
לקוטי שיחות

ספרי' — אוצר החסידים — ליובאוויטש


מכבוד קדושת



J



א. איתא בספרים1 ש„אייר" הוא ר"ת 

זה  — „אני2 ה' רופאך", דהיינו שחודש 

מסוגל לענין הרפואה3.

כמה  יש  גופא  הרפואה  בענין  והנה 

אופנים, וכאן מודגש שהרפואה ד„אייר" 

שייכת ל„אני ה' רופאך", רפואת הקב"ה 

דייקא, שהחידוש ברפואה זו מפורש ב־

כתוב2 — „כל המחלה גו' לא אשים עליך 

כי אני ה' רופאך", היינו שהקב"ה מונע 

מלכתחילה4  האדם  על  יבוא  שהחולי 

זהיר  האדם  שאם  הרמב"ם5  דברי  [ע"ד 

ה־ ההנהגות  ע"פ  וכו'  במאכלו  כדבעי 

מבוארות בהל' דעות שלו „אני ערב לו 

שאינו בא לידי חולי כל ימיו"].

ברפואת  שהחידוש  להוסיף,  ויש 

הקב"ה הוא לא רק בזה שהיא מונעת את 

בוא החולי, אלא שגם כאשר הנהגת ה־

אדם גרמה שבא עליו חולי, הנה כאשר 

רפואתו באה מ„אני ה' רופאך", הרי הוא 

באופן אחר לגמרי מרפואת רופא בשר 

1) ראה חי' חת"ס לשבת קמז, ב. שער יששכר 

(בשם  ס"ג  אייר  מאמר  ממונקאטש)  כו'  (להרה"צ 

סה"ק).

ואף ש„אייר" הוא בב' יודי"ן דוקא (שו"ע אה"ע 

סקכ"ו סכ"ג. רמ"א שם ס"ו ובנ"כ) — י"ל כי בהברה 

נשמעת רק יו"ד אחת. וראה שער יששכר שם ע"ד 

הקבלה. שיחת ש"פ קדושים תשד"מ. ואכ"מ.

2) בשלח טו, כו.

3) ראה חת"ס שם (ומפרש עפ"ז דברי הגמ' שם 

מדיבחא  רש"י)  לרפואה.  (משקין  שקייני  „כולהו 

(פסח) ועד עצרתא מעלו"). בני יששכר מאמרי חדש 

אייר מאמר א. שער יששכר שם. ועוד.

4) רש"י שם (לפי פשוטו). וראה ברכות ה, א. 

סנהדרין קא, א: אם תשמע לא אשים.

הל' דעות פ"ד ה"כ. (5

באה  בו"ד  רופא  רפואת  שגם  (אף  ודם 

מהקב"ה, שנתן „רשות (וכח) לרופא ל־

רפאות"6):

(בדרך  מועלת  ודם  בשר  רפואת 

כלל7) רק „מכאן ולהבא" [כמבואר בגמ'8 

נדרים ע"י חכם ש־ החילוק בין התרת 

„עוקר את הנדר מעיקרו", ורפואת מום 

ע"י רופא ש„אינו מרפא אלא מכאן ול־

הבא"], משא"כ רפואת הקב"ה (כיון שאו־

פנה הוא „לא אשים עליך (מלכתחילה)") 

עוקרת את החולי כאילו לא הי' מעולם9.

יתירה מזו: בצפע"נ10 מבואר שגם ב־

רפואת בשר ודם „יש ב' מיני רפואות א' 

מכאן ולהבא . . וא' למפרע". אבל מ"מ 

יש חידוש ברפואת הקב"ה גם לגבי ה־

רפואה שהיא „למפרע" — כי זה שיכולה 

להיות רפואה (ע"י בו"ד) באופן שפועלת 

„למפרע" ה"ז רק משום „שהרפואה היא 

רק לברר"11, כלומר, שע"י הרפואה נת־

ברר שלא הי' מום מלכתחילה, אבל אם 

6) ברכות ס, סע"א. ב"ק פה, א. שו"ע יו"ד ר"ס 

שלו. וראה ט"ז שם.

7) ראה לקמן בפנים מהצפע"נ.

8) כתובות עד, ב.

(מ־ הראשון  בפי'  שם  בשלח  רש"י  9) ראה 

מדרשו) „ואם אשים הרי הוא כלא הושמה כי אני ה' 

רופאך". ובחדא"ג מהרש"א (סנהדרין שם) דהיינו 

רושם  שום  נשאר  לא  הקב"ה  שברפואת  מפני 

מהמכה. וראה זח"ג (בהשמטות) דש, סע"ב. אוה"ת 

לנ"ך ע' שס. לקו"ש חט"ז ע' 6־515.

10) על הרמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב בסופה 

(ועד"ז בהל' אישות פ"ז ה"ט. ועוד) — ומציין לתוס' 

בכורות לח, ב. ע"ש.

תוס'  וראה  שם.  אישות  הל'  הצפע"נ  11) ל' 

בכורות שם.



הי' לו מום, שוב אא"פ לבו"ד לעקור את 

המום „למפרע"12; משא"כ רפואת הקב"ה 

באופן ד„אני ה' רופאך" — כיון שאופנה 

גם כשכבר  הרי  „לא אשים עליך",  הוא 

עוקרת  הרפואה  חולי,  האדם  על  בא 

אותו כאילו לא הושם על האדם מלכת־

חילה13.

ה' רופאך",  „אני  וכיון ש„אייר" ר"ת 

הרי מובן, שסגולת חודש זה בענין ה־

רפואה היא באופן של „אני ה' רופאך", 

העוקרת כל ענין החולי מעיקרו.

ב. ויובן זה בהקדם הטעם שבחמשה 

חומשי תורה נקראים החדשים במספרם 

הסדורי (חודש ניסן — החודש הראשון, 

12) וראה צפע"נ שם (בשם התוס') „דאף בדבר 

שנעקר מעיקרו אך לא נעקר מחמת פתח רק מחמת 

דין אז מיקרי שהי' עליו הדבר".

שם  תשובה  בהל'  לשונו  שמהמשך  ולהעיר, 

„למפרע"  הרפואה הפועלת  שגם  לכאורה,  משמע 

(שבתוס' בכורות) אינה כמו „חכם עוקר", אלא רק 

כמו „רפואה קודם המכה וחיילין ובטלין (מיד) כמו 

הך דנדרים דף ע"ה". ע"ש.

וי"ל, דכיון שהבירור „למפרע" שאינו מום בא 

רק ע"י פעולת הרפואה (של עתה), אא"פ לומר שזהו 

הקב"ה  רפואת  (משא"כ  מעולם  בו  הי'  לא  כאילו 

כלל,  רושם  נשאר  שלא  באופן  המכה  שעוקרת 

כבהערה הבאה). ואכ"מ.

להעיר ממחז"ל (ראה מגילה יג, ב. מדרש  (13

לקח טוב שמות ג, א) שהקב"ה מקדים רפואה למכה. 

אבל ראה צפע"נ הל' תשובה שם, ש„רפואה קודם 

„חיילין אלא  מעיקרה  המכה  עוקרת  אינה  המכה" 

ובטלין" (כנ"ל הערה הקודמת), ועדיין „מקצת שמו 

עליו" [ל' רש"י יומא (פו, סע"א ד"ה וכתיב ארפא. 

הובא בצפע"נ הל' אישות שם) לענין תשובה מיראה 

קודם  „רפואה  ע"ד  היא  מיראה  תשובה  והרי   —

המכה" (צפע"נ הל' תשובה שם)]; משא"כ הרפואה 

את  שעוקרת  י"ל  עליך"  אשים  ד„לא  הענין  מצד 

שום  נשאר  שלא  באופן  (כבפנים)  מעיקרו  החולי 

לעיל  (ראה  מעולם  בו  הי'  לא  וכאילו  כלל  רושם 

הערה 9 ממהרש"א).

חודש אייר — החודש השני וכו') — ולא 

קבעה התורה שם לכל חודש וחודש14.

וי"ל אחד הטעמים, כי בזה נרמז, ש־

חודש  לכל  שיש  המיוחד  התוכן  מלבד 

וחודש בפ"ע (כמבואר בכמה ספרים15) — 

מציאות  (גם)  הם  י"ב חדשי השנה  הרי 

והמשך אחד. ולכן נקראים החדשים ע"פ 

המספר הסדורי, המדגיש שכל החדשים 

מהווים המשך אחד (ובפשטות — כשאומ־

רים „שני" ה"ז מדגיש שבא בהמשך לה־

ראשון, וכו').

חודש  כל  של  שענינו  מובן,  ומזה 

וחודש הוא (גם) הכנה והקדמה לענינו 

של החודש הבא אחריו (ובהמשך אליו).

(הפנימי)  הטעם  שזהו  לומר,  [ויש 

ששבת מברכים החודש היא תמיד — גם 

כשר"ח חל בשבת — (השבת האחרונה) 

— להורות, שה„ברכה"  שלפניו  בחודש 

ונתינת כח על עבודת החודש הבא, באה 

מהחודש שקדמו].

חודש   — בעניננו  לומר  יש  ועפ"ז 

אייר, שהוא החודש השני הבא בהמשך 

(ומתברך  ניסן  חודש  הראשון  לחודש 

אייר  דחודש  שהרפואה  שזה   — ממנו) 

רפואת  רופאך",  ה'  ד„אני  באופן  היא 

14) וביותר צריך ביאור עפמשנ"ת במק"א בפי' 

ט)  פמ"ח,  ב"ר  ה"ב.  פ"א  ר"ה  (ירושלמי  מחז"ל 

„שמות חדשים עלו בידם מבבל" — שרק עלו עמהם 

מבבל (ולא שנתחדשו שם), היינו שהשמות היו גם 

עד  בהם  להשתמש  שלא התחילו  לכן, אלא  קודם 

שעלו מבבל (וראה לקו"ש חכ"ג ע' 214 ואילך) — 

ומ"מ שמות אלו לא נזכרו בחומש.

15) ראה טאו"ח סו"ס תיז (הובא גם בט"ז או"ח 

שם), שי"ב ר"ח הם כנגד י"ב שבטים (ראה גם מגלה 

עמוקות עה"ת ר"פ שמות (ועוד). סי' יעב"ץ במקומו. 

תו"א שמות מט, ד. ועוד). — וידוע שי"ב חדשים הם 

כנגד י"ב צירופי שם הוי' (פרדס שי"ג פ"ג. משנת 

כל  (בכוונת  ואילך  ניסן  מס'  מועד  סדר  חסידים 

חודש). ועוד).



הקב"ה דוקא, הוא מפני שבא לאחרי וב־

המשך לחודש ניסן:

חודש   — הוא  ניסן  חודש  של  ענינו 

הגאולה16, והכוונה בזה — גאולה נסית, 

שלמעלה מן הטבע. וכמו גאולת מצרים 

בפשטות, שבאה על ידי נסים ונפלאות 

שלמעלה מן הטבע לגמרי (דלא כגאולת 

נס  ע"י  שהיתה  אדר,  שבחודש  פורים 

מלובש בטבע). וכמרומז גם בשם „ניסן" 

שתי   — גופא  ובזה  „נס"17,  מלשון   —

והיינו  נסים"18.  „נסי  על  המורה  נוני"ן, 

מפני שגאולת מצרים באה ע"י ש„נגלה19 

(ב־ מלכי המלכים הקב"ה  עליהם מלך 

כבודו ובעצמו20) וגאלם", ולכן באה ה־

בדרכי  כלל  התלבשות  בלי  גאולה 

הטבע.

וזהו ההמשך בין שני החדשים דניסן 

הראשון,  חודש  ניסן,  דחודש   — ואייר 

שהוא  שלאח"ז,  אייר  בחודש  כח  נותן 

מסוגל לענין הרפואה (כנ"ל), שתבא ה־

רופאך"21,  ה'  „אני  של  באופן  רפואה 

שהיא  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  רפואת 

רפואה שלמעלה מן הטבע, העוקרת את 

החולי כאילו לא הי' בו מעולם.

ו־ חולי  שיש  שכשם  ידוע,  ג. והנה 

רפואת הגוף, כך יש חולי ורפואת הנפש, 

וכמבואר בארוכה בשמונה פרקים לה־

רמב"ם22 (בשם קדמונים). ועפ"ז יש לו־

16) שמו"ר פט"ו, יא.

17) ראה מדרש לקח טוב בא (יב, ב) „ניסן שבו 

נעשים נסים לישראל".

18) עיין ברכות נז, רע"א וברש"י שם (וכ"ה גם 

לפי' המהרש"א בחדא"ג שם, שהרי ניסן הוא לשון 

נס, כנ"ל).

19) נוסח ההגדה פיסקא מצה זו.

20) נוסח ההגדה פיסקא ויוציאנו.

21) ראה גם של"ה מס' פסחים (קסב, ב במצה 

שמורה), שמקשר „אני הוא ולא אחר" (דיצי"מ) עם 

„אני ה' רופאך".

22) פ"ג ואילך. וראה גם הל' דעות פ"ב. ועוד.

מר, שעיקר הענין ד„אני ה' רופאך" של 

הנפש,  חודש אייר הוא בקשר לרפואת 

שהוא  אח"כ  ומשתלשל  מסתעף  ומזה 

סגולה גם לרפואת הגוף.

[ובפרט ע"פ הידוע23 שהתורה מדברת 

בעליונים ומרמזת בתחתונים, היינו ש־

„ב־ לראש  לכל  מדברים  התורה  עניני 

עליונים" (כפי שהם מתפרשים בתוכנם 

(כפי שדברי  הפשוט  ופירושם  הרוחני), 

תורה מתפרשים „בתחתונים", בעולם הזה 

הגשמי) הוא רק ה„רמז" שבתורה. וכמו"כ 

בעניננו, שכשהתורה מדברת ע"ד ענין ה־

„רפואה" — כוונתה לכל לראש לרפואה 

בתוכנה הרוחני („בעליונים")].

דענין הרפואה ל־ מובן הקשר  ובזה 

במדרש  המבואר  ע"פ   — אייר  חודש 

שמואל24 אחד מהטעמים שאומרים פרקי 

אבות בין פסח לעצרת, כי „מכאן מתחיל 

הזמן להתחמם ומתעוררים התאוות ה־

גופניות ויצר הרע מתחיל להשתרר ול־

התגבר, ומסכתא זו (אבות) מלאה תוכ־

כל  אחר  לרדוף  האדם  ומעוררת  חות 

יצר הטוב על יצר  ומגברת  מדה טובה 

מתחיל  אייר  שמחודש  ונמצא  הרע", 

עיקר הנחיצות ברפואת הנפש25 (כיון ש־

אז יש התגברות היצר הרע כו').

פכ"ב.  ח"ג  חקו"ד  מאמר  מאמרות  23) עשרה 

סע"א  קסא,  ואילך.  ב  (יג,  של"ה  בארוכה  וראה 

(וש"נ).  ואילך   37 ס"ע  חכ"ג  נת' בלקו"ש  ואילך). 

וראה גם לקו"ש חלק ל' ע' 17 ואילך. ועוד.

24) על מס' אבות בהקדמה (ד"ה אמר המחבר).

ספה"ע  של  שענינה  הידוע,  עם  25) ומתאים 

אוה"ת   — אייר"  חדש  כל  הוא  ספה"ע  (ש„עיקר 

בהעלותך ע' שסז. ועוד) הוא — בירור המדות (דנפש 

הבהמית).

ולהעיר גם ממשנ"ת במק"א (לקו"ש חי"ח ע' 118

ואילך) שפסח שני ענינו תשובה (וראה שם ע' 122 

השייכות לחודש אייר בכלל) — והרי תשובה ענינה 

רפואה (יומא פו, סע"א. ועוד).



וע"פ משנת"ל בענין רפואת אייר — 

(א) שהיא באה באופן ד„אני ה' רופאך", 

ואשר (ב) הכח על זה הוא מחודש ניסן 

לומר, שעד"ז  צריך   — (חודש הראשון) 

הוא גם בנוגע לרפואת הנפש שבחודש 

אייר, שיש בה שני פרטים אלה, דהיינו: 

(א) בחודש אייר יש נתינת כח מלמעלה 

שרפואת הנפש תבא להאדם באופן של 

„אני ה' רופאך"26, למעלה מן הטבע, (ב) 

הכח לרפואה זו בא מחודש ניסן שלפנ"ז.

החילוק  ביאור  בהקדם  זה  ד. ויובן 

בין חודש ניסן וחודש אייר בעבודת ה־

אדם:

ה־ „חודש  הוא  ניסן  שחודש  כשם 

גאולה" בגשמיות, כן הוא זמן גאולתם 

שגאולת  וכידוע  ברוחניות.  ישראל  של 

מצרים, מלבד היותה גאולה גשמית — 

בגשמיות,  מצרים  מארץ  נגאלו  שבנ"י 

היתה גם גאולה רוחנית, שבנ"י בהיותם 

עבדי פרעה נשקעו בטומאת מצרים, עד 

למ"ט שערי טומאה27, ועל ידי שהקב"ה 

ו־  .  . עליהם  „נגלה  ובעצמו  בכבודו 

גאלם", נגאלו מטומאת מצרים.

של  באופן  היתה  זו  רוחנית  וגאולה 

„נסי נסים", למעלה מן הטבע, ושלא ב־

סדר והדרגה כלל — שהקב"ה הגבי' את 

ישראל למעלה מטומאת מצרים לגמרי.

וכן הוא בכל שנה ושנה בבוא חודש 

עצמו  את  לראות  אדם  שחייב   — ניסן 

כאילו הוא יצא ממצרים28, שבחודש זה 

את  לגאול  מישראל  לכאו"א  הכח  ניתן 

26) ולהעיר מהמבואר בהמשך חייב אדם לברך 

תרל"ח פכ"ה, של"ג בעומר (שבחודש אייר) שייך 

לענין „מחצתי ואני ארפא".

50 ע'  לעיל  וראה  ועוד.  יתרו.  ר"פ  ז"ח  (27

ובהנסמן שם.

חמץ  הל'  רמב"ם  ב.  קטז,  פסחים  28) משנה 

ומצה פ"ז ה"ו.

עצמו מכל ענינים בלתי רצויים, באופן 

שיגיע למצב של „בני חורין", כלומר, לא 

רק שבכחו לשלוט על יצרו (ולא להיפך 

ח"ו), אלא עוד זאת, שאין צריך למלחמה 

של  במצב  חורין",  „בן  הוא  כי  כלל, 

חירות מן היצר הרע.

ניסן  חודש  של  זו  רוחנית  וגאולה 

באה לידי ביטוי בכך, שהוא החודש ה־

יחידי של כל חדשי השנה שאין אומרין 

וכמשנ"ת  החודש29.  ימי  כל  תחנון  בו 

כמה פעמים, שאא"פ לומר שבימים שאין 

אומרים תחנון (ואין האדם מבקש מחילה 

על חטאיו) נגרע מהנפעל על ידי אמירת 

תחנון (דהיינו מחילת וסליחת עונות) — 

דא"כ: דוקא משום שנמצאים ביום סגו־

לה שאין אומרים בו תחנון, נשאר האדם 

אלא  וסליחה!  מחילה  ללא  חטאיו  עם 

תחנון,  אומרים  שאין  שבימים  ודאי, 

נפעלת סליחת העונות מצד סגולת היום 

לבקש על  (מבלי שיצטרך האדם  עצמו 

במשך  תחנון  אומרים  שאין  וזהו  זה30). 

„חודש  שהוא  כיון  כי  ניסן,  חודש  כל 

גואל את כאו"א  הגאולה", שבו הקב"ה 

ענינים  מכל  למעלה  ומגביהו  מישראל 

„בן  של  במצב  שהוא  עד  רצויים  בלתי 

חורין" — אין צורך באמירת תחנון.

ל־ זקוקים  אין  ניסן  נמצא, שבחודש 

הנפש)31,  חולי  (רפואת  ה„רפואה"  ענין 

29) מס' סופרים פכ"א, ג. שו"ע או"ח סתכ"ט 

ובב"י  ס"ב. שו"ע אדה"ז שם ס"ח. וראה טור שם 

וב"ח שם.

30) ומזה מובן ג"כ, שהמחילה והסליחה אינה 

אופן בקשת האדם, אלא למעלה מ־ מוגבלת לפי 

מדידה והגבלה, מצד „רחמיך" של הקב"ה.

31) וצע"ק מהא שמצה היא „מיכלא דאסוותא" 

(זח"ב קפג, ב). אבל ראה ס' השיחות תש"ב ע' 94 

לקוטי  עם  הגש"פ  ניסן.  ט"ו  יום  בהיום  (הועתק 

טעמים ומנהגים ע' לד) — שענינה „הרפואה הבאה 

ע"י האמונה, היינו שמלכתחילה אינו בא לידי חולי". 

ואכ"מ.



חורין"  „בן  של  במצב  נמצאים  שהרי 

ולמעלה מכל גדר ענין החולי.

ה. אמנם ענינו של חודש אייר הוא 

בקצה השני — הן בגשמיות, שאז מתחיל 

רק  זמן של התגברות הטבע, היינו לא 

שאינו זמן של „נסי נסים", אלא אדרבה 

— זמן של התגברות הטבע, כמו שרואים 

במוחש שאז הוא זמן צמיחת אילנות וכו', 

בתקפם  הטבע  כחות  כל  לעין  ונראה 

הוא  שאז  (כנ"ל),  ברוחניות  והן  וכו'32; 

זמן התגברות היצר וצריכים כח מיוחד 

(החל מלימוד פרקי אבות) כדי להתגבר 

תליא,  בהא  שהא  (ומובן,  כו'  היצר  על 

כח  התגברות  זמן  הוא  שאז  דלהיות 

הטבע בעולם, הרי זה מביא להתגברות 

היצר וחמימות והתעוררות התאוות כו').

32) ראה ירושלמי ר"ה (פ"א ה"ב) שחודש אייר 

נק' (ובקרא) „זיו" (מ"א ו, א) כי בו „זיוו של עולם 

הצמחים ניכרין והאילנות ניכרין". וראה גם ר"ה יא, 

א (הובא במפרשים למ"א שם).

וזוהי ה„ברכה" שמתברך חודש אייר 

מחודש ניסן שלפניו — שברכה כדבעי 

הברכה  תוכן  (א)  הענינים:  שני  בה  יש 

(ב) ול־ המברך,  הוא בהתאם לכחו של 

אידך, הרי היא מדודה לפי צרכי מקבל 

השפעת  להיות  יכולה  (דאל"כ  הברכה 

בעניננו,  וכן  לקבל).  יכולין  שאין  טוב 

„אני ה'  שיהי'  היא  ניסן  חודש  שברכת 

רופאך", שבזה ישנם שני הקצוות: מחד 

רפואה,  של  בענין  ברכה  זו  הרי  גיסא 

ש־ במצב  שנמצאים  מדגיש  גופא  שזה 

אופן ה־ לאידך,  זקוקים לרפואה; אבל 

חודש  של  לענינו  בהתאם  הוא  רפואה 

למעלה  נסי,  באופן  „גאולה"   — ניסן 

הקב"ה  של  רפואה   — העולם  מטבע 

העוקרת את החולי מכל וכל, כאילו לא 

היתה מעולם מלכתחילה (כנ"ל סעיף א).

שגם  כח,  נתינת  שזוהי   — ובפשטות 

את  להגבי'  האדם  יוכל  אייר  בחודש 

המבלבלים  עניניו  מכל  למעלה  עצמו 

כו', עד שיהי' במצב של חירות רוחנית.

(משיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, תשמ"ז)

חלק לב

J



ע"י דודו הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ כו' עוסק בצ"צ מוה"ר. . . שי' נמסר לי אודות 

מצב בריאותו בצירוף בקשת ברכה, ובלי נדר כשאהי' על ציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל אזכירו להטבת מצב הבריאות ובודאי 

למותר לעורר אשר השי"ת הוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות, וכנוסח שקבעו 

אנשי כנסת הגדולה בברכת השחר וכיון שקבעוה בברכה בשם ומלכות אף שספק 

ברכות להקל בודאי אין כאן שום ספק כלל (וע"ד מה שכותב רבנו הזקן בעל התניא 

— פוסק בנסתר דתורה — והשו"ע — פוסק בנגלה דתורה — באגרת התשובה שלו 

פרק י"א יעיין שם) ובמילא כשיתחזק בבטחונו בהשי"ת הרי זה עצמו מביא הטבה 

בבריאות נוסף על תוספת הצלחה בעניני הרפואה, אלא שהצנור והכלים לזה הם 

בזה  יעשה  ובודאי  בפרט,  והדוחק  הצורך  בעת  בהם  והוספה  בכלל  ומצות  תורה 

כמתאים למעמדו ומצבו ומאן דמוסיף מוסיפין לו. 

נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר  בודאי ישמור שלשת השיעורים השוים לכל 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם, א) אמירת שיעור תהלים — כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש — בכל יום אחר תפלת שחרית. ב) שיעור לימוד פרשת חומש עם פירוש רש"י 

מהסדרה של השבוע — ביום א' מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום ב' מפרשת 

שני עד שלישי וכו'. [ג)] ושיעור לימוד תניא בכל יום כפי שנתחלק התניא לימות 

השנה, והשי"ת יצליחו. 

בברכה להטבת הבריאות ומחכה לבשו"ט, 

(ממכתב ט"ז מ"ח תשט"ו)

K
אויפ־ ניט  און  צושטַאנד,  אייער געזונט  וועגען  מ'הָאט מיר איבערגעגעבען, 

גלעגקייט. 

בעת רצון וועט מען אייך מזכיר זיין אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צו ָאנזָאגען גוטע בשורות אין דָאס אויבען געשריבענע. 

און קענענדיג אייך און אייער משפחה בכלל, איז איבעריג צו בַאטָאנען, ַאז עס 

וואונדערט מיר אויף דער קליינקייט אין בטחון בהשם יתברך, ווָאס ער [איז] משגיח 

אין  בפרט  און  איינצעלהייט,  קלענסטע  דָאס  ביז  יעדערן  אויף  פרטית  בהשגחה 

אייער פַאל, ַאז איר הָאט געזעהן חסדי השם יתברך מערערע מָאל, ווָאס דָאס מוז 

ווייניגער  און  יתברך,  בהשם  בטחון  אין  פַארשטַארקונג  צו  בריינגען  לָאגיש  דָאך 

דאגה, און צו הָאבען קביעות עתים בתורה, און מקיים זיין מצות בשמחה, וטוב לבב, 

און ניט לייגען קיין ַאכט, ווָאס דער יצר הרע ּפרובירט איינריידין ַאנדערש, און ניט 

אומזיסט ווערט דָאך דער יצר הרע — ָאנגערופען, זקן וכסיל. 

איך הָאף ַאז צו דער צייט פון ערהַאלטען מיין בריף, איז שוין דָא ַא בעסערונג, 

און וועט קענען ָאנזָאגען גוטע בשורות אין דעם ַאלעס. 

בברכה לרפואה ולבשו"ט. 

(ממכתב כ' טבת, תשכ"ז)



ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה (במיוחד) בזמן זה 

– מתעוררת תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על כל הענינים 

— עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . דבר שאינו 

מובן כלל וכלל!

עשיריות)  (וכו"כ  עשרה  שמתאספים   — נוספת  ותמיהה 

מישראל ביחד, ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואעפ"כ, אינם מרעישים 

לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד, ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, 

שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם 

מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!

גם כשצועקים „עד מתי" – ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו 

מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר הי' 

בא!!

מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ"י ירעישו ויצעקו באמת 

ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, 

לא הועיל, והראי', שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות 

פנימי בעניני עבודת השם.

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל 

אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 

דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

שהם  ש„יתעקשו"  מישראל  עשרה  ימצאו  שסוכ"ס  ויה"ר 

מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה – כמ"ש1 

„כי עם קשה עורף הוא (למעליותא2, ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו 

1) תשא לד, ט.

2) ראה שמו"ר ספמ"ב. הובא בתו"א מג"א קכג, סע"ב. לקו"ת בלק סז, ד.

כ.



ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש.

וכדי למהר ולזרז עוד יותר ע"י הפעולה שלי – אוסיף ואתן 

לכאו"א מכם שליחות־מצוה ליתן לצדקה, ו„גדולה צדקה שמקרבת 

את הגאולה"3.

אשר  כל  אתם  תעשו  ולהבא  ומכאן  עשיתי,  שלי  את  ואני 

ביכלתכם.

מה  עצה  שיטכסו  שלשה,  שנים,  אחד,  מכם  שימצא  ויה"ר 

לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר – שיפעלו שתהי' הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה 

וטוב לבב.

(משיחת אור ליום ועש"ק פ' שמיני, כ"ח ניסן תנש"א)

ב"ב יו"ד, א. וראה תניא פל"ז. (3



הצורך  ע"ד  ממש  האחרון  בזמן  ביותר  ומודגש  מדובר 

את  להביא  בו  התלוי  כל  לעשות  מישראל  כאו"א  של  בפעולתו 

משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד ממש,

– כיון שבימינו אלה ממש (עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא 

שנת אראנו נפלאות) „כלו כל הקיצין" („קץ הימים" ו„קץ הימין"1) 

וכאו"א  צדקנו,  משיח  בא  ומיד  שתיכף  ובודאי  ממש2,  כפשוטו 

בא  שכבר  בא"3,  המשיח)  (מלך  זה  „הנה  ואומר  באצבעו  מראה 

(בלשון עבר) ברגע שלפני רגע זה.

*  *  *

גלות,  של  ובמצב  הגלות,  ומקום  בזמן  בעולם  נמצא  משיח 

שסובל תחלואי הגלות [כהמשך הגמרא4 „אמר רב אי מן חייא הוא 

כגון רבינו הקדוש", „אם משיח מאותן שחיין עכשיו5 ודאי היינו 

רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"6], ומצפה בקוצר 

רוח ובכליון עינים7 להתגלות (מההעלם בזמן ומצב הגלות), דמלך 

1) ראה אוה"ת ר"פ מקץ. וש"נ.

3) שה"ש ב, ח ובשהש"ר עה"פ (פ"ב, ח (ב)).

4) סנהדרין צח,ב.

רבינו  „ע"ש  רבי",  דבי  (מצורע)  „חיוורא  נקרא  זה  וע"ש   – שם.  6) פרש"י 

הקדוש שנקרא רבי . . שהי' סובל תחלואים ויסורים כמוהו" (חדא"ג מהרש"א שם).

7) שלכן „שרי חד ואסיר חד (מתיר נגע ומקנחו וקושרו מתיר האחר ועושה 

כן, ואינו מתיר שני נגעים יחד (כשאר הסובלי חלאים שיושב ביניהם)), אמר דילמא 

מבעינא דלא איעכב (אי בעי לי לצאת ולגאול את ישראל לא איתעכב כדי קשירת 

שני נגעים)" – סנהדרין שם ובפרש"י.

כב.



המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' 

גלות, כפס"ד הרמב"ם8 „יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

. . . ושם9 (בהתחלת הסוגיא): „דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, 

שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו (כמו ינאי, כל 

אחד הי' דורש אחר שמו10), שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון 

שמו, דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם 

חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקי'11 שמו, שנאמר כי רחק ממני 

מנחם משיב נפשי"12.

נשיאינו,  לרבותינו  (בנוגע  אבתרייהו  נעני'  (חסידים)  ואנן 

שנאמר13  יוסף שמו,   – דורנו)  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ובפרט 

„יוסיף אדנ־י שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל גו'", יצחק שמו, 

שנאמר14 „אז ימלא שחוק פינו".

*  *  *

כל שהיא  לו האדם  איזו היא דרך ישרה שיבור  אומר  „רבי 

תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם"15 . . ויש לומר הביאור בזה 

– בהמשך להאמור לעיל בנוגע להתגלות וביאת המשיח:

8) שבהערה 5.

9) סנהדרין שם.

11) כ"ה („בן חזקי'") בדפוסים שלפנינו, ובירושלמי ואיכ"ר: „מנחם" סתם. – 

וכנראה שצ"ל בפרש"י  „בן חזקי'".  „מנחם", ומוסיף  ולהעיר שרש"י מעתיק תיבת 

„ה"ג בן חזקי'", אלא שהבחור־הזעצער „תיקן" והשמיט „ה"ג". ועצ"ע.

12) וראה גם ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד. איכ"ר פ"א, נא. וראה לקוטי לוי"צ על 

מארז"ל ע' קו ש„כל הדעות אמת הם ואלו ואלו דא"ח", עיי"ש.

13) ישעי‘ יא, יא־יב.

14) תהילים קכו, ב. וראה ברכות לא,א.

15) אבות פ“ב מ“א.



. . . „רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם":

 . גדולה  במדרגה  (ש„הוא  הזה  „אדם16  על  קאי   – „האדם" 

. . רק  . שלימו דכולא") כשמוכשרין מעשיו ותיקן כל הדברים 

ענין הגלות  כו'" מצד  נתברר  לא  עדיין  לבושיו  פסולת שבסוף 

עקבתא  הגלות,  של  האחרון  דור   – זה  ובדורנו  רבי;  כמו   –

דמשיחא, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה שהיו צריכים 

להעשות במשך זמן הגלות – י"ל שכל בנ"י הם בדרגא זו.

כל  ועבודתינו  „מעשינו  נסתיימו  שכבר  כיון  היא:  והשאלה 

זמן משך הגלות"17 – מהי ה„דרך ישרה" (הקלה והמהירה ביותר 

מבין כל דרכי התורה) שיבור לו האדם (כללות בנ"י) שגמר עניני 

העבודה כדי לפעול התגלות וביאת המשיח18?

ע"י  המשיח  וביאת  להתגלות  ישרה"  ה„דרך  וביאור   .  .  .

„מלכות שבתפארת" – בנוגע למעשה בפועל:

ומיד,  תיכף  לבוא  עומד  צדקנו  שמשיח  שכיון   – ובהקדמה 

האחרונה  ההשתדלות  דרושה  שלכן  בפועל,  בא  לא  עדיין  אבל 

צריכה  המשיח,  את  להביא  מישראל  כאו"א  של  לבושיו")  („סוף 

להיות הפעולה (לא ע"י מלכות בטהרתה, ענינו של מלך המשיח 

עצמו, אלא) ע"י „מלכות שבתפארת", כלומר, ענינו של המשיח 

(מלכות) כפי שהוא בתורה (תפארת),

ו„מלכות  התורה,  לימוד  הו"ע   – „תפארת"  ובפשטות:   .  .  .

ובעניני  המשיח  מלך  בעניני  התורה  לימוד  הוא   – שבתפארת" 

16) לקו“ת פרשתנו כב, ב.

17) תניא רפל“ז.



הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות19,

– בתורה שבכתב (ובפרט „בדברי הנביאים . . שכל הספרים 

במסכת  (ובפרט  בגמרא  פה,  שבעל  ובתורה  זה"20)  בדבר  מלאים 

 – ובמיוחד   – וגם  ובמדרשים,  סוטה)  מסכת  ובסוף  סנהדרין 

בפנימיות התורה, החל מספר הזהר (ש„בהאי חיבורא דילך דאיהו 

בתורת  ובפרט  ברחמים"21),  גלותא  מן  בי'  יפקון  כו'  הזהר  ספר 

החסידות (שע"י הפצת המעיינות חוצה אתי מר דא מלכא משיחא22), 

בתורת רבותינו נשיאינו, ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) 

של נשיא דורנו – מעין ודוגמא והכנה ללימוד תורתו של משיח, 

התורה  פנימיות  העם  לכל  שילמד  תצא"23,  מאתי  חדשה  „תורה 

כפס"ד  אביך"24),  אלקי  את  („דע  אלקות  ידיעת  תורה),  (טעמי 

הרמב"ם25 ש„באותו הזמן . . יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים 

דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כו'" –

(„מלכות  והגאולה  משיח  בעניני  התורה  בלימוד  וההוספה 

וביאת המשיח  התגלות  לפעול  ישרה"  ה„דרך  היא  שבתפארת") 

והגאולה בפועל ממש.

מקום  בכל  ויפרסמו  יעוררו  ובודאי   – באתי  פועל  של  ועל 

ומקום:

כדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד – על כאו"א 

מישראל (האנשים – הן יושבי אוהל (ישכר) והן בעלי עסק (זבולון), 

20) רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ב.

21) זח"ג קכד, ב – ברע"מ. הובא ונת' באגה"ק רסכ"ו.

22) אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו.

23) ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

24) דה"א כח, ט.

בסיום וחותם ספרו „משנה תורה". (25



וכן הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי') להוסיף בלימוד 

התורה (במיוחד) בעניני משיח וגאולה.

ומה טוב – שהלימוד יהי' (ברבים) בעשרה, כי, נוסף על המעלה 

ביניהם"26,  שרוי'  שכינה  בתורה  ועוסקים  שיושבים  ד„עשרה 

יש מעלה מיוחדת כשלומדים עניני משיח והגאולה ברבים בנוגע 

להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעי"ז הולכת וגדלה ההשתוקקות 

והצפי' לביאת המשיח27.

בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף   – כפשוט  ועיקר  ועוד 

ובמיוחד בההידור במצות הצדקה (כללות כל המצוות28) ש„מקרבת 

את הגאולה"29.

בתורה  ההוספה  עם  בצדקה  ההוספה  לקשר  ונכון  וכדאי 

בעניני משיח והגאולה – עי"ז שההוספה לצדקה היא מתוך כוונה 

חלק  היא  כשלעצמה  זו  שכוונה  כיון  הגאולה,  את  ולזרז  לקרב 

מלימוד התורה בעניני הגאולה – הלימוד (במחשבה – מזמן לזמן) 

דמאמר חז"ל „גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

(משיחת ש"פ תזריע־מצורע, ו' אייר תנש"א)

26) אבות פ"ג, ו. וראה אגה"ק סכ"ג.

28) ראה תניא פל"ז.

ב"ב יו"ד, א. (29



פרק ב' ◆ משנה יג

נתבאר לעיל, שרבי שמעון הוא רבי שמעון בן נתנאל, שנמנה בין חמשת 

תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, ונקרא כאן רבי שמעון סתם לרמז על שייכותו 

ובמיוחד  כולל  אומנתו,  שתורתו  רשב“י,  הוא  שמעון  רבי  שסתם  לרשב“י, 

הלימוד בפנימיות התורה, כרשב“י מארי דהזהר, כפי שמצינו שרבי שמעון בן 

נתנאל דרש במעשה מרכבה. ורבי שמעון מדגיש את הזהירות בקריאת שמע 

ובתפלה, אף שלכאורה הי‘ צריך להדגיש את הזהירות בלימוד התורה באופן 

דתורתו אומנתו, שכן, ההנהגה דתורתו אומנתו באופן שאין מפסיקין לקריאת 

שמע ותפלה שייכת ליחידי סגולה בלבד (גם בין אלו שתורתם אומנתם), ולכן 

צריך רבי שמעון להזהיר את תלמידיו, וכל בני ישראל, שיהיו זהירים בקריאת 

שמע ובתפלה.

ויש לבאר דיוק הלשון „הוי זהיר“ דייקא, מלשון זוהר ואור: אף שעיקר 

האור נעשה על ידי לימוד התורה, „תורה אור“1, משתדל רבי שמעון בטובתם 

של אלה שעדיין לא הגיעו לדרגת תורתו אומנתו, שגם אצלם יהי‘ האור על ידי 

קריאת שמע ותפלה.

ויש לומר, שההוראה והנתינת כח לזהירות בקריאת שמע ובתפלה על ידי 

שלו  האור  את  „מכניס“  שמעון  שרבי  היינו   - אומנתו  שתורתו  שמעון,  רבי 

בקריאת שמע ובתפלה - נמשכת מדרגת האחדות שלמעלה מהתחלקות, שעל 

ידה נעשה חיבור שני אופני העבודה דתורה (המשכה מלמעלה למטה) וקריאת 

שמע ותפלה (העלאה מלמטה למעלה).

ויש להוסיף שבלימוד התורה גופא ישנם שני האופנים דהמשכה והעלאה. 

מאמר  אומר  צדק  הצמח  שכאשר  מפאריטש.  הלל  ר‘  הרה“צ  פתגם  וכידוע 

חסידות, הרי זה באופן דשכינה מדברת מתוך גרונו כנתינתה מסיני; מה שאין 

לאחרי  בעצמו  המאמר  בעל  ידי  על  אפילו  במאמר,  וטריא  השקלא  לגבי  כן 

אמירת המאמר. הרי שבתורה ישנם שני האופנים דהמשכה (כנתינתה מסיני) 

וטריא2 בשכל האדם), על דרך כללות החילוק שבין  ושקלא  (ביאור  והעלאה 

תורה ותפלה3.

--------

זהירות  צ“ל  גופא):  (בתורה  ובתפלה  בק“ש  זהיר  דהוי  הפירוש  וי“ל  כג.   2)  ו,  משלי   (1

מיוחדת בביאור ושקו“ט במאמר חסידות שאמירתו כנתינתה מסיני.   3) ספה“ש תנש“א ח“ב עמ‘ 
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