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- לימוד בחברותות לקראת י"א ניסן -

ב"ה



- יום שני ב' ניסן -
סיפור חסידי:

אחד מחסידי אדמו"ר הז˜ן, ר' בנימין ˜לˆ˜ר ˘מו, היה סוחר

עˆים. פעם אח˙, בזמן ˘ערך ח˘בונו˙ בעס˜, ר˘ם החסיד

בסוף הח˘וב: "סך הכל: אין עוד מלבדו!" ראה זא˙ אחד מחבריו

הסוחרים ואמר לו: "לכל דבר י˘ א˙ הזמן המ˙אים לו. בזמן

˘א˙ה לומד חסידו˙ ˙ח˘ב על פסו˜ים. אבל בזמן ˘א˙ה עורך

ח˘בונו˙ בעס˜ים ˘לך ˙ח˘ב ר˜ על מספרים!". "אני לא מבין"

ענה לו ר' בנימין בפליאה. "לפעמים בזמן ה˙פלה נודדו˙ פ˙אום

המח˘בו˙ אל העס˜ים והכספים, ואז זה 'בסדר'. אבל כא˘ר

בזמן הח˘בונו˙ נופלו˙ פ˙אום מח˘בו˙ אל˜יו˙- זה כבר לא

בסדר?!"

 

- יום שלישי ג' ניסן -
אין עוד מלבדו  1:

על הפסו˜ "אין עוד מלבדו" מביאה החסידו˙ הסבר מיחד.

ההסבר הפ˘וט ˘ל הפסו˜ הוא, ˘אין עוד אל˜ים, מי˘הו

˘˘ולט על העולם חוı מה'. החסידו˙ מוסיפה ˘לא ר˜ זא˙,

אלא גם אין בעˆם בעולם ˘ום דבר אחר חוı מה˜ב"ה:

העולם, האנ˘ים, הˆמחים, הכל זה אל˜ו˙.

איך זה יכול להיו˙??

ממ˘ילים א˙ הענין לגוף הג˘מי והנפ˘ ˘לנו. אנחנו זזים,

רואים, חו˘בים, בזכו˙ הנפ˘ ˘ב˙וכנו, ˘נו˙נ˙ לנו חיים כל

הזמן. בלי הנפ˘, הגוף לא יכול לע˘ו˙ כלום.

בנמ˘ל, הנפ˘ היא החיו˙ ˘נו˙ן ה˜ב"ה בכל נברא. החיים

˘ה' ˘ם בכל אבן, ˆמח, חיה, ובני האדם. הם המ˜ימים או˙ם

בכל רגע. באו˙ה ˘ניה ˘ה' יפסי˜ חס ו˘לום א˙ החיו˙ הזו

הם יפסי˜ו לה˙˜ים ויעלמו לגמרי. 

 



- יום רביעי ד' ניסן -
אין עוד מלבדו 2:

על הפסו˜ "לעולם ה' דברך נˆב ב˘מים" הסביר הבע˘"ט:

"דברך" זהו הדבור ˘א˙ו ברא ה' א˙ העולם. כל דבר בעולם

˘לנו נברא ע"י הדבור ˘ל ה' ב˘˘˙ ימי ברא˘י˙. הדבור הזה

"נˆב ב˘מים" – נמˆא כל הזמן ב˙וך הנבראים והוא זה ˘מחיה

או˙ם. בכל ˘ניה ˘העולם ˜יים, זה בגלל הדבור ˘ל ה' ˘נמˆא

בו  ומחזי˜ או˙ו. כך למ˘ל אם ה' יפסי˜ לרגע אחד א˙ דבורו

"יהי אור", יפסי˜ להיו˙ אור בעולם. וכך עם כל דבר אחר. עכ˘ו

אפ˘ר להבין מדוע "אין עוד מלבדו". למרו˙ ˘י˘ עולם ג˘מי

ובו אנ˘ים וחפˆים, הם כולם ˙לויים בדבר ה' ˘מחיה או˙ם בכל

רגע ורגע. הם לא מסגלים לה˙˜ים בלעדי ה˜ב"ה, ולכן באמ˙

אפ˘ר לומר ˘אין עוד כלום מלבד הבורא. 

 

- יום חמישי ה' ניסן -
ספור חסידי:

פעם אח˙ עבר אדמו"ר הז˜ן בעיר ˘˜לוב ˘הי˙ה עיר מלאה

בגאונים ו˙למידי חכמים. כולם ה˙אספו בבי˙ המדר˘ כדי

ל˘אול א˙ הרבי א˙ ˘אלו˙יהם. היו ˘ם גם כמה ˙למידי

חכמים ˘הגיעו עם ˜˘יו˙ גדולו˙ ו˜˘ו˙. הרבי עלה על

הבמה ו˘אל: "רוˆים ˘אענה לכם על ה˘אלו˙ ˘לכם? - אנגן

לכם נגון!" ואז ה˙חיל לנגן נגון בדב˜ו˙ ומעמ˜ הלב. דממה

ה˘˙ררה בבי˙ המדר˘ ור˜ ˜ולו ˘ל הרבי נ˘מע. מנגן. הנגון

היה כל כך עוˆמ˙י ˘פ˙ח א˙ לבו ומחו ˘ל כל אחד

מהיו˘בים במ˜ום והעלה או˙ם לדרגו˙ גבוהו˙. לפ˙ע

הרגי˘ו כולם כיˆד ה˘אלו˙ ˘להם נעלמו˙ ופ˙אום הכל

פ˘וט וברור. כ˘סים אדמו"ר הז˜ן א˙ הנגון לא נו˙רה בבי˙

המדר˘ אף ˜ו˘יה או ˘אלה ˘לא נפ˙רה. 

 



- יום שישי ו' ניסן -
˙כלי˙ הבריאה- דירה ב˙ח˙ונים:

ה' ברא א˙ העולם כי הוא רˆה ˘˙היה לו דירה ב˙ח˙ונים,

בעולם הזה למטה. מהי 'דירה'? דירה (בי˙) היא מ˜ום ˘בו אדם

מרגי˘ בנוח לע˘ו˙ כל דבר ˘רוˆה. הבי˙ ˘ל האדם הוא

המ˜ום בו הוא מ˙נהג איך ˘הוא רוˆה ומ˙גלים בו הרˆונו˙

האמ˙יים ˘לו. ה' רוˆה ˘העולם הזה, ה˙ח˙ון (העולם ˘נמˆא

למטה) יהפך לדירה ב˘בילו, למ˜ום ˘בו יוכל לה˙גלו˙ בˆורה

מ˘למ˙. 

איך אנחנו יכולים לע˘ו˙ זא˙? כא˘ר אנחנו לומדים ˙ורה

ומ˜ימים מˆוו˙ אנו מורידים אור אלו˜י לעולם הזה, הג˘מי,

והופכים או˙ו למ˜ום ˜דו˘ יו˙ר. כא˘ר ˙˘לם העבודה הזו,

והעולם יהפך לדירה אמ˙י˙ ל-ה' יבוא , ˙גיע הגאולה האמ˙י˙

וה˘למה.

 

 
- יום ראשון ח' ניסן -

אהב˙ ה' ואהב˙ י˘ראל:

˘אלו א˙ אדמו"ר הז˜ן: מה גדול יו˙ר, אהב˙ ה' או אהב˙

י˘ראל? וענה: ˘אהב˙ י˘ראל גדולה יו˙ר, כיון ˘"אוהב מה

˘האהוב אוהב". ובפעם אחר˙ הוסיף, ˘"ואהב˙ לרעך כמוך"

הוא כלי ל"ואהב˙ א˙ ה' אל˜יך". הדבר יובן על פי מה

˘מבאר אדה"ז בעˆמו ב˙ניא בפר˜ ל"ב: ˘מˆד הנ˘מה כל

היהודים הם אחד, וכל החלו˜ה והפרוד בין היהודים זה ר˜

מˆד הגוף והנפ˘ הבהמי˙, ולכן, מי ˘מח˘יב בע˜ר א˙ הגוף,

הוא מרגי˘ א˙ החבר ˘לו כאלו הוא מי˘הו זר ונפרד ממנו.

ומי ˘מרגי˘ ˘הע˜ר אˆלו זה הנ˘מה, הוא מאחד עם חברו.

לפי זה מובן ˘"ואהב˙ לרעך כמוך" הוא כלי ל"ואהב˙ א˙ ה'

אל˜יך" – כיון ˘אהב˙ י˘ראל ˜˘ורה עם זה ˘היהודי

מח˘יב בע˜ר א˙ הנ˘מה ˘היא ˜˘ורה ל˜ב"ה.   המ˘ך מחר

 



- יום שני ט' ניסן -
המ˘ך מא˙מול:

אם כן, גם מובן, ˘אהב˙ י˘ראל ˆריכה לה˙בטא גם ברוחניו˙,

דהיינו לע˘ו˙ טובה ליהודי ברוחניו˙ – מכיון ˘כל הענין ˘ל

אהב˙ י˘ראל הוא מˆד זה ˘האדם עו˘ה א˙ הנ˘מה לע˜ר,

אם כן גם ביחס לזול˙ו הוא דואג לנ˘מה ˘לו גם. ולכן, כא˘ר

רואה יהודי אחר, וביכל˙ו לע˘ו˙ לו טובה רוחני˙, דהיינו טובה

בנ˘מ˙ו – ודאי יע˘ה זא˙.

לפי זה, גם יובנו דברי הגמרא ˘"ואהב˙ לרעך כמוך" "זו היא כל

ה˙ורה כולה". כי לכאורה ˜˘ה, הרי אהב˙ י˘ראל היא ר˜

"מˆוה ˘בין אדם לחברו", ולא "מˆוה ˘בין אדם למ˜ום"?

אבל לפי באור אדמו"ר הז˜ן – יובן מדוע אהב˙ י˘ראל היא יסוד

כל ה˙ורה: על פי באור אדמו"ר הז˜ן הדרך ל˜ים א˙ מˆוו˙

אהב˙ י˘ראל היא כא˘ר היהודי מבטל א˙ הנפ˘ הבהמי˙ ˘לו

ומח˘יב ר˜ א˙ הנ˘מה, וממילא הוא גם בבטול מחלט ל˜ב"ה,

כי זה הרˆון ˘ל הנ˘מה, וזה כלל גדול ב˙ורה.

 (˘יח˙ פר˘˙ ˆו ˙˘י"ד)

 
- יום שלישי ' ניסן -

אהב˙ י˘ראל ללא גבולו˙:

יום לפני ˘ל˜חו א˙ הרבי הריי"ˆ למאסר, ב˘נ˙ ˙רפ"ז, באו

אליו וב˜˘ו ממנו ברכה לרפואה ˘למה עבור יולד˙ א˘ר

ילדה ˙אומים ומרגי˘ה חל˘ה רבה, וכן עבור ה˙אומים

˘בריאו˙ם חלו˘ה. לאחר מכן נאסר הרבי והיה בסכנ˙ חיים,

כא˘ר החליפו לו א˙ המאסר לגלו˙, נ˙נו לו חפ˘ה לכמה

˘עו˙, ˜דם נסיע˙ו ל˜וסטרמה עיר גלו˙ו. ב˘עו˙ אלו

ה˙ענין הרבי ב˘לומם ˘ל היולד˙ וה˙אומים. למרו˙ היו˙ו

במˆב נורא ואים, היה ח˜ו˜ במחו ובלבו מˆבו ˘ל כל אחד

מבנ"י וה˙ענין במˆבם מ˙וך אהב˙ ִי˘ראל ללא גבולו˙.

 



- יום רביעי י"א ניסן -
בימי ממ˘ל˙ רוסיה הˆארי˙, ˘לט כמה ˘נים רא˘ הממ˘לה

סטוליפין, ˘הˆטין ב˘נא˙ו ליהודים ובגזרו˙יו ה˜˘ו˙ ˘הטיל

עליהם.

פעם, נודע לרבי הר˘״ב נ˘מ˙ו עדן על אח˙ הגזרו˙ ˘היה

בדע˙ו ˘ל סטוליפין לגזר. ומסר לבנו, הרבי הריי׳׳ˆ, לה˘˙דל

בבטולה.

מיד נסע הרבי הריי״ˆ לפעטערבורג עיר הבירה, לטכס עˆה עם

עס˜ני הכלל ˘היו ˘ם. וכא˘ר כל האמˆעים לא הועילו, החלט

להפעיל א˙ ה˘˙דלו˙ו ˘ל ה˘ר פאביעדאנאסˆעוו,

˘סטוליפין העריˆו מאד.

לאחר מאמˆים מרבים הסכים ה˘ר פאביעדאנאסˆעוו ל˜בע

ראיון. והיו˙ ˘הראיון נ˜בע לליל ˘ב˙ ˜ד˘, וה˘ר גר במ˜ום

ליד פטרבורג רחו˜ מהעיר כמה פרסאו˙. נאלı הרבי הריי״ˆ

לנסע מפטרבורג לאו˙ו מ˜ום עוד בערב ˘ב˙, ול˘הו˙ ˘ם כל

˘עו˙ יום ה˘ב˙.

ומכיון ˘לא היה ˘ם בי˙ ˘יהודי יוכל להמˆא ˘ם, וגם ברחובו˙

העיר לא היה אפ˘ר לטייל מˆד גודל ה˜ר ומˆד הסכנה, הוכרח

הרבי למˆא לו מ˜ום מחסה בבי˙ מרזח. במ˘ך כמה ˘עו˙ י˘ב

הרבי בבי˙ המרזח, עד ˘הגיעה ה˘עה ה˜בועה ˘ל זמן

הראיון. ואחר ˘הˆליח ופעל מה ˘פעל, חזר לבי˙ המרזח ובלה

˘ם כל ה˘ב˙.

נ˜ל לדמין, איך הרגי˘ הרבי בבי˙ המרזח בין ˘כורים רוסיים,

כ˘הוא עו˘ה עˆמו כאלו הוא מ˘˙˙ף עמהם כל המע˙ לע˙,

ובפרט כ˘מדבר ביום ה˘ב˙ ˜ד˘! וזא˙ בנוסף, לגדל הסכנה

להמˆא בין ערלים ˘כורים, ˘היו מבה˜ים ב˘נא˙ם ליהודי.

אולם בגלל אהב˙ י˘ראל הגדולה ˘הי˙ה לרבי, הוא היה מוכן

לסבל א˙ כל הˆער והטרחה האלו כדי לעזור ליהודים.   המ˘ך



הרבי הריי"ˆ לא ספר לנו ס˙ם ספור, אלא כדי ל˙˙ לנו הוראה

ללכ˙ בע˜בו˙יו:

כא˘ר מגיעה לאזננו ידיעה על ˆערו ˘ל יהודי, ˆער ג˘מי

ועל אח˙ כמה וכמה ˆער רוחני. הנה מˆד ענין אהב˙ י˘ראל,

ˆריך ˆערו ˘ל הזול˙ לגע˙ לנו עד לעˆם הנפ˘ ממ˘,

ועלינו לע˘ו˙ כל ה˙לוי בנו כדי להˆילו.

נו˙נים
מ˙נה
לרבי


