, 
ב ואילך). וש״נ. 

2) שם סקכ״ז (קא, ב) ואילך. ובכ״מ. 
3) סנהדרין לט, א. 

4) סימן כג (קלו, ב). 

5) ראב״ע. רמב״ן. אברבנאל. כלי יקר. 
6) ריש פרשתנו (משפטים כא, א). 

7) שם, ב. 
8) ראה פרש״י בראשית ג, ח. שם, כד. ובכ״מ. 
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בלתי מוגה

ואעפ״כ, זה נעשה סדר בתורה, שסדר בתורה הוא ג״כ תורה9 והוראה10, שמזה מובן 

ג״כ שזוהי הוראה [מכיון ש״התורה היא נצחית״11] על כל הזמנים ועל כל המקומות, 

ולכל אחד ואחת. 

[וכאן בא בהדגשה בפרט ״ואחת״ – גם נשי ובנות ישראל, מכיון שממ״ש בהתחלת 

ללשון  זכר  לשון  בין  חילוקים  עושים  שאח״כ  אע״פ  לפניהם״,  תשים  ״אשר  הפרשה 

. אשה לאיש״, שבענינים   . נקבה, דורשת הגמרא (קידושין12) על ״לפניהם״ ש״השוה 

אלה אשה שוה לאיש, ולא שלומדים את זה מריבוי, אלא מכיון שכתוב ״לפניהם״ סתם, 

זה כולל את כולם, הן אשה והן איש. 

וזה בא גם בהמשך לכך שבפרשה שלפני זה, פרשת מתן תורה, נאמר ג״כ שמשה 

לאנשים,  והן  לנשים  הן  ישראל״13,  לבני  ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  ״כה  נצטוה  רבינו 

לבני  ״ותגיד  אח״כ  ורק  יעקב״  לבית  ״תאמר  קודם  קדמו,  אף  הנשים  שם   – ואדרבה 

ישראל״, וכמדובר בארוכה (ממדרשי רז״ל14) הפירוש וטעם הדבר. 

ובפרט ש״תשים לפניהם״ הוא ענין שממנו לומדים על לימוד התורה, כדי לדעת את 

מצוות ה׳15 – דמזה מובן ג״כ (כפי שמסיים אדמו״ר הזקן בהלכות תלמוד תורה בסוף 

וסיום פרק ראשון) עד כמה זה נמצא (ובמדה הכי גדולה) בנשי ובנות ישראל]. 

וכאמור, על זה ישנה התמי׳ שמתעכבים עלי׳ כו״כ מפרשני התורה מדין ד״כי תקנה 

אמר  שהקב״ה  הכתוב17)  על  רז״ל  מדרש  על  גם  (מיוסד  זאת16  ומתרצים  עברי״;  עבד 

״עבדי  לעבדים,  מצרים  יציאת  ע״י  ישראל,  בני  את  העברים,  את  קנה  שהוא  שמכיון 

אתם״18, וציוה אותם בנוגע לענינים של תורה ומצוותי׳, שזהו למשך ״שיתא אלפי שנין 

דהוי עלמא״19 – 

הנה בדיוק כמו שמלאכתו של הקב״ה היתה ב״ששת ימים עשה הוי׳ את השמים ואת 

יהי׳ לו עבד עברי  וינפש״20, כמו כן יהודי נצטוה שכאשר  וביום השביעי שבת  הארץ 

(יהודי), עליו ג״כ להתנהג עמו כפי שהתנהג הקב״ה [מכיון ש״ועמך כולם צדיקים״21 

ו״צדיקים דומין לבוראם״22 – זהו מאמר המוסגר בתור ביאור על המדרש], וצריך להיות 

ג״כ ״שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי״7. 

כלל  תושבע״פ  חלק  של״ה  ב.  ו,  פסחים  ראה   (9
לשונות בתחלתו (תב, ב). וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 629 

הערה ד״ה סדר אין תורה איז אויך תורה. וש״נ. 
10) ראה רד״ק לתהלים יט, ח. ס׳ השרשים שלו ערך 
ירה. גו״א ר״פ בראשית (בשם הרד״ק). וראה זח״ג נג, 

ב. 
11) תניא רפי״ז. 

12) לה, א. 
13) יט, ג. ראה מכילתא ופרש״י עה״פ. 

14) שמו״ר פכ״ח, ב. 

15) פרש״י ריש פרשתנו. וראה גם עירובין נד, ב. הל׳ 
ת״ת לאדה״ז פ״ד הי״ח. 

16) ראה גם של״ה קנא, ב. 
17) ראה שמו״ר פ״ל, ה. 

18) ספרי ס״פ שלח (טו, מא). 
19) ראה ר״ה לא, א. סנהדרין צז, א. ע״ז ט, א. 

20) תשא לא, יז. 
21) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק. 

22) רות רבה פ״ד, ג. וראה ב״ר פס״ז, ח. ועוד. 
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ובפרט כמבואר ענינים אלה גם ע״פ פנימיות התורה, בדרושי רבותינו נשיאינו23. 

ג. וזוהי השייכות המיוחדת למוצאי שבת קודש: 

כמדובר בהתוועדות שלפני זה24, החילוק (אצל יהודי) בין שבת למוצאי שבת הוא 

החילוק הכללי, שבשבת ״כל מלאכתך עשוי׳״25, ולא שייכים ענינים של עבד, ואדרבה 

– אז ״וקראת לשבת עונג״26, תכלית השלימות בתענוג, עד כהתענוג ד״רעוא דרעוין״27, 

שזהו שלימות התענוג, שזה בא בתור הקדמה, ותיכף לאחרי זה בא מוצאי שבת; 

משא״כ במוצאי שבת קודש אז ״ששת ימים תעבוד״28, וכדאיתא במכילתא (מכילתא 

דרשב״י29) ש״ועשית כל מלאכתך״28 זהו ענין של ציווי ומצוה, שזהו ענין של עבד – אז 

הוא החילוק הכללי בין יהודי כפי שעומד בשבת וכפי שעומד בימות החול, החל ממוצאי 

שבת, 

זהו  ממש״30;  ממעל  אלוקה  ״חלק  שהוא  ועד  להקב״ה,  לגמרי  שייך  הוא  שתמיד 

העצמות והפנימיות שלו, עד כפסק דין הרמב״ם הידוע31 שזה נאמר בנוגע לכל אחד 

מישראל, וגם בנוגע למעשה בפועל (כמובן מהפסק-דין), לא שזהו ענין העומד בהעלם, 

ובהעלם גדול, אלא אדרבה – זה נוגע למעשה בפועל. 

ובזה גופא ישנו כפי ש״עבד מלך מלך״32, דעם היות שהוא ענין של עבד, ״אני לא 

נבראתי אלא לשמש את קוני״33, הרי בזה גופא יש את מה שעומד יותר בגלוי – אם זה 

שהוא ״עבד מלך״, או זה שהוא ״מלך״: בשבת עומד בגלוי זה שהוא ״מלך״, ובימות החול 

(החל ממוצאי שבת קודש) עומד בגלוי זה שהוא ״עבד מלך״ – עבד של מלך שהוא מלך 

מלכי המלכים הקב״ה. 

בענינים  הוא  עבד,  בדרגת  מלך״,  ״עבד  שהוא  זה  החול,  בימות  אפילו  ולכן,  ד. 

הקשורים עם הקב״ה; דבשבת העבודה היא מתוך תענוג, ובימות החול העבודה היא 

יותר מתוך קבלת עול ומעשה בפועל. 

משא״כ בנוגע לעולם, דמכיון שהוא עבד מלך מלכי המלכים הקב״ה, הנה אפילו 

כשהוא עומד בדרגא של עבד – ג״כ אין לו מה להתפעל כיצד נראה העולם ומה אומר 

23) תו״א פרשתנו עו, א. תו״ח פרשתנו תיא, ב. תטז, 
א. 

זו  24) ראה דברי משיח – שיחת ש״פ האזינו שנה 
סט״ו. 

בטושו״ע  הובא  ט.  כ,  יתרו  ופרש״י  מכילתא   (25
(ודאדה״ז) או״ח סש״ו ס״ח (סכ״א). 

26) ישעי׳ נח, יג. 
27) זח״ב פח, סע״ב. 

28) יתרו כ, ח. ואתחנן ה, יב. 
29) יתרו שם, ט. הובא (בשם המכילתא) בדרשות ר׳ 

יהושע אבן שועב פ׳ וישב, ובספר מנחה בלולה. וראה 
גם סה״מ בראשית ח״ב ע׳ קכז. וש״נ. 

30) תניא רפ״ב. 
31) הל׳ גירושין פ״ב ה״כ. 

32) תנחומא צו יג (הובא בפרש״י בהעלותך יב, ח). 
ספרי ופרש״י דברים א, ז. פרש״י לך לך טו, יח. ב״ר 

פט״ז, ג. 
33) משנה וברייתא שבהערה 77 (ע״פ גירסת הש״ס 
ירושלים  הבבלי,  תלמוד  של  כתבי-היד  (אוסף  כת״י 
תשכ״ד). וכן הובא במלאכת שלמה למשנה שם. וראה 

גם יל״ש ירמי׳ רמז רעו). 
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העולם ומה רוצה העולם שהוא יאמר ויעשה, אלא אדרבה – כפי שאומרים במוצאי 

שבת, וחסידות34 מביאה את הביאור בזה [אע״פ שבנוסח חב״ד אין זה נמצא בסידור35], 

שמוצאי שבת קודש מתחיל עם הציווי של הקב״ה ״אל תירא עבדי יעקב״36, 

שציוויו של הקב״ה הוא גם נתינת כח37, ומכיון שזהו ״כה אמר ה׳״38 ליעקב, הרי 

דיבורו של הקב״ה חשיב מעשה39, וזה נעשה הנתינת כח עד במעשה בפועל. 

וזוהי גם ההוראה הכללית מכל מוצאי שבת קודש פרשת משפטים, כולל גם מוצאי 

שבת פרשת משפטים דשנה זו. 

ה. וכאשר זה בא ביחד עם שבת מברכים אדר – שענינו של אדר הוא, כמדובר כמה 

פעמים, שזה מורה שאפילו במעמד ומצב ש״אכתי עבדי דאחשורוש אנן״40, כפי שהיתה 

גדול או פורים קטן) – הנה אפילו  (פורים  הנקודה של אדר, שזהו הענין של פורים 

במצב ש״עבדי דאחשורוש אנן״, עומדים בני ישראל באופן גלוי בנוגע לכל עניני יהדות, 

תורה ומצוותי׳. 

תובע  העולם  לכאורה   – ואדרבה  לזה,  מוכן  אינו  עדיין  שהעולם  שנראה  ואע״פ 

בדיבור באופן הפכי, הנה בדיוק כפי שהי׳ בפורים, כמסופר במגילת אסתר, ש״ונהפוך 

כפי שרצה אחשורוש של מטה,  בגלוי,  אז במעמד דאחשורוש  הוא״41, שהעולם עמד 

ומכיון שהיו עדיין בגלות, היו במצב ד״עבדי דאחשורוש אנן״ – 

״לא  מרדכי״42)  (ו״עם  ומרדכי  לאחשורוש,  צייתו  לא  שהם  בלבד  זו  לא  אעפ״כ, 

יכרע ולא ישתחוה״43, אלא אדרבה – זה הביא ל״ונהפוך הוא״, ש״ישלטו היהודים המה 

בשונאיהם״41, עד ש״שמעו הולך בכל המדינות״44, עד ש״רבים מעמי הארץ מתייהדים״45. 

לה הגבלה,  ולשמחה שאין  גדולה,  לדורות לשמחה  נעשה קביעות  זה  ועד שענין 

שזוהי השמחה דפורים אפילו לגבי השמחה דשלוש רגלים46, שדוקא אז השמחה היא 

״עד דלא ידע״47, משא״כ בשלוש רגלים, 

בזמן  אפילו  גם  וזהו  בחגך״48,  ״ושמחת  להיות  שחייב  הוא  התורה  מן  [שהציווי 

הגלות49, כפי שמביא אדמו״ר הזקן את הפסק דין בסוף הלכות יו״ט בשולחן הזהב שלו50, 

34) לקו״ת בלק עב, ב. 
35) ראה ד״ה בראשית ברא שנה זו (מוגה – סה״מ 

בראשית ח״א ע׳ צא) הערה 24. 
36) ישעי׳ מד, ב. ירמי׳ ל, י. מו, כז. כח. 

37) ראה תנחומא נשא יא. במדב״ר פי״ב, ג. 
38) ישעי׳ שם. 

39) ראה שבת קיט, ב. ב״ר פמ״ד, כב. אוה״ת יתרו 
(כרך ז) ס״ע ב׳תשב-ג. 

40) מגילה יד, א. 
41) אסתר ט, א. 

42) שם ג, ו. 
43) שם, ב. 

44) שם ט, ד. 
45) שם ח, יז. 

46) ראה תו״א מג״א צח, א. לקו״ת נצבים מח, א. 
47) מגילה ז, ב. שו״ע או״ח סתרצ״ה ס״ב. 

48) פ׳ ראה טז, יד. 
49) רמב״ם הל׳ יו״ט פ״ו הי״ז. 

בלקו״ש  הנסמן  גם  וראה  ס״ז.  סתקכ״ט  או״ח   (50
חי״א ע׳ 336 הערה 2. 
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ואעפ״כ יש אז מדידות והגבלות, כפי שמסיים שם שבית דין צריכים להשגיח51, משא״כ 

שמחת פורים]. 

באופן  כשנמצאים  שאפילו  מורה  שזה  במלאכה52,  מותר  שפורים  מה  גם  וזהו  ו. 

גדר53,  שפורצת  בשמחה  בגלוי  אז  עומדים  החול,  ימות  בדוגמת  שזהו  מלאכה,  של 

ש״רבים מעמי הארץ מתייהדים״, ו״נפל פחד היהודים עליהם״45 – אפילו אלה שאינם 

״מתייהדים״, 

ועד ש״שמעו הולך בכל המדינות״, שכל אחד מישראל שהוא מ״עם מרדכי״ בכל 

לזה  יש  אז  ד״עם מרדכי״,  מקום שהוא, כשהוא מתנהג כפי שצריכה להיות ההנהגה 

פעולה וזה מגיע ״בכל המדינות״. 

וזה מתאים לפסק דין הרמב״ם54, שיהודי ע״י מעשה אחד או דיבור אחד או מחשבה 

אחת ״מכריע עצמו ואת כל העולם כולו״, שמכריע את ״כל המדינות״ לכף זכות ע״י 

הנהגתו באיזה מהלבושים שלו שיהי׳, בין ע״י מעשה, ואפילו ע״י דיבור, ואפילו ע״י 

מחשבה. 

ואת הכח לחודש אדר, ובפרט לנקודה הפנימית שלו [המתחילה כבר מיד ״משנכנס 

של  לנס  (כפרש״י56)  קשור  וזה  חודש,  מראש  מיד  כבר  שזהו  בשמחה״55,  מרבין  אדר 

פורים] – לוקחים מהנתינת-כח לראש החודש, הכולל את כל ימות החודש57, ועאכו״כ 

הנקודה התיכונה של ימות החודש, שבאדר זהו פורים (בין אם פורים גדול או פורים 

קטן) – שעל זה לוקחים את הכח משבת מברכים חודש אדר, שזוהי שבת זו. 

וזהו גם הקשר עם האמור לעיל על ״אל תירא עבדי יעקב״, כמוזכר לעיל שפורים 

מותר במלאכה, שזהו הקשר עם מוצאי שבת קודש, שזהו לאחר שבת קודש, אבל זהו 

מוצאי שבת קודש, ש״מיני׳ מתברכין כולהו יומין״58. 

ז. וכמו כן ישנו הענין השלישי, שבאדר גופא – בשנה זו – זהו אדר ראשון דוקא: 

באדר ראשון יש עילוי לגבי אדר שני. דאע״פ שלכאורה קריאת המגילה ומתנות 

לאביונים הוא באדר שני (כפסק דין המשנה59), הרי יש באדר ראשון מעלה לגבי אדר 

שני. 

זהו עי״ז שמיתוסף  והיא – שאדר ראשון קשור עם ענין העיבור, ששנת העיבור 

חודש נוסף, והדין הוא – ועד כפי הנפקא מינה בנוגע לנדר ושבועה60 – שכאשר נודרים 

51) רמב״ם שם ה״כ. שו״ע אדה״ז שם סי״ג. 
הי״ד.  פ״ב  מגילה  הל׳  רמב״ם  ב.  ה,  מגילה   (52

טושו״ע או״ח סתרצ״ו ס״ג. 
53) ראה בארוכה סה״מ תרנ״ז ס״ע רכג ואילך. 

54) הל׳ תשובה פ״ג ה״ד. 
55) תענית כט, סע״א. 

56) ד״ה משנכנס – תענית שם. 
סע״א-ב.  מז,  נצבים  ג.  מא,  תבוא  לקו״ת  ראה   (57
ר״ה נח, א-ב. עטרת ראש שער ר״ה בתחלתו. אוה״ת 

דרושים לר״ה (כרך ה) ע׳ ב׳עז ואילך. ובכ״מ. 
58) זח״ב סג, ב. פח, א. 

59) מגילה ו, ב. 
60) שו״ת הרדב״ז ח״א סק״נ. 
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לעשות ענין ב״חודש העיבור״, צריכים לעשות את זה בחודש אדר ראשון. וכדאיתא על 

זה הטעם, שזהו החודש שניתן כדי לעשות את העיבור, שענין העיבור הוא להשלים 

שהמנין ללבנה ישתווה למנין לחמה61. 

ועד שזהו לא רק בדרך הלכה, אלא גם בפשוטו של הש״ס, שהרי רש״י ותוספות 

מפרשים במסכת ראש השנה62 [דרש״י גם בפירושו על הש״ס הוא ״פשוטו של ש״ס״], 

שגם ע״פ הפשט בש״ס חודש אדר ראשון הוא חודש העיבור. 

ומזה יוצאת המעלה, שענין העיבור הוא ענין נעלה ביותר. דאע״פ שבעבודת ה׳ יש 

חסרון בימים (שזהו ענין עיקרי בעבודת ה׳, שכל יום יהי׳ יום שלם, מלא בתורה שלימה 

ומצוותי׳63), דיתכן שמצד פגימת הלבנה ומצד כו״כ ענינים שעל ידם באה פגימת הלבנה 

(שלכן היא נקראת ״מאור הקטן״64), יכול לצאת שיש חסרון במנין ללבנה לגבי המנין 

לחמה – 

נאמר שחסרון זה אינו ח״ו חסרון קיים, אלא אדרבה – כמו כל הירידות זוהי ירידה 

ועיבור  בפרט  החודש  שקידוש  ועבודתו,  פעולתו  ע״י  ַיראה  שיהודי  כדי  עלי׳,  צורך 

השנה תלוי בבית דין65, עד שהקב״ה אומר למלאכים ולבית דין שלמעלה: הבה נבוא 

היהודי  שבזה  החודש66,  וקידוש  השנה  לעיבור  בנוגע  ישראל  בני  עשו  כיצד  ונשמע 

מראה שדוקא ע״י ירידה, שהוא נמצא בבית דין שלמטה, הוא משלים את החסרון. 

השתוות  נעשית  שאז  המחזור,  של  והחותם  הסיום  שזהו   – זו  בשנה  ובפרט  ח. 

החסרון (״ווערט דער חסרון אויסגעגליכן״) בשלימותו67, 

שאז יש לזה מעלה לגבי שנת החמה, דשם אין שינויים וזה ניתן מלמעלה, משא״כ 

״עתידים  גם  ולכן  ללבנה״68,  ״מונין  שישראל  ישראל,  בני  דעבודת  בענין  תלוי׳  לבנה 

להתחדש כמותה״69. 

אודות שבת  מדובר  במיוחד כאשר  בגלוי  עומד  וזה  וזה קשור עם שבת מברכים, 

מברכים אדר ראשון. 

נמשך  שמזה  כולל  זה  החדשים,  את  מחדשים  ישראל  שבני  שעי״ז  מראה,  וזה  ט. 

אח״כ בכל התורה ומצוותי׳. 

ה״א  פ״ד  ה״ב.  פ״א  קידוה״ח  הל׳  רמב״ם   (61
טואו״ח סו״ס תכח. ועוד. 

62) יט, ב. 
ע״ב.  ריש  צד,  ח״ג  סע״א.  רה,  ח״א  זהר  ראה   (63
ד״ה  ב.  תיא,  פרשתנו  תו״ח  ג.  עה,  פרשתנו  תו״א 
ואברהם זקן שנה זו (נדפס לעיל). דברי משיח – שיחת 

מוצאי ש״פ חיי שרה שנה זו ס״י; סט״ז. 

64) בראשית א, טז ובפרש״י. 
65) ראה ר״ה כה, א. 

66) דב״ר פ״ב, יד. 
67) רמב״ם שם פ״ט ה״א. פ״י ה״א. טואו״ח שם. 

68) סוכה כט, א. ב״ר פ״ו, ג. 
69) נוסח קידוש לבנה (סנהדרין מב, א). 



15מוצאי ש"פ משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר 

בלתי מוגה

הוא  ו״דוד  הקטן״70  הוא  ד״יעקב  מהקב״ה,  מקבלים  ישראל  שבני  הענין  גם  וזהו 

של  רצונו  את  ומקיימים  עצמם  את  מקטינים  שהם  עצמכם״72,  ״שמקטינים  הקטן״71, 

הקב״ה, שזהו הענין של עבד. 

ודוקא ע״י עבד זה, מיתוסף כח בפמליא של מעלה73 (כביכול), ועד בלשון הידוע 

לפני  רוח  ״נחת  אומר  בפירושו על התורה)74 שהקב״ה  (שגם רש״י מביאו  של הספרי 

שאמרתי ונעשה רצוני״, דע״י מה יש לו את הנחת רוח – עי״ז שיהודי מקריב קרבן, 

. תקריבו״75, שמקריב להקב״ה את עצמו76 ואת חלקו בעולם, ועי״ז – את כל   . ״מכם 

העולם כולו, שעושה דירה לו ית׳ בתחתונים. 

וזה עומד בגלוי בחודש העיבור, יותר מכפי שזהו באדר שני ובשאר החדשים. 

י. והנה, הדרך לעשות לו ית׳ דירה בתחתונים היא עי״ז שמתנהג באופן המתאים 

ל״אני נבראתי לשמש את קוני״77. 

זה  על  ומביא  ד״כי תקנה״,   – גם התחלת פרשת משפטים  שזהו   – באופן  ובפרט 

אדמו״ר הזקן78 שיש את ארבעת הלשונות ד״ברוך קונך״ עד ״ברוך עושך״79, שכאן הוא 

הענין ד״כי תקנה״ – דוקא הענין דקנין, שעי״ז עושה דירה לו ית׳ בתחתונים. 

עסוק  שהוא  ומכיון  מלך״,  ״עבד  שהוא  דמכיון  ה׳,  ברכת  את  לו  ממשיך  גם  וזה 

אז  נעשה   – (ביהודי81)  בתוכם״80  ״ושכנתי  ית׳,  לו  דירה  ועושה  קוני״,  את  ב״לשמש 

״באור פני מלך חיים״82, ו״מאן דיהיב חיי יהיב מזוני״83 – שיש לו בני חיי ומזונא, ובכולם 

רויחא, ״מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה״84. 

ובלשון הידוע85 – ״הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו״, שזהו ציווי בתורה, עד 

במעשה בפועל, כמבואר בפוסקים, 

את  קנה  שהקב״ה  דמכיון  לישראל״86,  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  ״מגיד  והרי 

לעצמו״,  אדון  ״כקונה  זהו   – עברי״  עבד  ל״הקונה  העברים  את  אתם״, שעשה  ״עבדי 

70) ע״פ עמוס ז, ב. וראה חולין ס, ב. 
71) שמואל-א יז, יד. וראה חולין שם. 

72) ראה פרש״י שה״ש ח, ח. וראה ב״ר שם. אוה״ת 
בראשית ד, ב ואילך. סה״מ תרע״ח ע׳ קנט ואילך. 

73) ראה איכ״ר פ״א, לג. 
74) פינחס כח, ח. וראה גם תו״כ ופרש״י ויקרא א, 

ט. פרש״י תצוה כט, כה. 
75) ויקרא א, ב. 

כד  ע׳  ויקרא  סה״מ  ואילך.  ב  ב,  ויקרא  לקו״ת   (76
ואילך, ובהנסמן שם הערה 7. שם ע׳ לו, ובהנסמן שם 

הערה 6. 
77) משנה וברייתא סוף קידושין. 

78) תו״א שם עו, ב. 
79) נוסח קידוש לבנה. 

80) תרומה כה, ח. 
קרוב  פ״ו  האהבה  שער  חכמה  ראשית  ראה   (81
שם.  תרומה  אלשיך  פסוקים).  ושני  (ד״ה  לתחלתו 

של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
82) משלי טז, טו. 

83) ראה תענית ח, ב. 
84) נוסח ברכה שלישית דבהמ״ז. 

עבדים  הל׳  רמב״ם  ב.  ל,  ערכין  א.  כ,  קידושין   (85
פ״א ה״ט. 

86) תהלים קמז, יט. ראה שמו״ר פ״ל, ט. 
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עד בלשון הגמרא87 ״הקב״ה גוזר . . וצדיק מבטלה״, ״ועמך כולם צדיקים״88, שכל אחד 

מישראל הוא במעמד ומצב של עבד (עכ״פ), ועאכו״כ כשמגיע לדרגא של עבד נאמן, 

שזהו שלימות בעבד89. 

ובמילא יש לו הכל, כאמור לעיל, בדיוק כמו שזהו בדירת המלך, שאז ״לא תחסר 

כל בה״90. 

יא. אלו הן ההוראות הכלליות והנקודה השוה שבהן – ענין העבד. אבל לא ח״ו עבד 

שנעשה בטל בפני העולם, אלא עבד שנעשה בטל רק בפני המלך האמיתי, שזהו הקב״ה, 

מלך מלכי המלכים הקב״ה, שהוא ״ממליך מלכים ולו המלוכה״91. 

תקנה  ו״כי  המשפטים״  ״ואלה  מתחיל  גם  בזה  שלכן  הכללית,  ההוראה  גם  וזוהי 

הזקן92  אדמו״ר  (כפי שמביא  הראשונה  וההליכה  הראשון  שזהו המשפט  עברי״,  עבד 

את הפירוש ד״משפט״ מלשון ״הלכתא״93, שזהו ״הליכות״ מלשון הליכה) של יהודי – 

שיודע שהוא ״עבד עברי״. 

כפנימיות  גם  כולל  הקנין,  שלימות  בתכלית  בפשטות,  תקנה״  ד״כי  באופן  וזהו 

הענין – שהוא נעשה במעמד ומצב של ״קונך״, שזה קאי על עולם האצילות78, שנשמה 

כפי שנמצאת כאן למטה בגוף, איזו נשמה שלא תהי׳, אפילו נשמה שבדרגת עבד הכי 

פחותה, שרשה ומקורה ומזלה (״מזל״ מלשון מזיל, שנוזל בנשמה כפי שהיא בגוף94) 

הוא מאצילות, 

ונאוה״96,  אני  ״שחורה  עה״פ95  בדרושים  השירים  שיר  בלקו״ת  בארוכה  [כמבואר 

דאע״פ ש״שחורה״, שזוהי שחרות הגלות, מכל מקום ״ונאוה״, 

ו״אני ישינה״97 – ״בגלותא״98, אבל ״ולבי ער״97, שהלב ״פליג לכל שייפין״99, שהדם 

פנימיות  שלכן  מהלב,  דוקא  שליטין״100)  ה״תלת  (מבין  נמשך  הגוף  כל  של  והחיות 

הנשמה היא דוקא בלב, ולא במוח שבראש, כמבואר בכמה מקומות101]. 

וזה נמשך אצל כל אחד מישראל, עד בפסק דין בפועל ובמעשה בפועל – כפסק דין 

הרמב״ם הנ״ל (ס״ג). 

יב. ונקודת ההוראה היא, שאע״פ שבהגיע אדר נזכרים ש״אכתי עבדי דאחשורוש 

וצריך להיות  ימות החול,  נזכרים שצריכים להתחיל ששת  ובהגיע מוצאי שבת  אנן״, 

87) מו״ק טז, ב. וש״נ. 
88) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק. 

89) ראה המשך תרס״ו ע׳ שטז ואילך. 
90) עקב ח, ט. וראה שבת קנג, א. 

91) פיוט ״וכל מאמינים״ במוסף דר״ה ויוהכ״פ. 
92) תו״א שבהערה 63. 

93) ת״א וישב מ, יג. 
94) לקו״ת האזינו עא, ד. שה״ש טז, ד. ובכ״מ. 

95) שה״ש א, ה. 
96) ו, ג ואילך. ח, ג ואילך. 

97) שה״ש ה, ב. 
98) זח״ג צה, א. 

99) ראה זח״ג קסא, ב. רכא, ב. אגה״ק סל״א. 
100) זח״ב קנג, א. 

101) ראה סה״מ תרע״ח ע׳ קנח. 
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״ששת ימים תעבוד״, ובהגיע אדר בשנה שיש בה אדר ראשון ואדר שני נזכרים שצריכים 

להשלים את החסרון – 

ח״ו שזה יפעל נפילת רוח, או שיקשיבו לרצון העולם, אלא אדרבה – הולכים אז 

בשמחה ובטוב לבב לעבודה הכי נעלית דאדר ראשון, להשלים את החסרון, לא רק של 

שנה זו אלא גם של השנים שלפני זה. 

וכפי שזהו בפשטות, שאדר ראשון, שהוא חודש העיבור בסיום המחזור, משלים את 

החסרון לא רק של השנה שלו אלא גם של השנים שלפני זה, ואז ישנו הענין ד״נחת רוח 

לפני שאמרתי ונעשה רצוני״, עד שמשלימים גם מלשון שלימות102, 

 – ״שולמית״104  בשם  נקראים  ישראל  שבני  מהטעמים  שזהו  במדרש103  וכדמפרש 

שהם פועלים שלימות בהקב״ה; שלכן נקראים בני ישראל ״תאומתי״105, שהקב״ה צריך 

(כביכול) שיהי׳ לו יהודי ביחד עמו, ואז זה נעשה דבר שלם. 

יג. ומזה מובן גם ב״המעשה הוא העיקר״106 – שמוסיפים כח וחיות, ועד גם שמחה 

ותענוג, שיפעלו בעבודת ה׳ כמצּווה בתורתו, ״תורת חיים״107, מתוך שמחה וטוב לבב. 

הוא חשב  זה  אע״פ שיתכן שברגע שלפני  מתנגד,  אינו  בלבד שהעולם  זו  לא  ואז 

שהוא מתנגד – אלא מתגלה האמת, שזהו דירה לו ית׳ בתחתונים, 

שזה כבר הי׳ מיד בבריאת העולם, ד״עיקר שכינה בתחתונים היתה״108, וע״י עבודתו 

של יהודי, ובפרט ע״י הכח שהוא מקבל מאברהם יצחק ויעקב וה״שבעה רועים״109, וכן 

כמבואר  עכשיו,  גם  בתחתונים  ית׳  לו  הדירה  אח״כ  נעשית   – צדיקים״108  מה״שבעה 

בדרושי ההילולא110; והרי עכשיו הוא סיום חודש שבט, שאז הוא שבת מברכים אדר, 

ובשנת העיבור – אדר ראשון. 

יקר  הון  שכל  ההילולא111)  בדרושי  גם  שמבאר  (כפי  בגלוי  ורואים  שזוכים  ועד 

ועצום, האוצרות הכי גדולים, שקיבץ הקב״ה ואינו מראה אותם לאף אחד – הוא נותן 

וזה מתחלק ע״י פקידי החיל לכל אנשי הצבא, שזהו כל אחד מישראל, כאמור לעיל, 

שהוא ב״צבאות ה׳״112 – עבד לה׳. 

החל מזה שהוא נותן לו ״חמדה גנוזה״113 ש״נעלמה מעיני כל חי״114 – ענין התורה 

ולימוד התורה, ״ואלה המשפטים״. 

102) ראה לקו״ת פ׳ ראה ל, ג. ובכ״מ. 
103) ב״ר פס״ו, ב. שהש״ר פ״ז, א. 

104) שה״ש ז, א. 
105) שם ה, ב. 

106) אבות פ״א מי״ז. 
107) נוסח ברכת ״שים שלום״ בתפלת העמידה. 

108) שהש״ר פ״ה, א. וש״נ. 

109) מיכה ה, ד. סוכה נב, ב. 
110) ד״ה באתי לגני ה׳שי״ת (סה״מ תש״י ע׳ 111 

ואילך). 
111) סה״מ שם ע׳ 131 ואילך. 

112) בא יב, מא. 
113) שבת פח, ב. 

114) איוב כח, כא. 
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והרי ״התורה ניתנה לעשות שלום בעולם״, כפי שמסיים הרמב״ם את הלכות מגילה 

(פורים) וחנוכה – וכך נמשך גם שלום ושלימות בעולם, ש״ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך 

את עמו בשלום״115, 

גלוי,  ובאופן  טפחים,  למטה מעשרה  בפשטות,  הענינים  כל  את  יש  ישראל  ולבני 

כולל גם ענין השלום – מכיון שהם מתנהגים באופן המתאים ל״עוז לעמו יתן״, ״אין עוז 

אלא תורה״116, ע״פ התורה ומצוותי׳. 

יד. מאמר (כעין שיחה) ד״ה ואלה המשפטים (נדפס לעיל). 

טו. והנה, ע״פ המבואר בדרוש זה [שכאמור (במאמר) זהו ה״דרוש הנכבד״ מרבינו 

הגדול117, ומובא גם בספרי אדמו״ר האמצעי בכמה מקומות118, גם בתו״ח119, וגם באוה״ת 

להצ״צ120], מובן גם ההוראה הנצחית, שהיא בכל מקום ובכל זמן, ובכל אחד ואחת. 

החל מיד מהתחלת ימות החול, שאז מתחיל יהודי לחשוב מה עליו לעשות עם עניני 

זה עדיין  לו, שבינתיים  זַאכן״), והתורה אומרת  ווָאכעדיקע  זיינע  (״מיט  החולין שלו 

חולין, 

וההדגשה בזה היא על הענין שזהו רק ״בינתיים״, ויתירה מזה – דזה שזהו עדיין 

חולין הוא כדי שבנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקב״ה ַיראה את כחו ויכלתו במעשה 

תרומה  מטהרת  גם  למעלה  הקודש״,  טהרת  ״על   – מחולין  עושה  כיצד  בפועל121, 

ומטהרת מעשר שני (כמבואר ענינים אלה במסכת חגיגה122), ועד שעושה שהחולין הם 

לא רק ״על טהרת הקודש״, אלא הם נעשים ״קודש״ ממש. 

מן הקל אל החמור,  והסתר העולם123 הולכים  ובדוגמת האמור, שבהפיכת העלם 

מיד  ציוויו של האדון  כנעני״, שממלא את  ״עבד  הוא  ״מעט מעט אגרשנו״124: תחילה 

פועל  מקדימין״126)  (ד״זריזין  אח״כ  ומיד  נפשא״125,  לי׳  ״יהבין  שאז  עבודתו,  בתחילת 

ונעשה  יתיר״  ״זכה  בזריזות  ומיד  ו״זכה״ שנעשה מיד בדרגא ד״עבד עברי״,  בזריזות, 

בדרגא ד״יהבין לי׳ (לא רק רוחא, אלא גם) נשמתא״125, שזהו הדרגא ד״אמה העברי׳״, 

ואח״כ עומד במעמד ומצב ד״לו יעדנה״ או ״לבנו יעדנה״127. 

115) תהלים כט, יא. 
116) שהש״ר פ״א, ד. פ״ב, ג. 

117) ראה אוה״ת פרשתנו ע׳ א׳קכז. 
118) דרך חיים שער התפלה פס״ו (עב, ד) ואילך. 

119) וארא עא, ב ואילך. 
גם סהמ״צ  וראה  ואילך.  א׳קמ  ע׳  120) אוה״ת שם 

להצ״צ מצות דין עבד עברי (פ, א ואילך). 
דברי  ואילך.  שפ  ס״ע  תרס״ו  המשך  גם  ראה   (121

משיח – שיחת מוצאי ש״פ נח שנה זו ס״ג. 
(עם  סידור  א.  יג,  לך  לך  תו״א  וראה  ב.  יח,   (122

דא״ח) שער המילה קמה, ד ואילך. סהמ״צ להצ״צ ח, 
א. ועוד. 

123) ראה לקו״ת במדבר ה, סע״ג (מקה״ר פ״ג, יא). 
שלח לז, ד. שבת שובה סד, ב. ביאוה״ז להצ״צ ח״א 
ע׳ שנה (מפסחים נ, א). סה״מ ה׳ש״ת ע׳ 160 ואילך. 

וראה גם תקו״ז תמ״ב. ובכ״מ. 
124) פרשתנו כג, ל. 

125) זח״ב צד, ב. 
126) פסחים ד, א. טושו״ע יו״ד סרס״ב ס״א. 

127) פרשתנו כא, ט. 
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ועד שבא לדרגא ד״ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים״128, כפי שזהו עוד בזמן 

הגלות, שיש לו מנוחה מכל הענינים המבלבלים, ועאכו״כ מנוחה מיצרו שפעם הי׳ לא 

טוב, והוא הפכו, ״כל הזובח את יצרו״129, ועד למעלה מזה – שמהפך את יצרו, ״בכל 

לבבך בשני יצריך״130, 

שזו היתה דרגת עבודתו של אברהם אבינו, כדאיתא בירושלמי131, ״ומצאת את לבבו 

נאמן לפניך״132, בשתי בי״ת׳ן. 

ו״אחד הי׳ אברהם״133, והוא הרועה שממנו נמשך אח״כ בכל אחד ואחת מישראל, 

כמבואר בארוכה בתניא134. 

וכפי שמתחילים גם בכל תפילה (לא רק בתפילת החול, אלא אפילו בתפילת שבת 

ויו״ט, ובראש השנה ויום הכיפורים, וגם במוספין), שהתחלתה מיד ב״אלקי אברהם״ 

כחו  נעשה  ועד שזה  יעקב״,  ו״אלקי  יצחק״  ״אלקי  נעשה אח״כ  – שמ״אלקי אברהם״ 

וחיותו135 של האדם המתפלל. 

התחתונה  מהדרגא  החל  מרי׳״136,  קמי׳  ״כעבדא  שעומד  הוא,  התפילה  וענין  טז. 

שבעבד, עד לשלימות הדרגא, כבדרגת העבודה דתפילת העמידה, שהיא למעלה יותר 

בקונטרס  (וגם  מקומות  בכמה  בארוכה  כמבואר  שמע,  דקריאת  ד״ואהבת״  מהדרגא 

העבודה). וכמובן גם מפשטות הענינים, שדוקא בתפילת העמידה צריך להיות ה״כעבדא 

קמי׳ מרי׳״, עוד יותר אפילו מכפי שעומד בקריאת שמע137. 

והאופן שבו יהודי מסדר את תפילתו בתחילת היום – זהו הוראה כיצד מתנהג אח״כ 

במשך היום כולו: 

כשיוצא ״מבית הכנסת לבית המדרש״138, ואח״כ ״הנהג בהם מנהג דרך ארץ״139, שיש 

לו עסק עם ״ארץ״ וארציות – מתחיל מיד (ופועל) להעלות את החול, שזה נעשה מעשר 

שני ותרומה, ועד ״על טהרת הקודש״, ועד ״קודש״ ממש. 

וכפי שהענינים הם בעבודה, כמובן בפשטות: 

לכל לראש דואג שזה לא יהי׳ חולין, אלא ״אני נבראתי לשמש את קוני״, אע״פ שיש 

לו הנאה בזה – שזהו בדוגמת מעשר שני, שעבודתו היא שיהי׳ באופן דאכילה ושתי׳ 

וכו׳140; 

128) תמיד בסופה. 
129) ראה סנהדרין מג, ריש ע״ב. 

ספרי  (במשנה).  א  נד,  ברכות  ה.  ו,  ואתחנן   (130
ופרש״י עה״פ. 

131) ברכות פ״ט ה״ה. 
132) נחמי׳ ט, ח. 

133) יחזקאל לג, כד. 
134) פי״ח. 

135) ראה תו״א יתרו סז, ב. 
136) שבת י, א. זח״ג רכג, א. 

137) ראה לקו״ש שמות שנה זו (חט״ז ע׳ 18) הערה 
 .58

138) ראה ברכות בסופה. טושו״ע (ודאדה״ז) או״ח 
סקנ״ה ס״א. 

139) ברכות לה, ב. 
140) פ׳ ראה יד, כב ובפרש״י. 
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ואח״כ מתעלה למעלה יותר, שזהו הענין דתרומה, כפי שמפרשים בדרושי תרומה141 

שיש בזה שני פירושים: הפרשה, וגם הרמה; 

איקרי  (ד״משכן  המשכן  על  נאמר  תרומה״142,  לי  ד״ויקחו  ההתחלה  אחרי  ומיד 

מקדש״143) ״ועשו לי מקדש״144 – הענין ד״קודש״. 

ולזה משתמש (ומתחיל) בעניניו הגשמיים, מ״זהב וכסף ונחושת״145, כל הי״ג דברים 

המפורטים (וט״ו דברים המפורטים – ע״פ שני החשבונות146), שעושה מכל נכסיו ענין 

של ״מקדש״, לא רק ״על טהרת הקודש״, אלא זה נעשה ענין של ״מקדש״. 

יז. ומכיון שכל אחד מישראל נצטוה בזה, ועד שזה מתחיל (כאמור לעיל (במאמר)) 

״משמתחיל לדבר״147, שאז אומרים לו ש״תורה צוה לנו משה מורשה״148, שהוא מקבל 

את זה באופן של ירושה, שמיד משבא לאויר העולם, תינוק בן יומו, כבר ״יורש הכל״149 

– הרי כל העבודה שייכת אליו. 

וזה תלוי רק בהחלטתו, שהוא מחליט שהוא ״עבד עברי״, ו״עבד עברי״ זה הוא באופן 

ד״כי תקנה עבד עברי״ לשון יחיד, כמבואר בדרושים150 שאע״פ שההתחלה היא ״אשר 

ש״תשים  כמו  בדיוק  יחיד,  לשון  תקנה״  ״כי  נאמר  אח״כ  רבים,  לשון  לפניהם״  תשים 

(לפניהם)״ הוא לשון יחיד, 

דזה קאי על משה רבינו, שהוא ממשיך אמונה151, להיותו ״רעיא מהימנא״152, ״ורעה 

אמונה״,  ד״ורעה  באופן  נעשית  מישראל  אחד  כל  אצל  שישנה  שהאמונה  אמונה״153, 

ומעשה,  דיבור  מחשבה  שלו,  בלבושים  עד  שלו,  הנפש  כחות  בכל  זה  את  שממשיך 

ובאופן שזה נעשה קנין בנפשו, כפי שהי׳ אצל משה, שלכן משה הוא גם ענין הדעת. 

נאמר  שעליהם  ישראל  בני  בסוג  הן  דעת  ממשיך  שהוא  בדרושים154,  וכמבואר 

עומדים  שהם  נאמר  שעליהם  השני  בסוג  והן  אדם״155,  זרע  ישראל  בית  את  ״וזרעתי 

קודם השפעת משה, באופן ד״זרע בהמה״155, 

שגם הנפש הבהמית שלו נעשית בדרגא ד״אדם״, עי״ז שמכניעה עצמה (״זי ווַארפט 

זיך אונטער״), והמושל ושולט עלי׳ היא הנפש האלקית, ״אתם קרויין אדם״156, ״אדמה 

לעליון״157, ״חלק אלוקה ממעל״. 

141) אוה״ת תרומה ע׳ א׳שנב. 
142) תרומה כה, ב. 
143) עירובין ב, א. 

144) תרומה שם, ח. 
145) שם, ג. 

146) ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 153. וש״נ. 
147) סוכה מב, א. הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ״א. 

148) ברכה לג, ד. 
ב.  ע,  עירובין  (במשנה).  רע״א  מד,  נדה  ראה   (149

ב״ב קמ, ב (במשנה). 
150) תו״א ריש פרשתנו. 

151) בכ״ז – ראה תו״א שם עה, ב. (הוספות) קיא, 
א ואילך. 

152) ראה שמו״ר פ״ב, ב. זח״ב כ, ב ואילך. 
153) תהלים לז, ג. 

154) תו״א ריש פרשתנו. עו, ב. 
155) ירמי׳ לא, כו. 

156) יבמות סא, רע״א. 
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ועד שנעשים דבר אחד, ועד שאדרבה – ״נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני״, 

עמיקתא״159,  ב״בירא  העבודה  הבהמית,  נפש  עבודת  ע״י  שדוקא  בתניא158  כדאיתא 

עושים כאן את הדירה לו ית׳. 

ואת הכח לזה לוקחים אמנם מ״כי תקנה״ – שמשה עושה קנין בכל אחד מישראל, 

ועד שזה נעשה לגמרי קנינו של משה רבינו, שעליו נאמר160 ״זכרו תורת משה״, ומיד 

לאחר מכן נאמר התואר ״עבדי״, וכך זה נעשה גם קנין אצל כל אחד מישראל, 

בתו״א  כדמפרש  המשפטים״,  ״ואלה   – העיקר״  הוא  ב״המעשה  נמשך  שזה  ועד 

אלא  הליכות  תקרי  ״אל  לו״161,  עולם  ״הליכות  שנעשה  ״הלכתא״,  מלשון  (מתרגום) 

הלכות״162, שע״י לימוד התורה נעשה אצלו ענין ההליכה, 

שזהו דוקא ע״י ירידת הנשמה בגוף, דקודם הירידה הוא הי׳ בדרגא ד״עומדים״163, 

ואז הולך ממדריגתו עוד יותר מכפי שהיתה הנשמה קודם הירידה; שזהו הביאור מה 

פועלת הירידה צורך עלי׳. 

יח. ובפשטות, זהו גם הענין במעשה, שכשבאים למוצאי שבת, ובאים למעמד ומצב 

עוד  אדר,  חודש  באדר, שבראש  העולם  ומצב  ולמעמד  והסתר,  העלם  מלשון  דעולם 

קודם פורים, רואים לכאורה רק את המעמד ומצב ד״עבדי דאחשורוש אנן״ – 

הרי מסופר במגילה, שכאשר הגיע בפעם הראשונה האדר שהמן חשב עליו באופן 

הפכי – כבר בטלה הגזירה בפסח שלפני זה (כמבואר במדרש164), ע״י ״קול גדיא״, קולו 

של יעקב165 בבתי כנסיות ובבתי מדרשות166, לימוד התורה בפשטות, שזה כבר ביטל את 

הגזירה בחודש ניסן שלפני זה. 

וכאשר הגיעו לראש חודש אדר ולשבת מברכים אדר דשנה ההיא, כבר הי׳ המעמד 

יפה  עשה  ״הכל  בגלוי,  נמשך  זה  ואח״כ  הוא״,  ש״ונהפוך  לאמיתתו,  שהוא  כפי  ומצב 

בעתו״167, ו״כל יומא ויומא עביד עבידתי׳״168. 

ועד״ז הוא אצל כל אחד מישראל, שכאשר עומד בתוקף ש״לא יכרע ולא ישתחוה״, 

ואפילו  תורה,  שלומד  לפניהם״,  תשים  אשר  המשפטים  ש״ואלה  מפני  הוא  ותוקפו 

בענינים ד״משפטים״, שהם ענינים שבשכל – מתנהג ג״כ מצד זה שזהו ״תשים לפניהם״, 

ששמע את זה ממשה רבינו, 

157) ע״פ ישעי׳ יד, יד. ראה עש״מ (להרמ״ע מפאנו) 
ב.  כ,  א.  ג,  ב). של״ה  (קצג,  סל״ג  מאמר אכ״ח ח״ב 

רסח, ב. שא, ב. ועוד. 
158) פכ״ז. 

159) ע״פ ל׳ חז״ל – חגיגה ה, ב. 
160) מלאכי ג, כב. 

161) חבקוק ג, ו. 
162) מגילה כה, סע״ב. נדה בסופה. 

ואילך.  סע״א  ל,  וישב  תו״א  ראה  ז.  ג,  זכרי׳   (163
סה״מ תר״ס ע׳ קז ואילך. ובכ״מ. 

164) אסת״ר פ״ט, ג. 
165) ע״פ תולדות כז, כב. 

166) ראה ב״ר פס״ה, כ. 
167) קהלת ג, יא. 
168) זח״ג צד, ב. 
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[שלכן גם הדין הוא169 שחייבים לבוא דוקא לבית דין מישראל, ולא לבית דין אחר 

– אפילו כשאותו בית דין פוסק כפי שכתוב בשולחן ערוך]. 

תורה  תלמוד  מהלכות  (במאמר)  לעיל  כאמור  ״לפניהם״,  נעשה  זה  מזה:  ויתירה 

לאדמו״ר הזקן170 ש״משימו בלבם״, שזה ש״לבו ער״97 פועל ונעשה אצלו באופן גלוי, 

שאז עומד אצלו בגלוי ה״כי תקנה עבד עברי״, והוא מגיע ומתקרב יותר ויותר ע״י 

ה״שש שנים יעבוד״, שכל שנה היא בדוגמא ומרמזת על אלף שנים מהעולם171, ובפרט 

באלף הששי המרמז על שנה הששית, ובפרט אחרי חצות172, שאז היא ההכנה הקרובה 

ל״בשביעית יצא לחפשי״ מכל הענינים דהעלם והסתר, מכל עניני העולם, ומכל עניני 

חולין. 

בערב  עוד  היא  בזה  זכו״174, שההתחלה  חיים  ״טועמי׳   – פעמים173  כמה  וכמדובר 

שבת קודש, ועד שההתחלה היא ״מכל תבשיל ותבשיל״, כפי שמביא אדמו״ר הזקן בתור 

פסק דין בשולחן ערוך שלו175. 

יט. וזהו גם בפשטות – שלכל אחד מישראל ניתן כח וודאות שימשיך את זה בפועל, 

בידעו שהיכן שנמצא, אפילו עוד בהיותו בגלות ד״עבדי דאחשורוש״ – זהו רק בנוגע 

אלה  ענינים   – ערוך  בשולחן  נמשך  וזה  רבינו,  משה  שפסק  כפי  לפניהם״,  ל״תשים 

שצריכים לעשות כדברי ״אחשורוש״ ב״דינא דמלכותא״176 דילי׳, כולל גם ״ודרשו את 

שלום העיר״177. 

אבל כאשר כתוב בשולחן ערוך כיצד צריכים להתנהג, לא נוגע האם ״אחשורוש״ 

מסכים או לא, ואדרבה – הטובה דאחשורוש, ו״שלום העיר״, ושלום המדינה, ושלום 

העולם כולו (״לעשות שלום בעולם״) – הוא דוקא כשמתנהגים ע״פ התורה. 

וזהו גם במעשה יום-יום: 

כשמתחיל לחשוב, שאם יתנהג עם כל ההגבלות שבין אדם לחבירו בנוגע לפרנסתו, 

שהוא צריך להישמר מהשגת גבול, ומ״אבק״ של כל ענינים בלתי רצויים, ולכאורה זה 

יפגע בפרנסתו – 

אומרים שזהו בדיוק להיפך: מתי תהי׳ לו פרנסה, וינצל את הפרנסה לענינים בריאים 

הלכות״,  אלא  הליכות  תקרי  ״אל  הוא  עולם״  כש״הליכות  דוקא   – וטובים  ושמחים 

שמתנהג והולך בעולם ע״י ההלכות כמו שהן כתובות בתורה, פסקי דיני התורה, שאז 

169) גיטין פח, ב. שו״ע חו״מ סכ״ו ס״א. 
170) פ״ד הי״ח. 

171) תו״א פרשתנו עו, א. סהמ״צ להצ״צ מצות דין 
עבד עברי (פג, א-ב). 

(סה״מ  תש״ט  דחה״ש  ב׳  יום  שיחת  גם  ראה   (172
תש״י ע׳ 245). ובכ״מ. 

173) לקו״ש ח״ב ע׳ 475. חט״ו ע׳ 282. ח״כ ע׳ 173. 
174) נוסח תפלת מוסף דשבת. וראה פע״ח שער (יח) 

השבת רפ״ג. 
175) או״ח סר״נ ס״ח. 
176) גיטין י, ב. וש״נ. 

177) ירמי׳ כט, ז. 



23מוצאי ש"פ משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר 

בלתי מוגה

מצליח ב״הליכות עולם״ כפשוטו, כידוע הכלל בשל״ה178 בנוגע ל״אל תקרי״, שיש את 

שני הפירושים, אלא שאחד כתוב בגלוי ואת השני לומדים מתורה שבע״פ. 

ועד״ז גם רואים בגלוי שהוא הולך בעולם, ״הליכות עולם״, ותובעים שיהי׳ ״הליכות 

יכול  כיצד  ומסבירה  מבארת  שבע״פ  ותורה  הבית,  בעל  שם  יהי׳  שהוא  לו״,  עולם 

וחייב לקיים את זה: ״אל תקרי״, אסור לך לקרוא ״הליכות״, אלא אם כן תקרא תחילה 

״הלכות״, שתדע את ההלכות, כהפשט בפשטות ש״השונה הלכות בכל יום״ זוהי הלכה 

פסוקה וברורה, שלכן מפרש שם רש״י179 שזהו משנה ובריתות והלכות, המעשה בפועל. 

לעולם  אור״180, שכשיוצא  ד״תורה  ענין ההוראה  יחיד –  כל  אצל  כפי שזהו  וע״ד 

במוצאי שבת קודש, עליו לדעת שהוא בעל הבית על העולם, לעשותו לדירה לו ית׳ 

בתחתונים, להפוך את חיצוניות העולם מלשון העלם והסתר, שיראו בגלוי, ״וראו כל 

עמי הארץ״181, שזהו דירה לו ית׳ בתחתונים – החל מזה ש״שם הוי׳ נקרא עליך ויראו 

ממך״, שנופלת עליהם ״אימתה ופחד״182. 

ואז יש לו את ההבטחה שיהי׳ שבוע של שלום, ושבוע של הצלחה, ושבוע שבו יהי׳ 

ה״ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך״ כפי שזה כתוב בתורה, ורק אח״כ זה נמשך 

מ״הלכות״ ב״הליכות עולם״ – עולם של תורה (״ַא תורה וועלט״). 

כ. ועד״ז הוא גם בנוגע לכלל ישראל: 

ומתרוצצים  בעולם,  (״טומל״)  רעש  שיש  ורואה  סביב  מביט  ישראל  כלל  כאשר 

מקצה העולם ועד קצהו כדי לפעול לחץ ח״ו על בני ישראל (לשון רבים), או על קיבוץ 

גדול דבני ישראל, כמה פעמים שישים ריבוא מישראל כן ירבו – 

שיהי׳  כדי  רק  הוא  ההתרוצצות  ענין  שכל  לדעת  שיש  ההוראה,  מיד  לו  ניתנת 

״הליכות עולם״, כדי שיהודי ילך כרצון הקב״ה, כפי שהראה בתורה. 

ומכיון שאלו הן ״הליכות״ הקשורות עם ״הלכות״, זה נעשה ענין של ריצה, כנפסק 

בשולחן ערוך183 ״הוי רץ לדבר מצוה״184, וקלה כבחמורה185. וכפשטות הריצה, שאפילו 

הרגלים, המראות על דרגא הכי תחתונה, גם הן רצות, ואדרבה – הריצה בראש נעשית 

עי״ז שהרגלים רצות, והן לוקחות עמהן את הלב והראש. 

ונאמר שזהו בכחו של כל אחד מישראל, ועאכו״כ עשרה מישראל, ועאכו״כ קיבוץ 

בכל  הולך  ש״שמעו  עד  בגלוי,  ומכריזים  בגלוי  נעמדים  שכאשר   – מישראל  גדול 

המדינות״, שכל המדינות שומעות שיהודי הולך ב״הליכות עולם״ ע״י ה״הלכות״ ע״פ 

178) תג, ב. וראה לקו״ש חכ״א ע׳ 24. וש״נ. 
179) ד״ה הלכות – נדה שבהערה 162. 

180) משלי ו, כג. 
181) תבוא כח, י. 

182) בשלח טו, טז. 
183) ראה טושו״ע או״ח סש״א ס״א. 

184) ע״פ אבות פ״ד מ״ב. 
185) ראה שם פ״ב מ״א. 
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התורה, ולכן הוא מציב דרישות אלו ותנאים אלה, ואומר שאין זה בכלל דרישה ותנאי, 

הוי׳ היא תקום״187,  ועצת  ו״רבות מחשבות בלב איש  יקום״186,  ״דבר אלקינו  זהו  אלא 

שהקב״ה ״נטלה מהם ונתנה לנו״188, לכל אחד מישראל ולכל בני ישראל, שלכל אחד 

מישראל יש חלק בארץ ישראל189 – דבר פשוט הוא שכן הוא. 

זאת מתוך  ליהודי, שיכול לעשות  בחירה  ניתנה  וגם  ברירה,  יש  אלא – שלעולם 

שמחה וטוב לבב ובאופן דיפה שעה אחת קודם – ליישב את כל ארץ ישראל, ש״ישב 

אדם שם״190, אדם העליון191, ע״י שעושה מזה מקום תורה וקיום מצוותי׳, עליהן נאמר192 

״וחי בהם״, 

כ״ק  דורנו  נשיא  של  הידוע  (כלשון  רק  וצריכים  נעשה,  כבר  והעיקר  שההתחלה 

מו״ח אדמו״ר193) לסיים את ה״פכים קטנים״194. 

קדוש״195,  ה״גוי  שהוא  באמת,  מתבייש  אינו  שיהודי  בכך  גם  מתבטא  וזה  כא. 

״והייתם לי סגולה מכל העמים״196, ויש לו את ההבטחה הגמורה ד״והיו מלכים אומניך 

ושרותיהם מניקותיך״197, 

ויש לו את ההבטחה הגמורה ש״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״198, 

״בשביל ישראל שנקראו ראשית״, כי בני ישראל עומדים במעמד ומצב ד״בשביל התורה 

שנקראת ראשית״199, ״ואנחנו בשם הוי׳ אלקינו נזכיר״ ו״נדגול״200, שיוצאים עם תורת 

ה׳ ומכריזים בגלוי ש״נטלה מהם ונתנה לנו״, 

שאין זה ״כחי ועוצם ידי״201, ולא שהם ״פוליטיקאים״ טובים או אינם ״פוליטיקאים״, 

ולא מצד כמה ענינים של נשק; כל ענינים אלה הם ענינים חיצוניים, שהקב״ה גם ציוה 

מיוסד  שלו  התוכן  אבל  סגנונות,  ובכמה  שפות  בכמה  לדבר  צריך  פלוני  בן  שפלוני 

– והוא אומר זאת גם בגלוי – על ״אל תקרי הלכות אלא הלכות״, דזה שמדבר בכל 

הנקראת  הקודש203,  לשון  שהיא  שפתינו,  ברורה״202,  מה״שפה  נמשך  לשון  השבעים 

״לשון הקודש״ מפני שבה נכתבה התורה הקדושה עבור ״גוי קדוש״, ועל ידה גם נכבשה 

ארץ הקודש, המתנהגת ע״פ התורה הקדושה. 

186) ישעי׳ מ, ח. 
187) משלי יט, כא. 

188) פרש״י ר״פ בראשית. 
189) ראה דברי משיח – שיחת מוצאי ש״פ לך לך 

שנה זו סי״ב. וש״נ. 
190) ירמי׳ ב, ו. 

191) ראה לקו״ת במדבר ד, ג. פ׳ ראה לב, ב. 
192) אחרי יח, ה. וראה יומא פה, ב. 

המשיח  מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  גם  ראה   (193
שליט״א ח״ד ע׳ שיד. וראה שיחת ש״פ וארא תשי״א 

(שיחות קודש (ברוקלין, תשי״א) ע׳ 133-4). ובכ״מ. 
194) ע״פ חולין צא, סע״א. פרש״י וישלח לב, כה. 

195) יתרו יט, ו. 
196) שם, ה. 

197) ישעי׳ מט, כג. 
198) בראשית א, א. 

199) תנחומא (בָאבער) ר״פ בראשית פי׳ ג׳ וה׳. לקח 
טוב (פס״ז), פרש״י ורמב״ן ר״פ בראשית. וראה ב״ר 

פ״א, ד. ויק״ר פל״ו, ד. 
200) ע״פ תהלים כ, ו; ח. 

201) ל׳ הכתוב – עקב ח, יז. 
202) צפני׳ ג, ט. 

203) ראה מצו״ד וראב״ע עה״פ. אוה״ת נ״ך עה״פ 
(כרך ב ע׳ תתקד ואילך). 
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כב. ובפרט כאשר אומר בהתחלה ובגלוי שזהו דבר שבמציאות שזה שייך כבר לבני 

ישראל. 

ויכולים לפעול זאת בדרכי שלום ובדרכי נועם, ובפרט שמעמידים לבוש הטבע – 

ועל מה  ומדינאים, המבררים מה כתוב בתורה, מה צריכים לומר  וצבא  שהכינו נשק 

צריכים לוותר ועל מה אסור בשום אופן לוותר, 

ובפרט בענין הקשור עם פיקוח נפש ממש ח״ו, הענין שממשמשין ובאים, כפי שהם 

אומרים זאת בגלוי, שהם רוצים גם להשתמש בדרך האחרת, אם לא יוותרו לו – שזהו 

היפך התורה, שהרי אין זה ברשותו של יהודי לוותר על זה, אבל הגוי עדיין לא קלט 

(״דערהערט״) מהו יהודי, כי היהודי עדיין לא אמר בתוקף הכי גדול שהוא זה שהולך 

להביא את דבר ה׳ עד שזה יגיע להיות גם ״אור לגוים״204, שגוים ג״כ יקלטו כל עניני 

תורה ומצוותי׳ השייכים אליהם, ועאכו״כ הענין הכללי ד״נטלה מהם ונתנה לנו״. 

ואז, בכל השבעים לשון של דיבור, בכל הלשונות השונים של השבעים לשון, גם 

יהי׳ מספיק רק  לזה, אלא  יצטרכו  ולא  ״שלום בעולם״,  יהי׳ באופן של  והצבא  הנשק 

של  זרועך״  ״בגדול  זהו  כי  ופחד״  אימתה  עליהם  ״תפול  יהי׳  כי  ופחד,  אימה  להטיל 

הקב״ה, שהוא גם אמר שצריכים גם את הלבוש של נשק גשמי וצבא כפשוטו, אבל מה 

אומר הצבא ומה אומר הנשק – שזהו ״צבאות ה׳״, וזהו הנשק שעליו נאמר שזהו ״רכב״ 

ו״סוסים״ אבל ״ואנחנו בשם הוי׳ אלקינו נזכיר״. 

לוותר אפילו על שעל אחד, מכיון שזה קשור עם  וכנפסק בשולחן ערוך205 שח״ו 

פיקוח נפש ממש של כו״כ מישראל הי׳ לא תהי׳, ואז יש את הנשק, והנשק מוכן, וביחד 

עם זה נאמר דזה שעושים את זה הוא מפני שזהו ציווי של הקב״ה בתורתו, שהיא תורה 

נצחית בכל מקום ובכל זמן, ויהודי אומר את זה בגלוי ועושה את זה בגלוי, כי יש לו את 

הכח על זה ויש לו את היכולת על זה. 

כג. וזה שרוצים לשכנע מישהו שאין את האפשרות לזה, הנה צריך רק להיות ״בעתה 

אחישנה״206, לפני שמגיע לחץ גדול יותר, יותר מהלחץ עכשיו, שהוא ג״כ יותר מכפי 

וטריא, אבל  היו מיישבים עכ״פ את הגבולות בתחילת השקלא  והלואי  שהי׳ מקודם; 

עכ״פ גם עכשיו יש את האפשרות, אם יעשו את זה באופן ד״בעתה אחישנה״. 

והטענה שהבטיחו למישהו (או לא הבטיחו) וכו׳ – היא טענה שאין לה כל יסוד, 

דאי אפשר להבטיח דבר שאינו ברשותו. ואפילו כשרוצים להבטיח, ואפילו אם הבטיחו 

– הרי הבטיחו דבר השייך להקב״ה, והקב״ה נתן את זה לכל אחד מישראל ולכל בני 

ישראל, ונתן את זה באופן דנחלת עולם – שהנצחיות שייכת לבני ישראל, 

204) ע״פ ישעי׳ מב, ו. מט, ו. ס, ג. 
205) או״ח סשכ״ט ס״ו. 

206) ל׳ הכתוב – ישעי׳ ס, כב. 
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העולם  שאומות  מציאות  להיות  שיכולה  בתורה  דין  שיש  לדעת  שיש  פסק,  וגם 

ממשמשין ובאים, והם רוצים לקחת קש ותבן, אבל יש לדעת שזה ״עומד על הספר״, 

ומה שאומרים ״קש ותבן״ יש לדעת שזה נוגע עד לפיקוח נפש ממש (כאמור). 

דין  בגמרא שבת208), הפסק  (כדאיתא  זו הלכה״  הוי׳207  הוא ש״דבר  ודאי  דבר  ואז 

בשולחן ערוך, שכאשר ממשמשין באים, נוטלים כלי זיינם ויוצאים מהד׳ אמות שבהן 

הסתגרו לפני זה, והולכים באופן שע״פ רצון השולחן ערוך, ש״ואנחנו בשם הוי׳ אלקינו 

נזכיר״ ו״נדגול״, כפי שראו בעבר שכאשר עמדו בתוקף – פעלו, אם רק אמרו בנוסח 

שאינו משתמע לתרי אפי; משא״כ כשאמרו בנוסח הנקרא בלשון העולם ״דיפלומטי׳״, 

של  לדורות״209  ד״בכי׳  הצרה  כמו  זה,  את  ומפרשים  העולם  אומות  יוצאים  ואח״כ 

בנוסח  שכתבוה  ושתים״,  ארבעים  ״מאתיים  בשם  הידועה  (״רעזָאלוציע״)  ההחלטה 

דמשתמע לתרי אפי, ומאז ואילך נעשתה ״בכי׳״ – שבכל לחץ מתחילים: היתכן, הרי 

ישנה החלטה זו! 

ועכ״פ מה שהי׳ הי׳, והרי יהודי הוא בעל הבית לשנות ולהפך גם את העבר210. 

לא  שבכלל  אומרים  שאף  (ובפרט  הבטיחו  אם  מינה  נפקא  אין  לעיל,  וכמדובר 

הבטיחו), כי אפילו אם יבטיחו, הרי ההבטחה היא על הנחלת עולם שניתנה לעם עולם, 

לבני ישראל, וניתנה ע״י אלקי עולם, שהוא גם הקב״ה ואלקי ומלך מלכי המלכים של 

כל המדינות כולן, וסוף כל סוף הם יודעים מזה. 

והלואי שעכ״פ עכשיו ״בעתה אחישנה״, בלי ״שטורעם״ ובלי רעש, כי אם ב״קול 

ישראל  ״ארץ  של  הגבולות  כל  את  שיישבו   – הקב״ה212  הולך  ששם  דקה״211,  דממה 

לגבולותי׳״213, בלי רעש (״טומל״) בדבר. 

ואז דבר ודאי הוא שזוהי הדרך לשלום אמיתי, וגם דבר ודאי שזהו בכחם ולמטה 

מעשרה טפחים לקיים זאת בפועל. 

וזהו גם דבר ודאי שאם הבטיחו – הבטיחו דבר שאינו שייך אליהם; ודבר שני – 

כאשר הבטיחו, אומות העולם שעמהם דיברו בין כה וכה לא האמינו שיקיימו זאת (״ַאז 

מ׳וועט הַאלטן די ווָארט״), כי ״כל הפוסל במומו פוסל״214: הם משנים בדיבורם, ובמילא 

הי׳ אצלם דבר ודאי ש״כאן״ משנים בדיבורם, ובפרט שכבר גילו בעצמם שהם כבר שינו 

בדיבורם ובתנאים שלהם; שזהו פתח פתוח לרווחה לעשות כרצון הקב״ה. 

207) עמוס ח, יב. 
208) קלח, ב. 

209) ל׳ חז״ל – תענית כט, א. סנהדרין קד, ב. 
210) ראה לקו״ש חכ״ז ס״ע 112-3. וש״נ. 

211) ל׳ הכתוב – מלכים-א יט, יב. 
212) ראה ברכות נח, א. זח״ג רכג, ב. 

213) ע״פ מסעי לד, ב. 
214) קידושין ע, א. 
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ובפרט כמדובר לעיל, כל השקלא וטריא הוא כאב לב וכאב ראש וצער של ישראל 

זה  דקה״,  דממה  וב״קול  חדא״215  וברגעא  חדא  ב״שעתא  זה  את  יעשו  וכאשר  מיותר, 

ואין אחר מעשה כלום, מכיון שזהו מעשה בית  יראו שזהו מעשה  כי  יבטל כל לחץ, 

ענין שנפסק  הוא  לגבולותי׳״  ישראל  ערוך, ש״ארץ  בשולחן  הברור  דין216, הפסק-דין 

לצמיתות שזוהי נחלת עולם השייכת לעם עולם. 

כד. וכהפסק-דין של רבנים וגדולי ישראל, ועד אפילו הפסק-דין הברור (״ברור און 

ַא קלָארער״), כפי שהי׳ ב״כנסי׳ הגדולה״, 

שזהו פלא גדול – מדוע אין מפרסמים ומכריזים זאת בפרסום הכי גדול, שכולם 

מודים שהיו שם אז גדולי ישראל, ואלה האומרים שהם עכשיו מנהיגי ישראל מתגדלים 

בכך שהם הולכים ע״פ ההוראות של גדולי ישראל אלה שהיו ב״כנסי׳ הגדולה״ – דיש 

את הפסק דין הברור שלהם שאסור למסור אף שעל מ״ארץ ישראל לגבולותי׳״, וכפי 

שנאמר אז בפרסום, במעמד ומצב של כו״כ עשיריות מישראל. 

וזה שרוצים (כאלה שרוצים, אם יש כאלה) להסתיר את זה, ולחפש בזה פירושים 

וסילופים וכמה ענינים – בין כה וכה זה לא יעזור, כי כמו כל פסק דין, ״דבר הוי׳ זו 

הלכה״, ובפרט שנעשה ע״י המנהיגים והרביים והמלמדים והמורים והראשי ישיבות 

שלהם – דבר ברור שזהו פסק דין ברור אצלם, ובמילא זה נוגע למעשה בפועל שלהם. 

ומכיון ש״מאן מלכי רבנן״217, פסק דין בתורה, כמבואר ומדובר כמה פעמים שזה 

 – והנצחית  האמיתית  תורתנו  דין  פסק  על  מיוסד  הי׳  כך  פסקה  הגדולה״  שה״כנסי׳ 

ובמילא זהו הפסק-דין גם עבור יהודים אלה שבאי כחם לא היו ב״כנסי׳ הגדולה״, עבור 

כל יהודים אלה שמאיזה טעם שיהי׳ לא שלחו לשם באי כח, ואפילו עבור אלה שהיו אז 

במעמד ומצב שעכשיו ניתן לזה השם – שם ״פראי״ (״ַא ווילדן נָאמען״) – ״חילוניים״, 

– שאצל בני ישראל אין ״חילוניות״, חולין (״ווָאכעדיקייט״), כי במתן תורה נעשה 

כל אחד מישראל חלק ואחד מ״גוי קדוש״, מעם קדוש (״פון ַא הייליקן פָאלק״); יש לו 

ואינו  ומה הוא נשאר,  ובמחשבה, אבל מה הוא  בחירה כיצד לעשות במעשה בדיבור 

יכול לשנות את זה – שהוא אחד מה״גוי קדוש״, שקדושה היא היפך מ״חילוניות״218. 

כה. ויהי רצון, כמדובר, שלא יפחדו מ״צל ההרים״219, ובפרט שגם ה״הרים״ אינם, 

זהו רק ״עלה נידף״220, שזהו עלה תלוש שאינו נמצא על האילן שנותן לו חיות, 

כי אם אינו-יהודי אומר משהו כדי לקחת מיהודי דבר השייך ליהודי, שזהו יהדות 

וקשור עם תורה ומצוותי׳, ובפרט הלכה ברורה – הנה במכל שכן וקל וחומר: אם לקחת 

215) ראה זח״א קכט, סע״א-ב. 
216) ראה ב״מ יז, סע״א-ב. 

217) ראה גיטין סב, סע״א. זח״ג רנג, ב. 
תשל״א  תמוז  י״ב  שיחת  גם  ראה   – בכ״ז   (218

אדמו״ר  אגרות-קודש   .(352 ע׳  ח״ב  קודש  (שיחות 
מלך המשיח שליט״א חכ״ז ס״ע קיט ואילך. ובכ״מ. 

219) ל׳ הכתוב – ס׳ שופטים ט, לו. 
220) בחוקותי כו, לו. 
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מאינו-יהודי הוא משבע מצוות בני נח221, עאכו״כ לקחת מיהודי, שזה מנתק אינו-יהודי 

זה ממקום חיותו, והוא נעשה ״עלה נידף״ בלבד. 

ואת זה מבהיר (״בַאווָארנט״) כבר הפסוק220, שיהי׳ מעמד ומצב כזה שיימצא ח״ו 

לשכנע  רוצה  כך שהוא  כל  חזק  אצלו  והפחד  נידף״,  עלה  מ״קול  שיפחד  יהודי  רח״ל 

יהודי שני שג״כ יפחד מה״קול עלה נידף״; התורה כבר הבהירה ופסקה את הפסק-דין 

הברור, כמדובר לעיל, 

שפסק-דין ברור זה הי׳ גם היסוד של ההחלטה של ״כנסי׳ הגדולה״ של כו״כ גדולים 

מישראל, שכל תלמידיהם וההולכים בעקבותיהם [וגם אלה שאינם תלמידיהם, אלא 

תורתנו  דין  פסק  על  מיוסד  זה  פסק-דינם  הרי  ישראל אחרים –  גדולי  תלמידים של 

אור״ שלהם  ה״תורה  ע״פ  עולם״  ב״הליכות  וניסע, שיתנהגו  נלך  הקדושה], שלאורם 

שהוציאו בפסק דין ברור. 

ולא יתחשבו באף אחד, כי, כאמור לעיל, זהו ״עלה נידף״ מחוץ לגבול ישראל, ומצד 

ההעלם והסתר של חושך הגלות יש יהודים ספורים המפחדים מ״קול עלה נידף״ זה, 

שהוא ״קול״ בלבד, והקול הוא ג״כ מה״עלה נידף״, והם רוצים ח״ו לשכנע בזה גם יהודי 

שני. 

וכאשר נאחזים בתוקף זה, דבר ברור הוא ש״התורה מביאה שלום לעולם״. 

כו. ויש ליישב מיד – מבלי להתחשב באף אחד – את גבולות ארץ ישראל מכל ד׳ 

הצדדים. 

ואין צורך עבור כך (כפי שאחרים רוצים לשכנע על ענינים שלא היו בעולם) להוריד 

ערבי ממקומו; שיישבו את כל המקומות הפנויים שבהם הערבים עדיין אינם נמצאים. 

ואז, זה גם יהי׳ מספיק לפי שעה, שיישבו את כל המקומות הפנויים בבני ישראל, 

שכל אחד מישראל הוא ״חלק אלוקה ממעל ממש״, זהו העיקר שלו, והוא מתנהג בגלוי 

לי  ״ויקחו  כפי שקוראים עתה  ע״י תורתו,  לוקח עמו את הקב״ה  בגלוי שהוא  ואומר 

תרומה״, ״אותי אתם לוקחים״, כדאיתא במדרש222 ובזהר223 שביחד עם התורה לוקחים 

את הקב״ה. 

למקום   – הגבולות  כל  על  הפנויים  במקומות  החדשים  הישובים  כל  את  ושיעשו 

תורה, ע״י בית הכנסת ובית המדרש, ובהקדמה והכנה לזה – ענין של טהרה, מקוה 

טהרה224, 

221) רמב״ם הל׳ מלכים פ״ט ה״ט. 
222) ויק״ר פ״ל, יג. וראה שמו״ר פל״ג, א. תנחומא 

תרומה ג. 

223) ח״ב קמ, ב. הובא בתניא פמ״ז. 
224) ראה גם שיחה שבהערה 189 ס״י; סי״ב. 
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וילמדו תורה ויקיימו מצוות, כל אחד מישראל בכל מקום שהוא, ועאכו״כ בארץ 

הקודש, ״אשר . . עיני הוי׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה״225. 

וכאמור לעיל – לא להתחשב בשום בשר ודם, מכיון שהתורה מַצוה ליישב את כל 

הגבולות, עכ״פ במקומות הפנויים, שאז בודאי אין את ה״אל תתגרה בגוי קטן״226. 

שיש  מכיון  נוסף,  לחץ  מזמינים  בזה,  שמחכים  רגע  בכל  פעמים,  כמה  וכמדובר 

יהודים המתלחשים (מצד ה״קול עלה נידף״) שסוף כל סוף ימסרו רח״ל מ״ארץ ישראל 

ולהתלחש  להרעיש  יפסיקו  שהם  בפועל)  שרואים  (כפי  היחידה  והדרך  לגבולותי׳״, 

היא עי״ז שיהי׳ מעשה בפועל – שיישבו את ״ארץ ישראל לגבולותי׳״ בכל המקומות 

הפנויים, ויעשו מהם מקום תורה ותפילה וטהרה, ומקום של קיום המצוות. 

כז. ושכל הענינים יהיו מתוך שמחה וטוב לבב, ומתוך הרחבה אמיתית, וזוהי הדרך 

היחידה לשלום – לציית לפסק דין של גדולי ישראל, הן מה״כנסי׳ הגדולה״, הן של 

אלה שלא היו אז ב״כנסי׳ הגדולה״ (מאיזה טעם שיהי׳) – אבל הי׳ להם ג״כ את אותו 

פסק דין. 

ויעשו את זה מתוך הרחבה, ויפה שעה אחת קודם, כי כל רגע מוקדם יותר שולל 

שלא תהי׳ דאגה נוספת ושקלא וטריא נוספת וצער נוסף, שצריכים לדבר באופן כך או 

באופן כך – כי אין אחר מעשה בית דין כלום. 

וכאמור לעיל, אין ברירה – הדרך היחידה שיהי׳ שלום היא פסק דין השולחן ערוך 

שמכיון שהם כבר אמרו בגלוי שממשמשין ובאים, ורק מתווכחים האם זהו על עניני ״קש 

ותבן״ וכו׳ – הפסק-דין הברור של השולחן ערוך בהלכות פיקוח נפש (כמ״ש בהלכות 

שבת) הוא שמכינים כלי זיין, ומכינים יהודים המחזיקים את הכלי-זיין, ומסבירים להם 

שעושים כך מכיון שזהו ״דבר אלקינו יקום לעד״, זהו הפסק-דין בשולחן ערוך. 

עוד  האמת  את  רואה  מישראל  אחד  שכל  לעולם״227,  הוי׳  ״ואמת  נעשה  ואז  כח. 

בהיותו בהעלם והסתר העולם, ועד שזה גם יוצא בסגנון דיבורו ובתוכן דיבורו, שלא 

שייך לוותר רח״ל על ענינים אלה המדוברים לעיל. 

ושר  המלאך  ע״י  חזי״228,  מזלייהו  חזי  לא  דאינהו  ד״אע״ג  בטוב,  מתקבל  זה  ואז 

שלמעלה. 

ונעשה ״מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך״, ״לעבדו (כולם) שכם אחד״202, גם עי״ז 

ש״אהפוך אל (כל ה)עמים (כולם) שפה ברורה״202, שהם שומעים ״שפה ברורה״ מיהודי 

המדבר בלשון הקודש, והעיקר שהתוכן הוא קדוש (אפילו כשמדבר בע׳ לשונות), וזה 

נמשך אצלם ב״שפה ברורה״ ובהחלטה ברורה – שיפסיקו להרעיש, 

225) עקב יא, יב. 
226) ראה פסחים קיג, א. 

227) תהלים קיז, ב. 
228) מגילה ג, א. וש״נ. 
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בלתי מוגה

בימים  ישראל  לבני  לסייע  צריכים  הם  שבהם  אלה  בענינים  ואחוה  שלום  ושיהי׳ 

האחרונים של הגלות – מכיון שנאמר ש״העיר אשר הגילתי אתכם שמה״177, הן בחו״ל 

ואפילו שבארץ ישראל, שגם הם נמצאים במצב של גלות, חושך כפול ומכופל, שלכן 

זקוקים לנשק או כיו״ב, ולאומות העולם (שזהו רק בחיצוניות) – ואומות העולם נותנים 

את זה בשמחה ובטוב לבב, כפי שעשו גם בעבר, כשדיברו עמהם דברים ברורים ב״שפה 

ברורה״, ועם תוכן קדוש. 

כט. ויהי רצון, שכל אחד ואחת יסתכל בפנים (אם לא ירצה לסמוך עלי), ויראה את 

הפסק-דין הברור בהלכות שבת בנוגע לזה שאסור למסור אף שעל, 

ותלמידים אלה ויוצאי חלציהם של אלה שהשתתפו מקודם ב״כנסי׳ הגדולה״ יכריזו 

ַא קלָארער״) כיצד עליהם להתנהג,  בגלוי שיש להם את הפסק-דין ברור (״ברור און 

ומכיון שיש לו השפעה על אחד, על שנים, על תלמידים ועל מושפעים – הוא מכריז 

זאת ומשפיע שכולם יידעו מפסק-דין זה. 

וכאמור לעיל (סכ״ד) – אין בבני ישראל ״חילוניים״, אלא כפי שקראו בפרשת מתן 

תורה (יתרו) – כל אחד מישראל הוא אחד מ״גוי קדוש״. 

ובודאי יקיימו את רצונו של הקב״ה, ומתוך שמחה וטוב לבב, ותהי׳ מנוחה ושלום 

אמיתי בימים האחרונים של הגלות, 

גדול  פורים  ואח״כ  קטן  פורים  אדר,  מגאולת  לחושך״229,  שם  ״קץ  ממש  ובקרוב 

ואח״כ פסח – יהי׳ ״בשעתא חדא וברגעא חדא״, עוד בימים הקרובים ממש, ה״מיסמך 

גאולה לגאולה״230 האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, 

יבוא ויגאלנו מחושך הגלות, ומיד תהי׳ ה״אתחלתא דגאולה״, ביחד עם ה״יבנה בית 

המקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל״231, ובפועל ממש. 

א. ד״ה קץ שם  ג. ראה ב״ר פפ״ט,  229) איוב כח, 
לחושך תשכ״ד (סה״מ אב-אלול ע׳ טו ואילך). וש״נ. 

230) מגילה ו, סע״ב. 
231) רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד. 

יום שני, כ"ז שבט 

ויינשטיין  שי'  יעקב  מר  השופט   •

איחל  בברוקלין  הפדרלי  המשפט  מבית 

באנגלית: "המקום ינחם וכו'". 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

כל  את  שתעשה  אותך  יברך  "שהשי"ת 

גבי  על  שופט  אתה   – שלך  המשפטים 

ויושר  לצדק  בהתאם   – רבים  שופטים 

ל'ואשיבה  הקדמה  יהי'  וזה  האמיתי, 

שופט  כל  ובודאי  כבראשונה'.  שופטייך 

ההחלטה  עשיית  ע"י   – תורם  בזמננו 

ר״ד בניחום אבלים – תשמ״ח 
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ההבטחה  קיום  לזירוז   – הנכונה 

שבית  כבראשונה',  שופטייך  'ואשיבה 

המשפט העליון ביותר, סנהדרין גדולה, 

ישוב ביחד עם משיח צדקנו". 

הרבי  של  המסר  את  אמסור  הנ"ל: 

לכל השופטים בבית המשפט שלנו. 

אגודת  נציג   – לוין  שי'  יצחק  הרב   •

ישראל באו"ם איחל "המקום ינחם וכו'". 

הָאט  "איר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ַאלץ  דָאך  פלעגט  איר   – אויספירן 

ווַאשינגטָאן  אין  זיין  פועל  אויף  טומלן 

מ'זָאל  אידן.  פַאר  טָאן  ַאלץ  מ'זָאל  ַאז 

ווַאשינגטָאן,  אין  זיין  פועל  פַארשּפָארן 

ָאּפטָאן  ַאלץ  זָאל  אויבערשטער  דער 

הקדושה  הפתוחה  המלאה  'מידו 

והרחבה'"1. 

הנ"ל: אמן, אמן, שהקב"ה יעזור ויתן 

הצלחה גם באו"ם. 

זָאל  "אמן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ובריאות  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  זיין2 

הנכונה". 

הנ"ל: וה' ישמחני כימות עיניתני. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איך הָאב דָא 

ניט געזען ַאייער צווייטן זון"3. 

הנ"ל: הוא בירושלים. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "במילא וועט 

איז  עם  בַא   – געלעגענהייט  ַא  בַא  איר 

ַאלץ ניטָא קיינע...?"4. 

אדמו"ר  כ"ק  ואמר  השיב,  הנ"ל 

לפעול  להרעיש  נהגת  תמיד   – "פעלת   =  (1

בוושינגטון שיעשו הכל בשביל בנ"י. שיחסכו לפעול 

המלאה  'מידו  הכל  יפעל  שהקב"ה  בוושינגטון, 

הפתוחה הקדושה והרחבה'". 

2) = שיהי'. 

3) = "לא ראיתי כאן את בנך השני". 

אצלו  אין  עדיין   – בהזדמנות  אתה  "במילא   =  (4

שום...?". 

בערי  ישמע  'מהרה  זיין2  "זָאל  שליט"א: 

יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול 

שמחה'". 

הנ"ל: שה' יעזור. 

ַא  "הָאבן  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ַאלע  פון  און  זון  דעם  פון  נחת  סַאך 

נתן  ר'  העו"ד  לבנו  (בנוגע  והוסיף  זין"5, 

איר  ווייסט  "מסתמא  אליו):  שנלוה  שי' 

ווָאס ער הָאט געטָאן פַאר..."6. 

שמעתי  שם.  הייתי  יודע,  אני  הנ"ל: 

הענין,  על  השפיעה  ע"ה  הרבנית  כיצד 

אמרה  והיא  שנתנה,  העדות  את  הראו 

של  גדול  הכי  החסיד  הוא  שהרבי 

נו,  גדול.  רושם  לזה  והי'  ליובאוויטש, 

הקב"ה עזר והוא הי' שליח טוב. 

 – מיין  "איך  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

לכאורה  אויפגעטָאן  הָאט  רעדן  אירע 

מען  הָאט  דערנָאך  ָאבער  ענין,  דעם 

ער  ַאז  שליח  ַא  צו  ָאנקומען  געדַארפט 

און  שופט,  דעם  צו  בריינגען  דָאס  זָאל 

ווָאס  דָאס  ָאט  זָאגן  זָאל  שופט  דער 

מ'דַארף זָאגן"7. 

הנ"ל: והוא אמר את זה. 

ָאבער  "יע,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

דָאס  הָאט  שליח  דער   – מיין  איך 

 – מיין  איך  זָאגער.  דעם  בַא  גע'פועל'ט 

בעל  קיין  ניט  דָאך  איז  איד  קיין  ניט  ַא 

בחירה, ער מוז טָאן ווָאס מ'הייסט עם; 

ָאבער ַא איד איז ַא בעל בחירה, און ער 

טוט בבחירתו"8. 

5) = "שיהי' לך נחת רב מבן זה ומכל הבנים". 

6) = "מן הסתם אתה יודע מה הוא עשה בשביל..." 

[ספריית אגו"ח]. 

7) = "אני מתכוון – הדיבור שלה פעל לכאורה את 

הענין, אבל אח"כ היו זקוקים לשליח שהוא יביא את 

זה לשופט, ושהשופט יאמר את מה שצריכים לומר". 

זה  את  פעל  השליח   – מתכוון  אני  אבל  "כן,   =  (8

אצל האומר. אני מתכוון – הרי אינו-יהודי אינו בעל 
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לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

תניא מינה בת שירן 

ומשולם זושא בן שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

הנ"ל ביקש ברכה לבנו בכל פעולותיו 

אדמו"ר  כ"ק  שברכת  באומרו  וכו' 

כ"ק  ואמר  הרבה,  עוזרת  שליט"א 

אדמו"ר שליט"א: "אויף וויפל ס'היינגט 

לתושי',  כפליים  ער  הָאט   – מיר  ָאן  ָאּפ 

כפליים"9. 

הנ"ל: כפליים זה טוב מאוד. 

דַארף  "ער  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

ַא  שלו',  'קב  ַא  דורך  אויסנוצן  דָאס 

ברכה איז – די גמרא זָאגט, און מפרשים 

בחירה, הוא חייב לעשות את מה שמצווים לו; אבל 

יהודי הוא בעל בחירה, והוא עושה בבחירתו". 

9) = "עד כמה שזה תלוי בי – יש לו כפליים לתושי', 

כפליים". 

את  'המבריך  לשון  פון  איז  ברכה  ַא   –

מ'בענטשט,  און  מ'בענטשט  ַאז  הגפן', 

איימיצער  טַאקע  דַארף  דערנָאך  ָאבער 

און  ַאקערן,  דערנָאך  און  ַאיינזייען, 

דערנָאך ווָאס איז קוצר פירות זיין"10. 

"כפליים  שיהי'  הורה  הרבי  הנ"ל: 

יעזור  שהקב"ה  גדול,  דבר  זה  לתושי'", 

שכן יהי' באמת. 

זָאל  "אמן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

זיין2 במזומן". 

10) = "הוא צריך לנצל את זה ע"י 'קב שלו', ברכה 

היא – הגמרא אומרת, ומפרשים – ברכה היא מלשון 

אח"כ  אבל  ומברכים,  שמברכים  הגפן',  את  'המבריך 

ואח"כ  לחרוש,  ואח"כ  לזרוע,  צריך  באמת  מישהו 

שקוצר פירות". 


