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ב”ה

הקדמה
“..אין איש החיל . .  משיג בשכלו איך יורה הקנה רובה בפרט וטכסיסי המלחמה 
בכלל, אבל מוסר הוא את נפשו ורצונו למפקד המלחמה ועושה את זה בשמחה 

ואז הוא דוקא המנצח.

ובמוחש רואין שהיסוד לכל זה היא האמונה שמאמין בראש כל מפקדי המלחמה 
הוא המלך והנשיא, במלחמה הרוחנית היינו הנשיא מנהיג הדור.

. . והנה האמונה צריכה גם היא התחזקות בכלל מזמן לזמן, והתעוררות מיוחדת 
ומעשה  דיבור  ובמחשבה  הכחות  בכל  תמשול  אם  כי  מקיף  בבחי’  תשאר  שלא 

בפועל בחיים היום יומיים”1.

ישתלשל  טוב וכיצד  דבר  זהו  אם  ידעו  לא  עדיין  הרב “בשעתו  כלשון  אשר  תמוז  ג’  יום  לקראת 
הדבר” )שיחת ג’ תמוז ה’תנש”א( “וסופו מוכיח על תחלתו – סוף הענין גילה, שגם תחלת הענין בג’ 
תמוז )שלכתחילה הי’ ספק וסברא שזהו ענין של ירידה( הוא יום גאולה – אתחלתא דגאולה” )שיחת 
ש”פ קורח ג’ תמוז ה’תשמ”ה( ובו החל הנסיון והעלם והסתר לעיני בשר על נשיא דורנו כ”ק אדמו”ר 

מלך המשיח שליט”א, הננו מוציאים לאור ליקוט משיחותיו הק’ בקשר לעניין וזמן זה.

בימים אלה כאשר כל חסיד מבין שעלינו לפעול להביא מיד את ההתגלות של הרבי מלך המשיח 
ידי  על  וליבנו  נפשנו  בעומק  ההתקשרות  את  ועוז  שאת  ביתר  לחזק  עלינו  שומה  ממש,  בפועל 

התבוננות והעמקה בתורתו ובקיום הוראותיו הק’ של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א.

למטרה זו הכרזנו על מבצע “אין אנו מניחים אותו” לחיזוק האמונה וההתקשרות ע”י לימוד תורתו 
וקיום הוראותיו הק’, במסגרתו נעמיק ונתבונן ברעיונות שלימדנו נשיא דורנו שליט”א אשר תוכנם 
מהווה נתינת כח וחיזוק למלא בימים אלה את המצופה מאתנו בעבודה האישית עם עצמו ובעבודה 
עם הזולת כשהכל חדור ומכוון לנקודת השליחות “הדבר היחיד שנשאר בעבודת השליחות” - קבלת 

פני משיח צדקנו בפועל ממש.

פקיחת  את  מזרז  זה  הרי  וגאולה,  משיח  בענייני  כשמדובר  ובמיוחד  עיניים,  מאירת  התורה  והרי 
העיניים, המוח והלב, ונותן כח ועוז לעמוד בנסיון ולחזק את הבטחון המוחלט בכ”ק אד”ש ובדבריו 

הק’.

החומר הנלמד במסגרת המבצע:

א. מאמר ד”ה “יהי הוי’ אלוקינו עמנו” מיום ש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תשכ”ד – קונטרס ג’ תמוז ה’תש”נ;

ב. חלקים משיחת ה’דבר מלכות’ מיום ה’ פ’ קרח, בדר”ח תמוז וש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תנש”א;

וש”פ תצוה  אדר  ז’  וליל  ה’תשי”ט  פורים  )משיחות  חכ”ו  לקוטי שיחות   – לפ’ שמות  א’  ג. שיחה 
ה’תשמ”ה(.

1. ממכתב יו”ד ניסן ה’תש”י, אג”ק ח”ג אג’ תקעט.

הקדמה
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מושגים  וביאור  עיקריות  נקודות  סעיפים,  סיכום  הנלמד  החומר  בתוך  שילבנו  הלומדים  לתועלת 
שהעמידו  פרומר,  שי’  אסף חנוך  הרב  ובראשם  מבואר”  “מאמר  למערכת  נתונה  תודתנו  בדא”פ. 

לרשותנו את ביאור המאמר שנערך על ידם.

כהוספה הבאנו לקט שיחות קודש ומעשה רב בנושא נצחיות חייו של נשיא דורנו.

התקנון המלא של המבצע, המבחנים על החומר הנ”ל וכן טופס הדו”ח מצורפים בסוף החוברת.

תודתנו להנהלת “איגוד תלמידי הישיבות המרכזי – 770” על השתתפותם עמנו בקיום המבצע.

•

ויהי רצון שעצם הלימוד בעניני משיח וגאולה וחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח יבטל תיכף ומיד 
את הנסיון וה”נדמה להם” של ג’ תמוז ה’תשנ”ד ונראה בעיני בשר את הרבי מלך המשיח בגילוי לעין 

כל ושמחת עולם על ראשנו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התאחדות החסידים
לקבלת פני משיח

ערב יום הבהיר כ”ח סיון ה’תשע”ה
התחלת יובל השבעים-וחמש

כפר חב”ד, אה”ק

הלימוד מוקדש לרפואת
זבולון בן גנונה

לאריכות ימים ושנים טובות
בטוב הנראה והנגלה

שיזכה לראות פני משיח צדקנו היום ממש  
יחד עם כל משפחתו



 שער

 תורתו
של משיח

מאמר ד"ה "יהי ה"א עמנו" – קונטרס 
ג' תמוז ה'תש"נ

חלקים משיחת ה"דבר מלכות" מיום 
ג' תמוז ה'תנש"א

שיחה א' לפר' שמות – לקוטי-שיחות 
חלק כו
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מבוא
המאמר שלפנינו נאמר בהתוועדות ג' תמוז תשכ"ד )כ"מאמר כעין שיחה"( – בהתאם למנהגו של כ"ק 
אד"ש מה"מ בכמה וכמה שנים להתוועד בקביעות אשר ג' תמוז חל בשבת. המאמר מיוסד על שיחת 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ בג' תמוז תרפ"ז שנדפסה לקמן.

כרגיל, נרשמה לאחר ההתוועדות "הנחת השומעים" )באידית(, ונדפסה בספר "שיחות קודש" תשכ"ד 
בסגנון  וכרגיל  שיחה(;  של  בצורה  )היינו  אמירתם  כסדר  הדברים  נרשמו  בהנחה  ואילך.   524 ע' 

ההתוועדויות – כולל כמה עניינים שלא נכללו במאמר.

חלק מתוכן המאמר נכלל ב"לקוטי שיחות" לפרשת קורח שיצא-לאור בשנת תשל"ח סעיף יו"ד ואילך 
)בשילוב עם עוד שיחות(, ונדפס בלקו"ש חי"ח ע' 812 ואילך )ראה שם ע' 622(.

המאמר הוגה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ ויצא לאור בקונטרס "ג' תמוז – תש"נ", ואח"כ נדפס ב"ספר 
המאמרים – מלוקט" חלק ד' עמ' רצט ואילך.

זה  פסוק  על  ביאורים  עוד  מופיעים  השנים,  במשך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ואיגרות  שיחות  במאמרי 
המיוסדים על השיחה הנ"ל של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, בחלק מהם – נקודות השייכות למאמר שלפנינו 

)ראה לדוגמא ד"ה יהי הוי' אלוקינו עמנו, י"ג תשרי תשמ"ז, ועוד(.

יש לציין כי בהתוועדות זו גופא אמר מאמר דא"ח נוסף על פסוק זה – מיוסד על מאמר כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ משנת תרצ"ב )שיצא לאור בשנת הסתלקותו, תש"י( – וגם בו כמה פרטים הקשורים למאמר 

דידן.

• • •

המאמר שלפנינו יוצא דופן בסגנונו: בדרך כלל, מיוסדים מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ על מאמרי רבותינו 
נשיאנו שלפניו, אמנם מאמר זה מיוסד על שיחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ הנ"ל.

שיחה זו כשלעצמה מגלמת את מסירות נפשו העצומה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שמבלי הבט על כך 
שעוד היה תחת ידי אלה שאסרוהו, לא חת ולא פחד, וקרא שלא להתפעל מרדיפות המשטר ולעמוד 

חזק בקיום התורה והמצוות.

בשיחה זו, שנאמרה בסגנון של דברי חיזוק והתעוררות – מדייק הרבי באופן נפלא בהמאמר. הוא 
מתעכב על המשפט הראשון של השיחה בלבד, ומראה כיצד כל תיבה וענין בו, יסודתם בהררי קודש 

לפי עומק ביאורי החסידות, ומתאימים גם עם פשט הפסוק כפי שמבואר ב"ספרי דקדוק".

מטבע הדברים, עוסק רוב המאמר בביאור ענין המסירות-נפש, הקשור עם ענין הביטול ויראת ה'.

מסויים  ובמובן  שונות  תנועות  שתי  דורשים  לאמיתתם,  וביטול  ה'  יראת  כי  עולה,  כאן  מביאורו 
מנוגדות: מצד אחד, כדי לפעול הביטול בפנימיות ומהות האדם, עד כדי שימסור נפשו על כל ענין 
של תורה ומצוות, הרי זה בעיקר ע"י יגיעתו והשתדלותו, בעבודה "בכח עצמו" דווקא. מה שאין כן 

אם הביטול בא כתוצאה מגילוי אור עליון, אין הוא חודר ומשנה את עצם מציאות האדם.
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לאידך, תנועה זו של ביטול ומסירות נפש צריכה לבוא מצד שכן מחייב רצון העליון, ולא מפני רצון 
האדם להשיג ה"שלימות" והמעלה שבזה. ודווקא באופן זה ישנו התוקף שלא שייך אחרת מהרצון 

האלוקי בכל ענין שהוא.

ומזה בא לביאור ענין נוסף: מהותו של צדיק ורבי, אשר כל עניינו הוא מה שבטל בתכלית לאלוקות, 
דברים  גם  מעשיו,  כל  ולכן,  עצמו.  משל  רצון  כל  לו  שאין  ממש,  כ"מרכבה"  שנעשה  לאופן  ועד 
הקשורים לכאורה עם "מציאותו" הפרטית – הם תוצאה מהביטול לאלוקות, ומהותם היא המשכה 

אלוקית "מלמעלה למטה".

במאמר זה מחדש עוד יותר: שגם דרגה נעלית זו בביטולו של הצדיק לאלוקות – ממשיך במידה 
ידועה במקושריו!

כא, כא(  )חוקת  ע' 136( בביאור דברי רש"י  )חל"ג  זה דבריו בלקוטי-שיחות  וכמה מתאימים על 
"שנשיא הדור הוא ככל הדור" – "גם עניניו הכי נעלים של הנשיא, שלכאורה הם בבחינת "משכמו 
ומעלה גבוה מכל העם" ואינם בערך לאנשי הדור, הרי מכיון שגם הם חלק ממציאות הנשיא )הנשיא 
הוא הכל( – הרי הם פועלים ונמשכים באנשי הדור". ובהמשך מקשר זה ל"עבודתו ואופן נשיאותו" 

של הרבי הריי"צ, שבגללה היה ענין המאסר והגאולה דג’ תמוז.

וכדבריו במאמר הידוע ואתה תצוה תשמ"א – אשר בזה פסק בעל המאמר את הדין על עצמו!

• • •

לפני פתיחת המאמר אמר )מהנחה בלתי מוגה(:

ידועה הרשימה של ג’ תמוז, שנדפסה בחיי חיותו של הרבי בעל השמחה והגאולה בעלמא דין, 
שאת רשימה זו הגיה בעצמו )חסר קצת(. – אשר בג’ תמוז היתה ה”אתחלתא דגאולה” של הרבי, 

בשעה השני’ בצהרים )בהבא לקמן ראה לקו”ש חכ”ח ע’ 124 ואילך ובהנסמן שם(.

ואע”פ שזה היה רק אתחלתא דגאולה, ואנו צריכים את שלימות הגאולה האמיתית – ובדוגמת 
יציאת מצרים, שיציאת מצרים היתה התחלת הגאולה, ובכל זאת רואים הרי עד כמה מתייגעים 
הגאולה  מהתחלת  להביא  כדי  למעלה  מתייגעים  וכמה  למטה  זיך”(  מאטערט  מען  )“וויפל 
לשלימות הגאולה האמיתית/ וכשם שאין להסתפק בהתחלת הגאולה דיציאת מצרים, כך הוא 

גם בנוגע להתחלת הגאולה דג’ תמוז;

אף על פי כן, מצינו מעלה בהתחלת הגאולה דיצי”מ, ועד”ז בגאולה דג’ תמוז:

התחלת הגאולה – כוללת בתוכה גם את שלימות הגאולה, וכשם שיציאת מצרים כוללת את 
שלימות הגאולה העתידה, כך גם התחלת הגאולה דג' תמוז כוללת בתוכה את הגאולה די"ב 

תמוז, עד לשלימות הגאולה ממש.

ואדרבה, מצד ענין זה יש מעלה בג' תמוז על י"ב תמוז – שהרי באמת, גם בי"ב תמוז לא 
הייתה עדיין שלימות הגאולה:

אילו הי' מדובר אודות איש פרטי, בשעה שהוא נגאל ברמ"ח אבריו הרי זו שלימות הגאולה 
בנוגע אליו. אך כאשר מדובר אודות איש כללי, על אחת כמה וכמה נשיא בישראל, ועאכו"כ 
כאשר כל ענין המאסר הי' בעיקר בגלל עניינים כלליים – הנה כל זמן שלא נגאלו כל השייכים 
אליו, עדיין אין זו שלימות הגאולה גם בנוגע אליו. שלימות הגאולה שלו היא – כאשר נגאלים 
כל אלה שהם בבחינת "ניצוצות" ממנו, שאצל כל אחד מהם לא יהיו מניעות על לימוד התורה 
וקיום המצוות, ויוכלו לקיימם מתוך חירות כו'. – אמנם מצד זה שהתחלת הגאולה כוללת את 

תורתו של משיח
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שלימות הגאולה – נכלל גם זה  )שלימות הגאולה של כל המקושרים ושייכים אליו( באתחלתא 
דגאולה דג’ תמוז.

נוסף לזה, ישנה מעלה באתחלתא דגאולה דווקא – שההתחלה היא הבקיעה והשבירה )"דער 
דורכבראך"( של כללות ענין הגלות )שלכן "כל התחלות קשות"(,

מארץ  צאתך  "כימי  וכמו שכתוב  העתידה,  הגאולה  על  מצרים  יציאת  המעלה של  שזוהי   –
מצרים אראנו נפלאות", ואיתא בזוהר שהגאולה העתידה )דאף על פי שה"נפלאות" אז יהיו 
נעלות באין ערוך מהגילויים שביציאת מצרים( תהי' רק "כימי )צאתך מארץ מצרים"(, בכ"ף 
הדמיון לבד )אבל לא כמו יציאת מצרים ממש(, לפי שיצי"מ היא התחלת הגאולה, שבהתחלת 

הגאולה דוקא ישנו העילוי של בקיעת ענין הגלות.

והביאור בזה:

ענין הגלות אינו ענין טבעי – משום שעל פי טבע אין מקום שיהודי יוכל להיות בגלות אצל 
לאיהודי, שהרי "עבדי אתם ואין אתם עבדים לפרעה" )ועד"ז לשאר אומות העולם(; רק מצד 
זה גופא ש"עבדי אתם", שיהודים הם עבדי הקב"ה, והקב"ה הוא כל יכול – מסר הוא בכח 
הכל יכול את בני ישראל לגלות אצל אומות העולם, אף שאין לזה מקום בטבע. וזה החידוש 
ביציאת מצרים – אשר מבלי הבט על כך שהגלות באה מצד ענין ה"כל יכול" – נפעלה בקיעת 

ושבירת גלות זו גופא.

וענין נוסף בזה: בשעת יציאת מצרים היו פרעה ומצרים בתוקפם, וכמו שכתוב )איוב מ, י( 
“עדה נא גאון וגובה”, ואעפ”כ, מבלי הבט על כך שפרעה הי’ בתקפו – היתה שבירת כל ענין 

הגלות, ובאופן גלוי, עד אשר “ובני ישראל יוצאים ביד רמה”.

ועל דרך המעלה באתחלתא דגאולה שביציאת מצרים, עד”ז הוא גם בנוגע לאתחלתא דגאולה 
בג’ תמוז.

ב. והנה מכיון שכל הענינים אצל יהודים קשורים עם תורה – תורה שבכתב ותורה שבעל-פה, 
וכן – מאז שהתגלתה תורת החסידות ]אשר בקשר להתגלותה כותב בעל הגאולה )קונטרס 
תורת החסידות פ”א( את לשון הפסוק “חשף הוי’ את זרוע קדשו”[, החל מהתגלות חסידות 
הכללית ע”י הבעש”ט, ואח”כ התגלות תורת חסידות חב”ד ע”י אדמו”ר הזקן ממלא מקומו של 

הבעש”ט – עם תורת החסידות.

כך גם ה”אתחלתא דגאולה” של ג’ תמוז – קישר כ”ק מו”ח אדמו”ר בעל הגאולה עם תורה, 
שאמר אז ענין הכולל תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותורת החסידות.

שהחל )ברשימה הנ”ל( בלשון הפסוק “יהי הוי’ אלקינו עמנו כאשר הי’ עם אבותינו אל יעזבנו 
ואל יטשנו” – פסוק בתורה שבכתב.

וממשיך ומפרש דזהו "הגם שאין אנו יכולים להידמות לאבותינו", שהמקור לפירוש זה הוא 
מדברי המדרש )כדלקמן( – תורה שבעל פה.

בינינו לאבותינו, בענין המסירות נפש – שזהו ענין  ואחר כך מבאר במה מתבטא החילוק 
בתורת החסידות.
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– פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר –

בס”ד

הותחלה  שאז  האסורים,  מבית  מהוריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  צאת  יום  הבעל”ט,  תמוז  ג’  לקראת 
הגאולה די”ב-י”ג תמוז – הננו מוציאים לאור את המאמר ד”ה יהי ה’ אלקינו עמנו גו’, שאמר 

כ”ק אדמו”ר שליט”א בהתוועדות דש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תשכ”ד.

מערכת “אוצר החסידים”

בדר”ח תמוז, שנת ה’תש”נ )הי’ תהא שנת ניסים(,
מאתיים שנה להולדת כ”ק אדמו”ר הצמח צדק,

ארבעים שנה לנשיאות כ”ק אדמו”ר שליט”א,
ברוקלין, נ.י.
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בס”ד. ש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תשכ”ד
ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו1, וידועה השיחה של בעל  יהי 
הגאולה שאמר בג’ תמוז תרפ”ז2, מיר בעטען בַא השי”ת, יהי ה’ אלקינו עמנו כאשר הי’ 
עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, השי”ת זָאהל זיין מיט אונז, און וועט זיין מיט אונז 
גם  )ולכאורה  שונים  ענינים  הם  והבטחה  בקשה  הרי  להבין  וצריך  אבותינו.  עם  הי’  כאשר 
מיט  און וועט זיין  אונז  מיט  זיין  זָאל  כו’  השי”ת  מיר בעטען בַא  אומר  ואעפ”כ  הפכים(, 
אונז, שהבקשה היא )לא רק זָאל זיין מיט אונז אלא גם( וועט זיין מיט אונז. והגם שתיבת יהי 
היא לשון בקשה וגם לשון הבטחה3, הרי הם לכאורה פירושים )ענינים( שונים, ובהשיחה כולל 

שני הענינים יחד.

בהשיחה, דזה שיהי הוי' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו )יהי בלשון בקשה  וממשיך 
וגם בלשון הבטחה( הוא הגם מיר זאיינען דָאך ניט גלייך צו אבותינו. ויש לומר, 
שהמקור לביאור זה הוא מה דאיתא במדרש4 וכן שלמה אומר לפני הקב”ה מלך שהוא שוכר 
הוא משובח  ואימתי  יש למלך,  ונותן להם שכרן מה שבח  יפה  עושין מלאכתן  והן  פועלים 
כשישכור פועלים רעים5 שאין עושין מלאכתן ונותן להם שכרן וזו היא טובה גדולה וכה”א יהי 
הוי’ אלקינו עמנו כאשר הי’ עם אבותינו. ומבאר בהשיחה דזה שאין אנו יכולים להידמות לאבותינו 
הוא כי אבותינו היו בעלי מס”נ בפועל ממש על התורה והמצוות. וצריך להבין, הרי אמירת 
שיחה זו היתה בקשר עם נסיעתו לגלות קַאסטרַאמַא, שהגלות )ולפני זה המאסר( הי’ בגלל 
זו היתה מס”נ  ]ויתירה מזו, שגם האמירה דשיחה  מסירת נפשו בפועל על התורה והמצוות 

בפועל[, ואעפ”כ אומר שאין אנו דומים לאבותינו שהיו בעלי מס”נ.

יש לומר, דכיון שבקשת בעל הגאולה יהי הוי' אלקינו עמנו היתה )לא רק  ולכאורה 
עבור עצמו אלא גם( עבור כל ישראל, כולל גם אלו אשר בשם ישראל )רק( 
יכונה6, לכן אמר שאינם דומים לאבותינו שהיו בעלי מס”נ בפועל. אבל ביאור 
זה אינו מספיק, כי בהלשון “מיר זיינען דָאך ניט גלייך צו אבותינו” כלל גם את עצמו. ואין 
לומר דזה שכלל גם את עצמו בכלל אלה שאינם בעלי מס”נ בפועל הוא בדרך ענוה, כי ענין 

ענוה שייך דוקא בדבר שבערך.

סיכום: ב’ ענינים בביאור הרבי הריי”צ בפסוק “יהי הוי’ אלקינו עמנו כאשר הי’ עם אבותינו”, )1( “יהי” 
כאן הוא גם לשון בקשה וגם לשון הבטחה. )2( החידוש בבקשה הוא הגם שאין אנו דומים לאבותינו 
)ומביא לפירוש זה מקור מדברי המדרש(; ומפרט בהשיחה שאין אנו דומים לאבותינו שהיו בעלי 
מסירת נפש בפועל. מדייק בכל אחד מענינים אלה: )1( איך כולל בתיבת “יהי” ב’ פירושים הפכיים. 

)2( איך יתכן שאמר על עצמו שאינו בעל מסירות נפש בפועל.

1( מלכים-א ח, נז.

2( נדפסה בסה”מ קונטרסים ח”א קעה, ב ואילך. לקו”ד כרך ד תרצא, ב ואילך. סה”מ תרפ”ז ס”ע קצה ואילך. ועוד.

3( ע”ד שני הפירושים בואהבת )תו”א תשא פו, ג. ובהנסמן בהתוועדויות תשמ”ט ח”ג ס”ע 235(.

4( מדרש תהלים כו.

5( במדרש תהלים הוצאת באבער “פועלים עצלים”. וראה בהשיחה )דג’ תמוז תשכ”ד( הביאור דב’ הגירסאות.

6( לשון בעל הגאולה במכתבו לחגיגת י”ב-י”ג תמוז הראשונה – ט”ו סיון תרפ”ח )נדפס בסה”מ תרפ”ח ע’ קמו. ה’תש”ח ע’ 263 ואילך. 
אגרות-קודש שלו ח”ב ע’ פ ואילך(. וראה לקו”ש ח”ח ע’ 329 ואילך. וש”נ.
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סעיף ב’

נוסף להדיוקים שבהשיחה צריך ביאור בהלשון יהי הוי' אלקינו עמנו )שבהכתוב  ב( והנה 
ובפרט  אלוקה שלנו,  שהוא  אלקינו,  הוי'  שאומרים  לאחרי  דלכאורה,  עצמו(, 
להמבואר בחסידות7 שאלקינו פירוש כחינו וחיותינו, מה צורך לבקשה שיהי’ עמנו. גם צריך 
להבין אומרו עמנו גו’ עם אבותינו, דלשון עם נופל על דבר שהוא טפל להדבר שהוא עמו 
]כמו יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב8, שיורשי הבעל הם טפלים ליורשי האב9[, ואעפ”כ 

אומר יהי הוי’ אלקינו עמנו גו’ עם אבותינו, שהוי’ אלקינו הוא טפל אלינו ולאבותינו.

לבאר זה ע"פ הידוע10 דהטעם על שביראת שמים נאמר לשון אוצר11, הוא, כי כמו  ויש 
שאוצר המלך, אין ביד המלך לעשות אוצר אם לא יקבץ מאחרים, כן היראה )אוצרו 
חוץ  בידי שמים  בידי שמים, כמארז”ל12 הכל  אינה  של מלך מלכי המלכים הקב”ה( 

מיראת שמים.

להוסיף, דהטעם על שהלשון אוצר נאמר ביראה דוקא, הגם שענין זה )שהקב"ה צריך  ויש 
כביכול להאדם( הוא בכל המצוות, כי בכדי שיהי' קיום המצוות כדבעי הוא ע"י אהבת 
ה' או ע"י יראת ה'13, ומהחילוקים בין אהבה ליראה הוא14, דאהבת ה’ באה ע”י גילוי 
אור מלמעלה, ויראת ה’ באה )בעיקר( ע”י עבודת האדם. וע”ד יראת מלך בו”ד, דזה שאנשי 
המדינה יראים מפני המלך הוא לפי שקיבלו אותו להיות מלך עליהם15, דקבלת המלכות הוא 
אלקינו עמנו כאשר  הוי’  יהי  הלשון  לבאר  יש  ועפ”ז  עליך מלך16.  תשים  שום  העם,  ע”י 
הי’ עם אבותינו, כי ביראת ה’ )שהיא ראשית העבודה ועיקרה ושרשה17(, העיקר הוא עבודת 

האדם, והגילוי אור מלמעלה )הוי’ אלקינו( הוא רק מסייע להאדם, עמנו.

אלקינו”,  “הוי’  “עמנו” אחר שאומר  תוכן הבקשה  )1( מה  בלשון הכתוב עצמו:  דיוקים  ב’  סיכום: 
שפירושו כוחינו וחיותינו. )2( איך שייך לשון “עמנו... עם אבותינו” – שלשון “עם” מורה על דבר 
טפל. מתרץ קושיא השניה, דעבודת היראה “אינה בידי שמים” ועיקרה ע”י עבודת האדם, ולכן הגילוי 

האלוקי הוא רק סיוע )ו”טפל”( לעבודת האדם.

7( לקו”ת בלק עג, ג. פינחס פ, א. ובכ”מ.

8( יבמות לח, א )במשנה(.

9( שם לח, ב. וראה תוספות ישנים יומא פה, ב. פירוש הר”ש למס’ טהרות פ”ז מ”ד. תויו”ט אבות פ”ב מ”ב.

10( אוה”ת שבועות ע’ צג )מבחיי ס”פ תבוא(. נ”ך ע’ רכב )משל”ה חלק תושב”כ פ’ ויגש )ש, א((.

11( ישעי’ לג, ו. ברכות לג, ב. ועוד.

12( ברכות שם.

13( ראה תניא פל”ט )נג, ב(. ובכ”מ.

14( ראה לקמן ס”ע רכג ואילך.

15( “והראי’ שהרי מלך אחר שלא ממדינתו, אין אימתו ופחדו עליו כו’ מפני שלא קיבל אותו למלך עליו” )המשך תרס”ו ע’ של(.

16( שופטים יז, טו.

17( תניא רפמ”א.
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סעיף ג’
בסעיף הקודם נתבאר זה שהיראה בפועל תלויה בעיקר בעבודת האדם. ובסעיף זה יבואר טעם פנימי 
יותר – דאין זה רק חילוק ב”מציאות”, אלא גם תוכן ומהות היראה וקביעותה בנפש האדם – מחייבים 

שתבוא ע”י עבודה דווקא.

וכדי להבין זה יש להקדים הקדמה קצרה, בהחילוק הכללי והיסודי בין אהבה ליראה:

אהבה היא בבחינת “מציאות” )כמאמר “יש מי שאוהב”(. ובפשטות, שכאשר האדם אוהב וחושק בדבר 
מסויים, אין זה שהוא “מבטל” את מציאותו אליו, אלא להיפך – בגלל שמרגיש את הטוב שבו, הוא 

נמצא בתנועה של המשכה לדבר; הרי שזה קשור עם מציאותו.

האהוב.  על  השנאוי  דבר  גם  באותה שעה  שיאהב  יתכן  לא   – אמתית  האהבה  בכדי שתהי’  ]אלא, 
במלים אחרות: האהבה אינה תובעת את ביטול מציאות האדם, כי אם רק שלא תהי’ מציאות אחרת 

שבסתירה לאהבה[.

אמנם תנועת היראה היא – שהאדם מבטל ומכניע מציאותו מכל וכל, “בטל רצונך מפני רצונו”.

מחילוק כללי זה מסתעפים כמה פרטים. ומהם, הענין המבואר במאמר דידן:

גילוי  ע”י  להיות  יכול  זה  הרי   – באלוקות  הטוב-טעם  את  שמרגיש  הוא  באהבה  שה”בכן”  מכיוון 
מלמעלה, ולא נוגע כל כך עד כמה התייגע בזה )ואדרבה – מבואר בתניא )לקו”א פמ”ו( דרך “שוה לכל 
נפש” לעורר האהבה, ע”י התבוננות אשר “מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט 
. ומקימו ומרימו מאשפתו   . ויורד אליו ממקום כבודו  ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה 
מזו:  ויתירה  ישראל(.  לכנסת  הקב”ה  אהבת  הוא  זה  וכו’, שבדוגמת  המלך”  היכל  להיכלו  ומכניסו 
הגילוי אור פועל שגם אח”כ, במצב שאין מאיר להאדם, תישאר אהבתו והתקשרותו וכו’ מצד זכרון 

האהבה והקירוב.

אמנם, כאשר מדובר על תנועה של ביטול, הרי זה להיפך ממש. ולדוגמה: כאשר גורמים לאדם רגש 
של יראה – באופן הפשוט ביותר, ע”י יראת עונש וכיו”ב – הנה אף שבפועל לא ימרה את רצון זה 
שירא ממנו, אך בפנימיותו לא יהי’ לו כלל שום יראת כבוד ממנו, ולא יכנע ויתבטל אליו כלל. זאת 
אומרת: כשאין האדם מצד עצמו מכניע ומבטל עצמו, אלא מביאים אותו למצב שיפחד – הפחד קיים 

רק ברבדים החיצוניים שלו, ולא שעצם מציאותו התבטלה.

וכן הוא גם בדרגות נעלות יותר, כאשר מצד גילוי אור אלוקי עומד האדם ברגש של יראה – הרי זה 
שהוא במהותו התבטל לגמרי  וכו’, אך עדיין אין הוכחה  רק שנמצא במצב שאין לו תפיסת מקום 
)או בסגנון אחר: מציאותו קיימת, אלא שהיא “מוקפת” ביראה(. ובטח שאין האור פועל שגם אח”כ 
בהעדר האור תימשך היראה. ולכן, חייב שהאדם יעבוד בעצמו ויבטל את כל מהותו, כדי להגיע ליראה 

פנימית ואמיתית.

וכדי לבאר זה היטב, מקדים בסעיף זה שתי הקדמות: א’. ביאור מהות הביטול שביראה. ב’. ביאור 
בפנימיות יותר בהכרח עבודת ה’ “בכח עצמו” דווקא, ומדוע פרט זה קשור יותר לענין היראה.

היא  יראה  כי  לומר,  יש  האדם,  עבודת  ע"י  בעיקר  זה שהיראה באה  על  הטעם  ג( והנה 
ביטול. ובפרט יראת המלך, שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך18, שהביטול 
דיראה זו קשור עם זה שהוא עבדו של המלך ]דטבע העבד הוא שאימת ופחד האדון עליו[, 
שהביטול דעבד הוא ביטול בתכלית, ולכן היא באה ע”י האדם דוקא, כי הפעולה שנעשית 
באדם ע”י גילוי אור מלמעלה היא כמו דבר נוסף עליו, ולכן השינוי שנעשה בו עי”ז הוא רק 
דעבד  ביטול  בתכלית,  לביטול  שיבוא  ובכדי  עצמו,  בהאדם  שינוי  לא  אבל  שלו,  בהציור 
]שהחילוק בין בן חורין לעבד הוא בעצם מציאותו[, הוא ע”י שהאדם עצמו מקבל עליו להיות 

עבדו של המלך.

18( סנהדרין כב, א )במשנה(. וש”נ.
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לומר שעד"ז הוא במס"נ, דכיון שמס"נ הוא ביטול בתכלית, ובפרט כשהמס"נ היא על  ויש 
ענינים כאלה שע"פ דין )ציווי דלמעלה( אין מחוייב למסור נפשו עליהם19, לכן היא 
)בעיקר( לא ע”י גילוי אור מלמעלה אלא ע”י שהאדם מוסר את נפשו. ועפ”ז יובן עוד 
הוי’  יהי  הכתוב  בלשון  היתה  תמוז(  דג’  )בהשיחה  הגאולה  דבעל  והתפלה  שהבקשה  יותר 
בכו”כ  עצמו  ובזה  דמס”נ,  העבודה  בענין  אז  דיבר  כי  הי’ עם אבותינו,  אלקינו עמנו כאשר 
וכיון  עצמו,  מהאדם  )בעיקר(  שבאה  עליהם  נפשו  למסור  מחוייב  אין  דין  שע”פ  ענינים 
שבהעבודה דמס”נ העיקר הוא עבודת האדם, והגילוי אור מלמעלה הוא מסייע לעבודת האדם, 

לכן התחיל בקשתו ותפלתו )בלשון הכתוב( יהי הוי’ אלקינו עמנו.

סיכום: יראה היא ביטול בתכלית, ועד לביטול דעבד למלך שהוא בכל מציאותו. גילוי מלמעלה יכול 
לשנות רק ה”ציור” של האדם ולא את מהותו, ולכן צריך עבודת האדם לבטל עצמו. גם מסירות נפש 
הוא ביטול, ובפרט מסירות נפש כשאין מחוייב על פי דין, ועל פי זה מובן עוד יותר מה שפתח בפסוק 

המדגיש את הענין שאלקות הוא רק “עמנו”, סיוע לעבודת האדם.

סעיף ד’
והגילוי האלוקי הוא רק סיוע לעבודת  עד כאן פירש במאמר את הענין ש"עמנו" הוא לשון טפל, 
האדם. להלן יתחיל לבאר שתיבת "עמנו" מורה )לא רק על דבר טפל, אלא גם( על דמיון וקירוב בין 
שני הדברים. היינו דכמו שבפרט אחד הגילוי מלמעלה הוא רק סיוע וטפל לעבודת האדם, בדומה 

לכך גם האדם הוא רק טפל לאלוקות.

הענין בזה מבואר במאמר שלפנינו בקיצור נמרץ, ובהרחבה יותר במאמרים אחרים. ונקודתו: עם כל 
המעלה בזה שהאדם מתבטל לאלוקות מצד עצמו )כמבואר הענין בסעיפים הקודמים(, הרי בכל זאת, 

מכיוון שהוא ביטל את עצמו – מעורבת כאן מציאותו של האדם. הוא החליט להיות בטל.

אמנם תכלית הביטול הוא, שמלכתחילה אין לאדם שום רצונות, ואין אצלו שום נתינת מקום לענין 
שהוא היפך רצון העליון. דהיינו: ביטול מצד האלוקות, שמכיון שהרצון העליון הוא שיהי’ כך וכך – 

הרי זה מחוייב ונפעל ממילא אצל האדם.

להלן יבאר מהות ביטול זה, והמעלה שבו על האופנים האחרים בביטול. ועיקר החידוש במאמר דידן 
הוא: שביטול זה צריך להיות אצל האדם גם בענינים בהם מודגשת עבודתו בכח עצמו. כלומר: גם 
התנועה דלפנים משורת הדין וכיו”ב ועד למסירות נפש על ענינים כאלה – אינה משום שהוא רוצה 

בכך, כי אם – משום שזהו רצון העליון.

לשון עם שייך כשיש דמיון בין שני הדברים. כדרשת רז"ל20 עה”פ21 והתייצבו שם  ד( והנה 
עמך, עמך בדומין לך. דהגם שלשון עם מורה על דבר טפל )כנ”ל סעיף ב(, מ”מ, 
יש לו דמיון להעיקר. ועד”ז הוא בלשון את, שמורה על דבר טפל כדרשת רז”ל22 עה”פ23 את 
בשרו את הטפל לבשרו, ומ”מ הוא בדומה להעיקר, כדרשת רז”ל20 עה”פ24 ונשאו אתך, אתך 
בדומין לך. ומבואר בספרי דקדוק25, דהטפל המרומז בלשון את הוא טפל יותר מהטפל שבלשון 

19( וראה כס”מ הל’ יסוה”ת פ”ה ה”ד.

20( קידושין עו, ב. סנהדרין לו, ב. הוריות ד, ב.

21( בהעלותך יא, טז.

22( פסחים כב, ב. וראה גם ברכות לו, ב “את פריו – את הטפל לפריו”.

23( משפטים כא, כח.

24( יתרו יא, כב.

25( ראה בארוכה בהשיחה דג’ תמוז תשכ”ד.
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עם26. ועפ”ז, בלשון את עיקר ההדגשה הוא שהדבר )שאומרים עליו את( הוא רק טפל, ובלשון 
עם עיקר ההדגשה הוא על הדמיון דשני הדברים. ומזה מובן, שעיקר ההדגשה ביהי הוי’ אלקינו 
עמנו הוא לא שהוי’ אלקינו הוא טפל כביכול להאדם, אלא הדמיון כביכול שביניהם. ויש לומר, 
שהדמיון שביניהם הוא בהענין דעיקר וטפל. דכמו שהשלימות דעבודת האדם היא כשהעבודה 
שלו היא בכח עצמו27, שלכן הוי’ אלקינו הוא טפל כביכול להאדם )כנ”ל סעיף ב(, עד”ז הוא 
העבודה  וגם  עצמו,  בכח  העבודה  ]גם  כשעבודתו  היא  האדם  דעבודת  שהשלימות  לאידך, 
דמס”נ, כולל גם המס”נ על ענינים שע”פ דין אין מחוייב למסור נפשו עליהם[ היא לא מפני 
שהוא רוצה לעבוד את ה’ אלא מפני שהוא בטל לאלקות. דכיון שביטולו להקב”ה הוא ביטול 
בתכלית, לכן, כל מצוה ומצוה )גם כשע”פ דין אין מחוייב למסור נפשו על זה( היא אצלו באופן 

שאין שייך כלל שלא לקיימה, אפילו כשקיומה הוא ע”י מס”נ.

להוסיף, דע"י הביטול לאלקות, מיתוסף גם בהמס"נ28. דכאשר המס”נ שלו היא מפני  ויש 
שהוא רוצה והחליט לקיים ציווי הקב”ה גם כשצריך לזה מס”נ, הרי יש אצלו נתינת 
מקום שאפשר להיות גם באופן אחר, וזה שבפועל הוא עומד במס”נ הוא רק מפני 
שהחליט כן. משא”כ כשהמס”נ שלו היא מפני ביטולו להקב”ה, שלכן כל מצוה שצוה הקב”ה 
היא אצלו באופן שאין שייך כלל שלא לקיימה, הרי אז אין נתינת מקום כלל שיהי’ באופן אחר.

סיכום: “עם” הוא גם לשון דמיון )ובזה מחולק מלשון “את” שמדגיש יותר את הטפל, אף שגם בו 
יש דמיון כלשהו(. ועפ”ז הפירוש “יהי ה’ אלקינו עמנו”: כמו שבפרט אחד העיקר הוא עבודת האדם 
ומלמעלה הוא רק סיוע, בדומה לכך – שלימות העבודה היא כשאינה באה מצד רצונו אלא מחמת 

הביטול לאלוקות, ואזי לא שייך אצלו כלל שיהי’ באופן אחר מרצון ה’ גם אם נצרך למסירות נפש.

סעיף ה’
וכעת חוזר לבאר הפסוק, דמכיוון שהביטול המרומז בתיבת עמנו כולל גם את מעלת העבודה בכח 
עצמו וגם את הביטול מצד אלוקות – לכן מבקשים שביטול זה יהי' כמו עם אבותינו, שאצלם היו ב' 

הנ"ל בתכלית השלימות.

שני  מודגשים  האבות  דבעבודת  אבותינו,  עם  הי'  כאשר  עמנו  אלקינו  הוי'  יהי  ה( וזהו 
ענינים הנ"ל. שקיימו כל התורה עד שלא ניתנה29, דבזה מודגש שעבודתם היתה 
)לא מפני הציווי מלמעלה, אלא( בכח עצמם. ואעפ”כ היו בתכלית הביטול, דהאבות הן הן 
המרכבה30. וביטול המרכבה להרוכב הוא ביטול בתכלית. דביטול המרכבה להרוכב הוא לא 

והתייצבו  מועד  אוהל  אל  אותם  “ולקחת  כתיב  הענין  טז-יז(, שבתחלת  יא,  )בהעלותך  הכתוב  בלשון  השינוי  לבאר  יש  ועפ”ז   )26
שם עמך”, ולאח”ז “ונשאו אתך במשא העם” – כי כשנכנסו לאוהל מועד “לשמוע דיבור מפי הקב”ה” )פרש”י שם(, משה וזקנים )כמו( 

שוין*, ולכן נאמר “עמך”. משא”כ ב”ונשאו במשא העם” נרגש יותר שהם רק טפלים למשה – “אתך”.

27( ראה המשך תרס”ו ע’ שיט. ובכ”מ.

28( ובפרטיות, שני ענינים בזה: דכיון שענין המס”נ הוא ביטול, הרי אמיתית ענין המס”נ הוא כשהמס”נ הוא מצד הביטול. ושע”י 
הביטול מיתוסף גם בהפועל דמס”נ, כבפנים.

29( ראה יומא כח, ב. קידושין פב, א )במשנה(.

30( ב”ר פמ”ז, ו. פפ”ב, ו.

דומה  שאי”ז  המלך. אלא  בפני  אדון  ליואב  שקרא  מפני  הי’  במלכות  מורד  שם(, דאורי’  )ובפרש”י  מג, א  מקידושין  *( להעיר 
הדיבור. ולכן  הקב”ה” לפני שהי’  מפי  דיבור  מועד “לשמוע  לאהל  כניסתם  בענין  הוא  בכתוב  המדובר  לנדו”ד, כי  ממש 

נאמר “עמך”, שגם “עמך” מורה על טפל אלא שאינו טפל כ”כ כהטפל ד”את”.
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מצד הרצון דהמרכבה )שרוצה להיות בטילה להרוכב ומרכבה אליו(, אלא מצד הרוכב. וכיון 
שבביטול יש כו”כ דרגות, לכן, מבקשים יהי הוי’ אלקינו עמנו כאשר הי’ עם אבותינו, שהענין 

דיהי הוי’ אלקינו עמנו, הביטול שלנו לאלקות, יהי’ כאשר הי’ עם אבותינו, ביטול דמרכבה.

מצד  עצמם,  בכח  עבודה  ב”עמנו”:  העניינים  ב’  דרך  על  שהם  קצוות  ב’  האבות  בעבודת  סיכום: 
הביטול. מבאר אופן הביטול דמרכבה, שאין לה כל רצונות כלל. מבאר לפי זה מהו הבקשה “יהי ה’ 
אלקינו עמנו כאשר הי’ עם אבותינו” – שהביטול לאלוקות יהי’ בדרגה הגבוהה ביותר, ביטול דמרכבה.

סעיף ו’
בסעיף זה יבואר, דחיבור ב' העניינים שבתיבת "עמנו" )עבודה בכח עצמו וביטול מצד האלוקות(, 
וכן ב' העניינים בעבודת האבות )בכח עצמם ומרכבה( – הם גם חיבור ב' העניינים שתיבת "יהי": 

בקשה והבטחה.

אבותינו,  צו  גלייך  ניט  דָאך  "מיר זאיינען  הגאולה  בעל  שאמר  מה  לבאר  יש  ו( ועפ”ז 
אמיתית  כי  בזה,  עצמו  גם  בפועל”, שכלל  מס”נ  בעלי  געווען  זיינען  וועלכע 
הענין דמס”נ הוא כשהמס”נ הוא מצד הביטול )כנ”ל סעיף ד(, וכיון שבביטול יש כו”כ דרגות 
)כנ”ל סעיף ה(, לכן, שייך שיאמר על עצמו )מצד ענוה( שחסר לו בענין המס”נ. ועפ”ז יש 
לבאר גם מה שאומר בהשיחה שבהבקשה יהי הוי’ אלקינו עמנו נכלל גם הפירוש דיהי לשון 
הבטחה )וועט זיין מיט אונז(, כי זה שתפלה )בקשה( והבטחה הם שני ענינים שונים הוא כי 
)בדקות  מציאות  הם  כאשר  בצדיקים,  וגם  היא מלמעלה,  והבטחה  האדם  היא בקשת  תפלה 
עכ”פ(, תפלה והבטחה הם שני ענינים. דהבטחת הצדיק היא בשליחותו של הקב”ה, ותפלת 
הצדיק היא בקשת הצדיק עצמו. משא”כ כשהצדיק הוא באופן שגם העבודה שלו בכח עצמו 
)שהיא לכאורה “מציאות”( היא בתכלית הביטול, אזי גם בהתפלה )בקשה( שלו יש גם ענין 

ההבטחה.

להוסיף, דמעין זה )שגם המציאות היא בביטול( המשיך גם בהמקושרים ושייכים אליו.  ויש 
ע"י שהשריש בהם מס"נ גם על ענינים שע"פ דין )ציווי דלמעלה( אין מחוייב למסור 
נפשו עליהם )מס"נ מצד האדם( ושגם המס"נ על ענינים אלו תהי' באופן שאין שייך 
ענין  גם  כלול  הגאולה  דבעל  שבהבקשה  זה  ולכן  האלקות(.  מצד  )מס"נ  אחר  באופן  כלל 

ההבטחה הוא גם מצד המקבלים.

ההבטחה יהי הוי' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו,  ותקויים 
ולכל בני ישראל יהי' אור31 ברוחניות ובגשמיות32.

 – נפש  המסירות  בענין  לאבותינו”  דומים  אנו  ש”אינו  עצמו  על  אמר  איך  הקושיא  מתרץ  סיכום: 
שכוונתו לענין הביטול שמסיבתו בא המסירות נפש, ועל זה מצד ענוה שייך שיחשוב שאינו בדרגה 
הגבוהה ביותר. מבאר איך כלל בתפילתו בקשה והבטחה – כיוון שכאשר הביטול הוא בתכלית, גם 
העניינים שהם מלמטה למעלה באים מצד הביטול לאלקות. וענין זה היה גם אצל החסידים, שמסרו 
נפשם על עניינים שאינם מחוייבים על פי דין, באופן שלא היה שייך אצלם אחרת. חותם המאמר 

בברכת בעל הגאולה.

31( ע”פ לשון הכתוב בא יב, כג.

32( לשון בעל הגאולה בסיום השיחה דג’ תמוז תרפ”ז.
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חלקים משיחת ה’דבר מלכות’
מיום ה’ פ’ קרח, בדר”ח תמוז* וש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תנש”א – 

עם ביאור וסיכום
– תרגום מאידית –

תוכן השיחה:

מטרתה של הגאולה השלימה היא שהאלוקות תתגלה בתוך העולם לפי גדריו, ולכן בניסים שהקב”ה 
עושה, אף שמתגלה הנהגה ניסית שלא כדרך טבע העולם, הרי הכוונה בזה היא שהתגלות זו תפעל 
ולכן הניסים אינם באופן שמשדד את הטבע לגמרי, אלא באופן שפועלים את  על העולם עצמו. 
השינוי בהתאם לגדרים הרגילים של הטבע עצמו, לכן הגאולה דג’ תמוז באה בשלבים ולא בבת אחת.

מבנה השיחה:

סעיף א: שאלה על כללות גאולת י”ב-י”ג תמוז – כיון שהיה זה נס, מדוע בא הנס בשלבים ולא בבת 
אחת?

סעיף ב: שאלה נוספת – מהי השייכות בין הנס ד”שמש בגבעון דום” לבין הנס דג’ תמוז תרפ”ז?

וגם יש להבין בנוגע לנס ד”שמש בגבעון דום” מדוע הוא היה באופן טבעי. וכן האם נס זה היה באופן 
ששידד את מערכות הטבע או לא?

סעיף ג-ד-ה: הביאור – הקב”ה ברא את עולמו בכדי שהיהודי יגלה בו את כבודו של הקב”ה דוקא על 
ידי עבודת המטה. וכך גם בניסים שהקב”ה רוצה שיהיו קשורים דוקא עם העולם, וכן גם בנס דשמש 
בגבעון דום, שלכן היה דוקא באופן טבעי, ועפ”ז יש לומר שהנס היה באופן שלא שידד את מערכות 
הטבע. וכן בנוגע לנס דג’ תמוז, שהגאולה באה בשלבים, בכדי שהנס יהיה מלובש בדרכי הטבע ולא 

נס שמשדד את הטבע.

סעיפים ד-ה-ו: המעשה הוא העיקר – הלימוד מכך לכל יהודי בנוגע לעבודתו להוסיף ביתר שאת 
ועוז בהפצת המעיינות, באופן שנמשכת וחודרת בתוך גדרי העולם. העולם מוכן ואם יהודי רק יעשה 

את עבודתו יראה איך העולם מסייע לו ותיכף ומיד תבוא הגאולה.

סעיף א
ניסים באופן טבעי או באופן ניסי?

א.  ג’ תמוז הוא היום בו נשתחרר כ”ק מו”ח 
מהמאסר  פרז”ת(   – תרפ”ז  )בשנת  אדמו”ר 
בבית האסורים )“שפרלערקע” בלענינגראד(, 

מקלטו1  בעיר  לגלות,  מיד  שיסע  בתנאי 
קאסטראמא לשלש שנים2.

* להמסיימות ד”בית רבקה” ולהמדריכות דמחנות-קיץ תחיינה.

להלן הובאו סעיפים: א, ב, ד, ו, ז, יא, יב, יג )חלק(.  מספרי ההערות 
נשארו כמו במקור. המו"ל.

1( כן נקרא ע”י בעל הגאולה )“עיר מקלטי”( – ראה מכתבו: ט”ו סיון 

תרפ”ח לחגיגת י”ב תמוז הראשונה )נדפס באגרות קודש שלו ח”ב 
ע’ פ. וש”נ(. י”ז אייר תרצ”ד )נדפס שם ח”ג ע’ עט. וש”נ(. ועוד.

2( פרשת המאסר והגאולה – ראה לקו”ד ח”ד תרי, א ואילך. ספר 
התולדות אדמו”ר מהוריי”צ ח”ג ע’ 105 ואילך. ועוד.
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טוב3  דבר  זהו  אם  ידעו  לא  עדיין  בשעתו 
שעיר  שהגם  )כיון  הדבר  ישתלשל  וכיצד 
מקלט הוא מאסר “קל יותר” מבית האסורים, 
אעפ”כ הרי זו גלות עם כל ההגבלות שבזה4, 
להתחרט  שיכולים  הסכנה  נותרה  ועדיין 
וכו’(5; אבל לאחר מכן, ביום י”ב תמוז6, קיבל 
שמשחררים  ההודעה  את  )בקאסטראמא( 
למחרת,  לו  תינתן  החופש  ותעודת  אותו, 
 – לגמרי  השתחרר  כאשר   – ואז  תמוז,  י”ג 
דגאולה”:  ה”אתחלתא  הי’  תמוז  שג’  נתגלה, 
נוסף על כך שיצא אז מבית האסורים והוגלה 
נודע אח”כ  יותר( –  )עונש קל  לעיר מקלט 
שהגלייתו לקאסטראמא באה במקום העונש 
דהיפך החיים ר”ל שנפסק לו לפני כן, דבר 
לכל   – ר”ל   – ונוגע  בסכנה  מעמיד  שהי’ 
המשך הענין דהרבצת התורה וחיזוק היהדות 
בכלל והפצת המעינות חוצה בפרט, ותמורת 
שזה  עד  אותו7,  והגלו  העונש  את  הקלו  זה 
בי”ב- לגמרי  אותו  ששחררו  לכך  הוביל 

י”ג תמוז. ובגלל נס זה נקבע8 יום זה כ”חג 
הגאולה” מדי שנה בשנה.

הרי  שהגאולה  כיון  פשוטה:  שאלה  נשאלת 
“יודו  להיות  צריך  )שלכן  נס מהקב”ה  היתה 
מדוע   – אדם”9(  לבני  ונפלאותיו  חסדו  לה’ 
לא הי’ זה מלכתחילה נס בתכלית השלימות, 
בבת  בשלימות  תבוא  השלימה  שהגאולה 

בפועל, שזה השתלשל  כפי שהי’  ולא  אחת, 
היציאה   – הגאולה  התחלת  קודם  בשלבים: 
מגלים   – )אבל  תמוז  בג’   – האסורים  מבית 
אותו לגלות(, ורק לאחר כמה ימים, שלימות 

הגאולה בי”ב-י”ג10 תמוז?

הי’  י”ב-י”ג תמוז לא  יתירה מזה: גם לאחר 
)במדינה  שכנגד  הצד  על  הנצחון  שלימות 
אז  שנותרו  בפועל  שרואים  וכפי  ההיא(, 
הגזירות השונות על בנ”י במדינה ההיא עד 
לנסוע  )כביכול(  צריך  הי’  הגאולה  שבעל 
משם, והמניעות ועיכובים נותרו שם במשך 
כו”כ שנים לאחרי זה; ורק עתה, בשנים הכי 
לאחרי  שנה  מששים  למעלה   – אחרונות 
הגאולה )בשנת תרפ”ז( – רואים את התוצאה 
מגאולה זו – הגאולה דכל בנ”י ממדינה ההיא 

)וכדלקמן(.

ובודאי הסדר בזה – שהגאולה באה בשלבים 
בדבר11,  טעם  עם  פרטית,  בהשגחה  הוא   –
והגאולה  המאסר  עם  קשור  שזה  ובפרט 
בנ”י  לכל  כללית  וגאולה  בישראל,  דנשיא 
)כפי שבעל הגאולה כותב8: “לא אותי בלבד 
כל  את  גם  אם  כי  תמוז,  בי”ב  הקב”ה  גאל 
וגם  מצוה,  שומרי  הקדושה,  תורתנו  מחבבי 

את אשר בשם ישראל יכונה”(.

סיכום: השיחה נפתחה בסיפור אודות גאולת י”ב-י”ג תמוז, ושאלה על כללות גאולה זו – כיון שהיה 
זה נס, מדוע בא הנס בשלבים ולא בבת אחת?

המאסר  בעל  )משא”כ  החסידים  ידעו  לא  שבשעתו  ובפרט   )3
והגאולה עצמו – ראה ספר השיחות תש”א ע’ 139( שהשילוח לגלות 

הי’ תמורת משפטו להיפך החיים ר”ל )כדלקמן בפנים(.

4( ובלשונו במכתב ט”ו סיון הנ”ל: בו ביום )ג’ תמוז( הוכרחתי לצאת 
כצער  כמעט  “שקול  דגלות  ולהעיר   – כו’.  מקלטי  עיר  אל  בגולה 

מיתה” )חינוך מצוה תי(.

5( ולכן לא בירך אז ברכת הגומל )עד לאחרי שהגיע לביתו בט”ו 
תמוז(, כי “אין לברך עד שיצא מהסכנה לגמרי” )סדר ברכת הנהנין 

לאדה”ז פי”ג ס”ה(.

6( יום הולדת בעל הגאולה )בשנת תר”ם(.

7( בתחלה היתה הגזירה על עשר שנים גלות ב”סאלאווקי” )מקום 

)ס’  בקאסטראמא  שנים  לשלש  זה  שינו  ואח”כ  בסיביר(,  גירוש 
השיחות שם(.

8( מכתב שבהערה 4.

9( תהלים קז, טו. ברכות נד, ב. רמב”ם הל’ ברכות פ”י ה”ח. טושו”ע 
או”ח ר”ס ריט. סדר ברה”נ לאדה”ז שם ס”ב.

10( וגם בי”ב תמוז רק נתבשר שחופשה ניתנה לו, אבל בהשגח”פ 
לו  ניתנה  בי”ג תמוז, שבו  סגור, עד למחרתו  הי’ משרד הממשלה 

תעודת השחרור.

)יום קודם נסיעתו  11( ראה שיחת בעל הגאולה בשמח”ת תרפ”ח 
ממדינה ההיא(: נסיעתי מכאן אינה מצד ההכרח, אלא סדר מסודר 

ישנו כאן )סה”מ תרפ”ח בהוספות ע’ רטו(.
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סעיף ב
ב.  ביום דג’ תמוז – שנים רבות ודורות רבים 
הרבה הרבה דורות לפנ”ז – הי’ נס: ביום זה12 
ו”וידם  דום”,  בגבעון  “שמש  יהושע13  אמר 

השמש גו’ עד יקום גוי אויביו”14.

ובכל  פרטית15,  בהשגחה  הוא  שהכל  כיון 
שהיו  כפי  הענינים  עצמם  על  חוזרים  שנה 
שבודאי  לומר  צריכים  הראשונה16,  בפעם 
ישנה שייכות בין שני הנסים שקרו בג’ תמוז: 
“שמש בגבעון דום”, והתחלת הגאולה דכ”ק 

מו”ח אדמו”ר )כדלקמן ס”ז(17.

ע”ד השאלה הנ”ל בנוגע לג’ תמוז )מדוע לא 
הי’ זה מלכתחילה נס באופן דגאולה שלימה(, 
ד”שמש  להנס  בנוגע  גם  הסברה  נדרשת 

בגבעון דום”:

כיון שקורה כאן נס, ונס גדול כזה כעצירת 
השמש )שזהו מהנסים הגדולים ביותר שקרו 
אי פעם18, עד שהפסוק אומר19 “ולא הי’ כיום 
ובנ”י  שיהושע  בכדי  ואחריו”(  לפניו  ההוא 
יוכלו להמשיך במלחמה ע”י ראיית האויבים 
)“כי בעת ההיא עמד השמש נוכח  ורדיפתם 
יוכלו  ולא  בעונתו  ישקע  פן  וחשש  גבעון 
לרדוף אחרי האויב באישון הלילה, ולזה אמר 
נוכח  עוד  וימתין  מהלכו  ילך  שלא  להשמש 
הנס  הרי   – עומד”20(  שהוא  במקום  גבעון, 
הי’ יכול כבר להיות נס בשלימות, שבמקום 
להלחם  שיוכלו  בכדי  השמש  את  לעצור 
צריך  הנס  הי’  היום,  לאור  הטבע(  )בדרך 
להיות )דהיינו, שיהושע הי’ יכול וצריך לבקש 
)ולא  ינצחו במלחמה  מהקב”ה( שמלכתחילה 

יזדקקו כלל לעצירת השמש, או באופן שגם 
בלילה יוכלו להלחם, ע”ד “ולכל בני ישראל 
הי’ אור במושבותם”21 כאשר הי’ חושך אצל 
שלפני  בפסוק  וכמ”ש  וכיו”ב(,  המצריים, 
זה22, ש”וה’ השליך עליהם אבנים גדולות מן 

השמים גו’”?

יש   – השמש”  ש”ויעמוד  הנס  בעצם  וגם 
זה  הי’  האם  הנס:  הי’  אופן  באיזה  לחקור 
רק בנוגע לפרט שנוגע למילוי תכלית הנס 
להאיר,  ימשיך  היום(  )אור  השמש  שאור   –
שלזה נדרש רק ש)גלגל( השמש עצמו ייעצר 
וימשיך להאיר על הארץ )ועד”ז “וירח בעמק 
שלו  הסדר  בכל  הי’  שהנס  או  אילון”13(; 
שהנס  דהיינו,  השמש(,  מהלך  עם  )הקשור 
עצר גם את כל הענינים הקשורים עם מהלך 
היומי,  גלגל  )מהלך  לזה  הסיבות   – השמש 
שנעשה  הגלגלים23,  כל  מהלך   – ובמילא 
ומסבב את  היומי, “המקיף  ע”י סיבוב גלגל 
הכל”24(, וגם התוצאות מזה, וסיבוב הגלגלים 

הקטנים בגלגל השמש עצמו25, וכיו”ב26.

החילוק בין שני אופנים אלו הוא: האם זהו נס 
שמשדד – שובר – את הטבע, עי”ז שעוצרים 
רק את השמש )והירח( בלבד; או נס שפועל 
בטבע השמש, ובמילא גם בכל סדר המהלך 
כל  מהלך  עם  )הקשור  השמש  של  הטבעי 

הגלגלים(.

ויש לומר שזהו ע”ד שני הסוגים27 בנסים28: 
)א( הנס אינו משנה טבע הדבר. כהנס דמכת 
הם  נשארו  לדם  נתהפכו  שכשהמים  דם, 

12( סדר עולם רבה פי”א.

13( יהושע י, יב.

14( שם, יג.

15( כתר שם טוב הוספות סקי”ט ואילך. וש”נ.

16( ראה רמ”ז בס’ תיקון שובבי”ם, הובא ונת’ בס’ לב דוד )להחיד”א( 
פכ”ט.

17( ראה גם לקו”ש ח”ד ס”ע 1314 ואילך. ח”ח ע’ 114 ואילך. חכ”ח 
ע’ 260 ואילך.

18( ראה רלב”ג יהושע שם, יב )בתחלת פירושו(: אם הי’ שהשמש 
עמד ובטל מהתנועה הנראית לו הנה הי’ זה המופת יותר נפלא לאין 

שיעור מהמופתים שנעשו ע”י משה כו’.

19( יהושע שם, יד.

20( מצו”ד שם, יב.

21( בא י, כג.

22( פסוק יא.

23( ואעפ”כ, מפורש בקרא “וידם השמש וירח עמד” – כי פרטים אלו 
היו נוגעים ליהושע לנצחון המלחמה )ראה מצו”ד שם(.

24( רמב”ם הל’ יסודי התורה פ”ג ה”א.

25( ראה רמב”ם שם ה”ב. ה”ד.

26( שקו”ט באופן תנועת הגלגלים, ואופן ההשפעה של גלגל א’ על 
שאר הגלגלים )באם הם כולם כמו גוף אחד או כמו גופים מחולקים( 

– ראה ספר החקירה להצ”צ ו, ב. ח, ב ואילך. וש”נ.
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ממילא  וכשהנס נפסק, נתבטל  במהות מים, 
שינוי המים לדם. ובנדו”ד – ש”וידם השמש” 
הי’ רק נס ביחס להשמש עצמה, ואח”כ חזר 
הסדר הקבוע דמהלך השמש בתוך מהלך שאר 
הגלגלים. )ב( נס שמשנה את טבע ומציאות 

הדבר )כהנס ד”ידו מצורעת כשלג”29, שלאחר 
טבעי(,  באופן  היד  על  הצרעת  היתה  הנס 
לנס  זקוקים  הקודם  לטבעו  להחזירו  ובכדי 

נוסף.

סיכום: בג’ תמוז שנים רבות לפני זה אירע הנס ד”שמש בגבעון דום” וצריך להבין מהי השייכות בין 
ב’ הניסים שאירעו בג’ תמוז?

באופן  ולא  להילחם,  יוכלו  ובנ”י  השמש  שתיעצר  באופן  היה  מדוע  להבין  יש  זה  לנס  בנוגע  וגם 
וכן יש לחקור האם נס זה היה באופן ששידד את מערכות  ינצחו במלחמה וכדומה.  שמלכתחילה 
הטבע, היינו שהשמש נעצרה אך מהלך כל הגלגלים המשיך כרגיל, או שהנס פעל על כל הסדר הטבעי 

ועצר את כל הגלגלים הקשורים עם מהלך השמש?

סעיף ג
ביאור העניין

. . ג.  ויש לומר הביאור בזה:

הקב”ה  שברא  מה  ש”כל  אומרים42  חז”ל 
בעולמו לא בראו אלא לכבודו”. דהיינו, שכל 
דבר בעולם – אע”פ שעולם הוא מלשון העלם 
והסתר43 – נברא בכדי לגלות את כבודו של 
הקב”ה, וזה נפעל ע”י עבודת היהודי שמנצל 

את עניני העולם לכבודו של הקב”ה.

בלשון  גם  מרומז  זה  על  וההכרח  והטעם 
כיון  הקב”ה”:  שברא  מה(  “)כל  המשנה 
 – הקב”ה”  ש”ברא  בתורתו  הודיע  שהקב”ה 
שהוא ברא את הדבר והודיע איך ברא אותו, 
שברא אותו באופן שנוטל כביכול מכחותיו 
וזמנו )ששת ימי בראשית( לברוא כל נברא 
שהוא  מאין  יש  ההתהוות  כח   – מיוחד  בכח 
תורת  ע”פ  ובפרט  העצמות44,  בכח  דוקא 

הבעש”ט45 שהתהוות הבריאה מתחדשת בכל 
רגע ורגע מאין ואפס ממש – הרי זו הוכחה 
תהי’ שייכות עם  רוצה שלנבראים  שהקב”ה 
ש)יוכלו(  עד  שלהם,  )הקב”ה(  הבורא  )כח( 

להוסיף כביכול בכבודו של הקב”ה,

ברא  מדוע  השאלה:  נשאלת  שאל”כ  כיון 
“מובדל”,  באופן  )לא  העולם  את  הקב”ה 
ש”ברא  יודעת  אינה  למשל,  שהבריאה, 
שברא,  האופן  את  יודעת  ואינה  הקב”ה”, 
בעשרה מאמרות46 וכיו”ב, אלא( באופן שהוא 
ועשרה  שלו  )העצמות(  הכח  את  “השקיע” 
מדוע  מזה:  ויתירה  בהבריאה,  מאמרות שלו 
ברא את העולם באופן שהוא מהוה אותו בכל 
רגע מחדש – הרי הי’ יכול לברוא אותו בכח 
חזק כזה, שע”י התהוותו בפעם הראשונה יהי’ 

27( ובפרטיות – יש בזה ג’ סוגים: )א( שגם בעת הנס נשאר הדבר 
במהותו )להעיר שבעת מכת דם הרי “גיגית מלאה מים . . ישראל 
שותה מים כו’” – שמו”ר פ”ט, י(. )ב( ע”ד הנס דקרי”ס, שהנס פעל 
המים  נשתנה  לא  אבל  אבנים”,  “כחומת  שיהיו  המים  בטבע  שינוי 
המים  היו  כרגע  הרוח  את  ה’  הפסיק  “אילו  ולכן  ליבשה,  במהותו 
חוזרים וניגרים” )שעהיוה”א פ”ב(. )ג( הנס פועל שינוי בטבע הדבר, 
אופנים  מהג’  ]ולהעיר  כשלג.  מצורעת  משה  של  דידו  הנס  כמו 
יום, ראה לקמן הערה  ולא שתה ארבעים  בביאור שמשה לא אכל 
114[. ובנדו”ד – נס העמדת השמש – אפשר לומר בא’ מג’ אופנים 
הנ”ל. וע”פ המבואר לקמן בפנים )שנס זה פעל שינוי בטבע מהלך 

השמש(, אפ”ל שזה הי’ כאופן הב’ או אופן הג’ הנ”ל.

28( בהבא להלן, ראה לקו”ש ח”ה ע’ 176. ח”ו ע’ 89. חי”ח ע’ 242 
ואילך.

29( שמות ד, ו.

42( אבות ספ”ו.

43( ראה לקו”ת שלח לז, ד. מאמרי אדהאמ”צ דברים ח”א ע’ שג. 
ח”ג ע’ נט. ועוד.

44( אגה”ק ס”כ )קל, ריש ע”ב(.

45( שעהיוה”א פ”א.

46( אבות רפ”ה.
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לעולם את הכח להתקיים שית אלפי שנין47, 
ולא יזדקק בכל רגע להתהוות חדשה מדבר 

ה’48?

ית’  ברצונו  שעלה  כיון  זה,  על  הטעם  וי”ל 
)או שעל  פועל  הוא  איך  ירגיש  נברא  שכל 
לנברא  יש  ]שאז  וחידוש  הוספה  נפעל(  ידו 
הבריאה  כטבע  ומושלם,  אמיתי  תענוג 
ש”אדם49 רוצה בקב שלו מתשעה קבים של 
חבירו”50[. דהיינו, שנוסף על זה שהוא מקיים 
מה שהקב”ה מצוה אותו, פועל הוא כביכול 
הוספה מעצמו; שחידוש אמיתי הוא – כאשר 
של  כבודו  מגלה  ה”ה  הקב”ה,  עם  קשור  זה 

הקב”ה.

ולשם כך השקיע הקב”ה את כח הבריאה שלו 
בעולם, ובאופן שהוא בורא אותו בתמידיות 
בכל רגע מחדש – כיון שזה מקשר כל נברא 
כל רגע עם הקב”ה, שבכל פרט ופרט ובכל 
את  לגלות  הכח  את  להנברא  יש  ורגע  רגע 
כבודו של הקב”ה מחדש )דבר ה’ שהחי’ אותו 

ברגע זה ממש מחדש(51.

אילו הבריאה היתה נבראת באופן שיש לה 
שנשאר  חזק  כח  וזהו  הקב”ה,  של  כחו  את 
בכל  מתחדש  )ואינו  זמן  למשך  או  לתמיד 
הקב”ה  של  כבודו  גילוי  הי’   – ורגע(  רגע 
באופן כללי ודבר חד פעמי. עי”ז שבכל רגע 
מתהוה כל נברא מחדש בדבר ה’, מגלים בכל 
רגע מחדש את כבודו של הקב”ה. לדוגמא: 
ע”י שתיית מים – מברך יהודי “שהכל נהי’ 
והחידוש  ומגלה עי”ז את ההוספה  בדברו”52, 
שהמים פועלים ]כיון שלולי המים אינו אומר 
את הברכה[ בגילוי כבודו של הקב”ה, “שהכל 
נהי’ בדברו” )דבר ה’ שהחי’ את המים מחדש, 
וכן – “שהכל נהי’ בדברו”, זה מגלה את דבר 
מים  שותה  הוא  וכאשר  הנבראים(,  בכל  ה’ 
ומברך ברכה נוספת בזמן מאוחר יותר, הרי 
זה מגלה את דבר ה’ )“דברו”( החדש שמתוסף 
ע”י  ]ועד”ז  העולם53  ובכל  )במברך(  בו  אז 
 – וכיו”ב  הגפן”54  פרי  “בורא  פרטית,  ברכה 
דבר ה’ החדש בכל “פרי הגפן” בכל העולם[, 

וכן הלאה55.

47( ראה ר”ה לא, א.

וההוכחה שכלית לזה שההתהוות היא בכל רגע  48( שהרי הטעם 
אופן  בביאור  שכליים  הטעמים  וכל  פ”ב(  בשעהיוה”א  )כמבואר 
וכיון שהוא  ההתהוות – הם ע”פ כללי השכל שנבראו ע”י הקב”ה, 
ית’ אינו מוגדר בטעמים אלו, הי’ יכול לברוא את העולם באופן אחר 
ית’  ברצונו  רק לאחרי שידענו שעלה  אלו שייכים  וטעמים  לגמרי. 
השיחות  ס’  )ראה  השכל  כללי  ע”פ  תהי’  העולם  והנהגת  שבריאת 

תשמ”ח ח”א ע’ 134 ואילך. לקו”ש חכ”ז ע’ 253(.

49( ב”מ לח, א.

50( וראה מכתב י”א ניסן תשל”ב )הגש”פ עם לקוטי טעמים, מנהגים 
וביאורים – קה”ת תשמ”ו ואילך – ע’ תרמב(.

51( ועד שהנברא נעשה כמו “שלהבת עולה מאלי’” )בנוגע לגילוי 
הקדושה וכבודו של הקב”ה שעל ידו( – ראה סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 

598 )לעיל ע’ 209( ואילך ובהערה 69.

52( משנה ברכות מד, א.

53( ויש לומר שזהו גם א’ מהטעמים שהאדם נברא בטבע באופן כזה 
שזקוק לאכילה ושתי’ תמיד מחדש* )ולכן הנשבע “שלא יאכל כלום 
שבעת ימים” ה”ז שבועת שוא )רמב”ם הל’ שבועות פ”ה ה”כ(( – כי 
עי”ז בכחו לגלות בכל אכילה ושתי’ הדבר ה’ החדש שמחי’ האדם 

והמאכל וכל העולם )“שהכל נהי’ בדברו”, וכיו”ב(.

54( משנה ברכות לה, א.

55( ובדוגמת זה בברכות הראי’ על מעשי בראשית )וכיו”ב( – “ברוך 
עושה מעשה בראשית”, “ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם” – שעי”ז 
לכל הבריאה  ביחס  כבודו של הקב”ה,  אלו  בראשית  מגלים מעשי 
כולה )מעשה בראשית(. – ולהעיר שלאחרונה שמענו וראינו בעיר 
זו רעמים וברקים, עליהם מברכים ברכות הנ”ל. ראה אנציקלופדי’ 
וש”נ.ולהעיר,  ואילך(.  שנו  )ע’  הראי’  ברכות  ערך  תלמודית 
)חידוש  האדמה  ורעידת  “הר-געש”  התפרצות  גם  הי’  שלאחרונה 
ע”י ברכתם של  בעולם, אשר,  רחוק  ושינוי בטבע העולם( במקום 
א.  נט,  )ראה ברכות  וגבורתו מלא עולם”  יהודים שם “שכחו  כמה 
כבודו  ה”הר-געש”  מגלה  וש”נ(,  שנז.  ר”ע  שם  אנציקלופדי’  וראה 
לאלו  בנוגע  ובפרט  עולם”(.  )“מלא  כולו  העולם  ובכל  הקב”ה  של 
הגרים בארצות הברית, כיון שאנשי הצבא שלה נמצאים שם ועוסקים 

בהצלת הניזוקים כו’.

                                   

יום  ש”ארבעים  כח(  לד,  )תשא  נאמר  למשה  בנוגע  ורק   )*
וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה” – שזהו הי’ חידוש 
ונס, וגם בנוגע למשה יש דיעה במדרש שנצטער מזה )שמו”ר 
פמ”ז, ז. וראה יפ”ת שם. וראה גם אוה”ת שה”ש ס”ע תשעה. 
ס”ע תשצא. סה”מ תרכ”ט ע’ שנז. המשך וככה תרל”ז פפ”ח(. 
]ולדיעה שני’ )במדרש שם( משמע שנשתנה טבעו ולא נצטער, 
ראה בארוכה לקו”ש חל”ו תשא תש”נ. וראה לקמן הערה 114[.
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סעיף ד
י”ל בהנס ד”שמש בגבעון  הנ”ל  ד.  ע”פ   ..

דום”:

מדרכי  לצאת  לא   – היתה  זה  בנס  הכוונה 
הטבע לגמרי – אלא כברוב הענינים, שהנס 
)עכ”פ  שקשורה  המלחמה71  לנצחון  יסייע 
במקצת( גם עם דרך הטבע. אפילו במלחמה 
צריכה  היתה  לישראל”-19  נלחם  ש”ה’   – זו 

להיות ההתלבשות גם בדרך הטבע.

ולכן לא הי’ נס ששלל לגמרי את המלחמה 
שסייע  נס  אלא  יהושע(,  )ע”י  הטבע  בדרך 
לנצחון  וההכשרה  ההכנה  שלהם:  למלחמה 
הי’ ע”י הנס ד”שמש בגבעון דום”72, אבל זה 
שהאיר  לאחרי  הנצחון.  את  פעל  לא  עצמו 
אור היום הטבעי )דאור השמש(73, היו צריכים 
האויבים  עם  ולהלחם  לרדוף  ובנ”י  יהושע 

בדרך הטבע.

ועפ”ז אולי יותר מסתבר לומר, שהנס עצמו 
)ד”שמש בגבעון דום”( הי’ באופן שקשור עם 

ס”ב(  הנ”ל  השני  )אופן  השמש  מהלך  טבע 
אלא  והירח,  השמש  את  רק  לא  עצר  וזה   –
את כל הכוכבים ומזלות, ומהלך גלגל היומי 
מהלך  עם  הקשורים  הגלגלים  וכל  בכלל, 

השמש.

באמירת  בחסידות74  הביאור  ע”פ  ]ויומתק 
בעמק  וירח  דום  בגבעון  “שמש  יהושע 
והלבנה  השמש  מהלך  עצירת  שע”י  אילון”, 
ע”י  שזהו  שלהם75(,  והביטול  )ההשתחוואה 
שירה”77  מלומר  “דום76  השמש  על  פעולה 
לאומות  ההשפעה  את  לבטל  יהושע  רצה   –
שעובדים  בנ”י(  אז  נלחמו  )שעמם  העולם 
ועי”ז  ומזלות(,  )וכוכבים  והירח  השמש  את 
– נפעל גם בנצחון המלחמה. ועפ”ז מסתבר 
יותר לומר שע”י “שמש בגבעון דום” נעצר 
לא רק מהלך השמש והירח אלא גם מהלכם 

של עוד כוכבים ומזלות )בשאר הגלגלים([.

סעיף ה
ה.  ועד”ז אולי י”ל גם ההסברה בנס הגאולה 

דג’ תמוז )בשנת תרפ”ז(:

ביחד עם זה שהנס דג’ תמוז הי’ נס שלמעלה 
גופא,  בהטבע  השפעה  לו  היתה  מהטבע, 
שמלכתחילה  ]ובפרט  להנס  “הסכים”  שהוא 
בערך  ובמיוחד  בטבע,  המלובש  נס  זה  הי’ 
בגבעון  ו”שמש  אהרן”  מטה  ד”פרח  להנס 
דום”[, כידוע שאותם אנשים שאסרו את בעל 

המאסר והגאולה, הם גופא )בעודם בתקפם( 
לסייע  צריכים  שהיו  עד  לשחררו,  נאלצו 

בשחרור והגאולה78.

אחת  בבת  הנס  בא  לא  שלכן  לומר,  ויש 
לשלבים  התחלק  אלא  שלימה(,  )בגאולה 
שכנגד  הצד  למצב  בהתאם   – הטבע  בדרך 
)“טבעם”(  מצבם  מצד  שהם  בתקפו(,  )שהי’ 
יגיעו להכרה שצריכים לשחררו, החל מביטול 

71( ראה רלב”ג שבהערה 18, ש”מה שאמר ולא הי’ כיום ההוא לפניו 
ולאחריו לשמוע ה’ בקול איש כי ה’ נלחם לישראל, הורה בזה כי זה 
המופת הוא בענין המלחמה בעצמותה, ואם הי’ זה המופת בעמידה 

מהתנועה לא הי’ לו רושם בענין המלחמה כלל כו’”, עיי”ש.

72( ועד”ז הנס ש”וה’ השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים גו’”, 
אף שעי”ז “ימותו רבים גו’ מאשר הרגו בני ישראל בחרב” )יהושע 

שם, יא(.

73( וראה לקו”ש ח”ח ע’ 120, שגם ע”י עצם הענין דביטול תנועת 
השמש נתקיימה הכוונה דטבע השמש עצמו.

74( סידור שער המילה קמב, א ואילך. סהמ”צ להצ”צ מצות מילה 
)ה, א ואילך(. אוה”ת שבועות ע’ קט ואילך. נ”ך )כרך ב( ע’ תשלח 

ואילך. וראה לקו”ש חכ”ח ע’ 261 ואילך.

75( ראה ב”ב כה, א.

76( פרש”י עה”פ.

77( ד”כל זמן שהוא דומם עומד ואינו מהלך, שבכל עת הילוכו הוא 
כב. מדרש  רמז  יהושע  יל”ש  גם  וראה  )פרש”י שם(.  אומר שירה” 

תהלים יט, ה.

78( ראה גם לקו”ש ח”ח שם. חי”ח ע’ 237 ואילך. חכ”ח ע’ 256.
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לעיר  להגלותו  ר”ל  החיים  דהיפך  הגזירה 
אותו  ששחררו   – עד  בקאסטראמא,  מקלטו 

לגמרי79.

אבל גם אח”כ נשארה המדינה ההיא בתקפה, 
כולל – בשייכות להתנגדות לדת ישראל וכו’, 
ולכן נמשכה שלימות הגאולה דבנ”י )במדינה 
)במשך  עצמם  שהם  עד  זמן,  משך  ההיא( 
משם  ויתחילו  להכרה  סו”ס  יגיעו  השנים( 
להרשות לבנ”י להתנהג בחפשיות בכל עניני 
ממדינה  יהודים  יציאת  להתיר  וגם  יהדות, 

ההיא )ואף לסייע להם בכך(,

כולל גם – בימים אלו ממש – השקו”ט והרצון 
העיר  שם  את  להחזיר  ההיא  במדינה  דכו”כ 
והישיבה  המאסר  הי’  )שבה  “לענינגראד” 

)על  לה  נתנו  – השם שהם  בבית האסורים( 
“פעטערבורג”  לשם  בחזרה   – מנהיגם(  שם 
דאדמו”ר  והגאולה  המאסר  בזמן  העיר  )שם 
בזמן  לה  קרא  שהצרר  השם   – הזקן80( 
הגמור  ההיפך  את  )שמייצג  העיר  בניית 
שלטון  תחת  שאף  והגם  מהקומוניסטים(. 
אין   – ליהדות  ועיכובים  מניעות  היו  הצרר 
אלו שאסרו את  ע”י  למה שנעשה  מגיע  זה 
בעל המאסר והגאולה; ויש לומר, שבהשקו”ט 
והרצון להחזיר את שם העיר מ”לענינגראד” 
את  יותר  בגלוי  רואים   – ל”פעטערבורג” 
תמוז,  בי”ב-י”ג  מהגאולה  הנמשכת  הפעולה 
הגאולה הכללית דכל בנ”י ממנגדיהם בכלל, 

ובפרט במדינה ההיא.

סיכום סעיפים ג-ד-ה:

והביאור  בזה:

הקב”ה ברא את עולמו באופן שמהווה אותו בכל רגע מחדש, והסיבה לכך היא בכדי שהיהודי יגלה 
כאן למטה בעולם את כבודו של הקב”ה בכל רגע ורגע ובכל דבר ודבר, ושזה ייעשה דוקא על ידי 

עבודת המטה )ס”ג(.

וכך הוא גם בניסים שהקב”ה עושה, שהוא רוצה שהם יהיו קשורים דוקא עם העולם ובתוך העולם.

וכן גם בנס דשמש בגבעון דום, שלכן היה הנס דוקא באופן שיצטרכו להילחם, ועפ”ז יש לומר שהנס 
עצמו היה באופן שפעל ועצר את כל טבע מהלך השמש, ולא שידד את הטבע )ס”ד(.

וכן הוא בנוגע לנס דג’ תמוז, שהגאולה באה בשלבים, עד לנפילת המשטר בזמן האחרון ממש, בכדי 
שהנס יהיה מלובש בדרכי הטבע ולא נס שמשדד את הטבע לגמרי )ס”ה(.

סעיף ו
המעשה הוא העיקר

בהעבודה  מיוחד  לימוד  גם  ישנו  מזה  ו.    ..
דהפצת המעינות חוצה, שנתרחבה עד באופן 
תמוז  דג’  הגאולה  ולאחרי  ע”י  בערך  שלא 

וי”ב-י”ג תמוז:

ד”יפוצו105 מעינותיך  הענינים  לומר שג’  יש 
חוצה”106 הם ע”ד ג’ הענינים שבאות ד’: יפוצו 
למעלה  הקו   – מעינותיך  הביטול,  נקודת   –
על  שמרמז  באורך  הקו   – וחוצה  )רוחב(, 

ההשפעה מלמעלה למטה.

79( ובזה גופא – נתעכב נתינת תעודת השחרור בפועל עד י”ג תמוז 
דהחופש  רשמית  שהפעולה  ומודגש  ניכר  שבזה   ,)9 הערה  )כנ”ל 
נעשית ע”פ חוק המדינה, כיון שנתעכב החופש עד לי”ג תמוז, שבו 
הי’ המשרד הממשלתי פתוח באופן רשמי ע”פ חוק המדינה )ראה ס’ 

השיחות תשמ”ט ח”ב ע’ 568 ואילך(.

זה )פעטערבורג( נקראת גם הגאולה שלו,  80( ועד שעל שם עיר 
התחילה  חוצה  המעינות  דהפצת  הענין  – שעיקר  הגאולה  ופעולת 
ס”ע  שלום  תורת  השיחות  בס’  הלשון  הוא  )כן  פעטערבורג”  “נאך 
112(.- ולהעיר שגם גאולת אדה”ז היתה קשורה בדרכי הטבע )של 

אוה”ע( – ראה אגרות קודש אדה”ז סל”ח. וש”נ )וראה ס’ השיחות 
תשמ”ט שם. לקו”ש חכ”ה ע’ 186 ואילך(. וכמודגש גם בסיפור הידוע 
בנוגע לקידוש הלבנה שלו על הספינה בזמן היותו במאסר )לקו”ד 
ח”ד תשנב, ב. וראה גם לקו”ש ח”ה ע’ 80. ס’ השיחות תש”נ ח”א ס”ע 

201 ואילך. שיחת ש”פ ויק”פ שנה זו(.

105( לשון הכתוב – משלי טז, ה.

בעת  ובכ”מ(:  בתחלתו.  )כש”ט  הבעש”ט  באגה”ק  ראה   )106
שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה.
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לכל לראש צריך יהודי לעמוד במצב ד”יפוצו” 
– מציאותו צריכה להיות מציאות ד”יפוצו”, 
שלמעלה  ובאופן  אלקות,  שמפיצה  מציאות 
ממדידה והגבלה )יפוצו ללא הגבלות107(. לפני 
שאומרים לו מה )בפרטיות( הוא צריך להפיץ 
]מעינותיך[, והיכן הוא צריך להפיץ ]חוצה[ – 
צריך הוא לדעת, שמיד כאשר הוא קם בבוקר 
)עוד לפני שעושה את עבודתו בפרטיות( הרי 
הוא מציאות ד”יפוצו” – “מודה אני לפניך כו’ 
רבה כו’”. “אני נבראתי לשמש את קוני”108 
אין פירושו שהוא מציאות לעצמו, ומציאות 
זו מתעסקת ב”יפוצו” )לשמש את קוני(, אלא 
הידוע109:  ובלשון  “יפוצו”.  היא  כל מציאותו 
עומד  מלכתחילה  מיד  אריבער”,  “לכתחילה 

הוא מלמעלה.

בפרטים:  זאת  להמשיך  צריך  הוא  ואח”כ 
את  דוקא  להפיץ  צריך  הוא   – “מעינותיך 
שהוא110  בכל  שמטהר  התורה,  מעינות 
]למעלה מדרגות המים שלמטה מזה, מי מקוה 
“חוצה”, החל  והוא צריך להפיצם  וכיו”ב111[, 
מחוצה בעצמו )מנקודת האמונה והקבלת עול 

שלו בשכלו ומדותיו וכחותיו הפנימיים(, עד 
בחוצה כפשוטה – חוץ מהד’ אמות דקדושה, 
דישיבה, ביהכנ”ס וביהמ”ד, ועד ב”חוצה” )עם 
ה”א שכולל חוצה112( שאין חוצה למטה ממנה.

שהלך  חסיד  אודות  הידוע  הסיפור  וע”ד 
להתחשב  מבלי   – ההיא  במדינה  ברחוב 
 – והגבלות, כהסדר דחסיד אמיתי  במדידות 
ושוטר עצר  הי’ קשור עם סכנה.  בזמן שזה 
אותו ושאל: “קטא אידיאט” )מי הולך(? והוא 
הוא  הולך(!  )ביטול  אידיאט”  “ביטול  השיב: 
שכל   – באמת  אצלו  מונח  שהי’  מה  השיב 
ד”ביטול”  והמציאות  “ביטול”,  היא  מציאותו 

הולכת!

ביחד עם זאת הוא השיב לו דוקא ברוסית – 
כיון שביטולו נמשך גם במצב ושפת המקום 
– בהטבע והמציאות דרוסי’ – ע”ד “אזלת113 
ולשון  שטבע  כך  בנימוסא”114,  הלך  לקרתא 
ש”ביטול  ומרגיש  אומר  עצמו  המקום 

אידיאט”.

סעיף ז
ז.  אמנם עדיין נשאלת השאלה – כפי שכמה 
שואלים: אפילו כאשר אני בעצמי עושה את 
לדרגא  מגיע  שאני  עד  בשלימות,  עבודתי 
הביטול(  )תכלית  “יפוצו”  היא  שמציאותי 
המעט  “אתם  כאשר  בזה,  התועלת  מהי   –
מכל העמים”115, ובעולם סביב ישנם שבעים 

בערך  בכמות  עצום  ריבוי  שהם  אומות 
להכבשה אחת116.

יאמרו  ומה  העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
עבודתו  את  עושה  שיהודי  כך  על  האומות 
ד”יפוצו מעינותיך חוצה”, ובמיוחד – בקירוב 
הם  אין  הרי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

107( ראה “קובץ כ”ח סיון – יובל שנים” ע’ 38.

108( משנה וברייתא סוף קידושין.

109( אגרות-קודש אדמו”ר מהוריי”צ ח”א ע’ תריז. לקו”ש ח”א ע’ 
124. ועוד.

110( מקואות פ”א מ”ז. רמב”ם הל’ מקואות פ”ט ה”ח. טושו”ע יו”ד 
סר”א ס”ב.

111( ריש מס’ מקואות. רמב”ם שם רפ”ט.

112( ראה סה”ש תנש”א ח”א ע’ 144.

113( שמו”ר שבהערה 53.

114( ולהעיר שזהו הטעם שמשה לא אכל ולא שתה ארבעים יום 

)שמו”ר שם. ב”ר פמ”ח, יד. וראה גם ב”מ פו, ב( ]ולהעיר שג’ תמוז 
הוא בתוך ארבעים ימים הראשונים[, וכמבואר במ”א )לקו”ש תשא 
תש”נ( שיש בזה ג’ אפשריות ודרגות: )א( שטבע משה לא נשתנה 
)ולכן נצטער משה על זה שלא אכל ולא שתה. ראה הנסמן בהערה 
נס  הקב”ה,  של  נס  ע”י  שעה(  )לפי  נשתנה  שלו  שטבע  )ב(   .)53
שנמשך במשך כל הארבעים יום, )ג( הנס הי’ רק פעם א’ בתחלה, 
כי זה פעל שינוי בטבע שלו, שהטבע שלו עצמו נעשה כמו מלאך, 

שאינו זקוק לאכילה ושתי’.

115( ואתחנן ז, ז.

116( תנחומא תולדות ה. אסת”ר פ”י, יא. פס”ר פ”ט, ב.
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מבינים מה פירוש הדבר?! אמנם זוהי עבודה 
גדולה ונעלית ביותר – אבל צריכים לכאורה 

להתחשב – טוען הוא – עם העולם!

מוכן,  כבר  העולם  הוא:  זה  על  והמענה 
עבודתו  את  יעשה  יהודי  כאשר  מושלם! 
והגבלה,  באופן שלמעלה ממדידה   – כדבעי 
וביחד עם זה כפי שזה מלובש בכלים דלבושי 
הטבע – הוא יראה איך שהעולם, טבע העולם 

ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו.

אפילו פעם )כאשר היו מניעות ועיכובים( הי’ 
הסדר אצל החסיד, שמצבו, ובמילא הוא אמר, 
“ביטול אידיאט”; עאכו”כ עכשיו, כאשר כו”כ 
ממניעות ועיכובים אלו אינם ]וכאמור לעיל, 
גדולים  שינויים  נעשו  ההיא  במדינה  שגם 
את  רואים  עצמו  בעולם   – ואדרבה  לטוב[, 
הנסים והנפלאות שמתרחשים בפרט בשנים 
האחרונות ]שנת נסים, ושנת אראנו נפלאות[ 

– כבר הגיע הזמן, שהגם שצריך להיות ענין 
שלמעלה ממדידה והגבלה – נסים ונפלאות, 
האמיתית  דגאולה  ונפלאות  לנסים  עד 
העולם,  בטבע  גם  חודר  ה”ז   – והשלימה 
שהעולם עצמו מסייע לצמיחת הגאולה ]כפי 
ש”פרח מטה אהרן” פעל בטבע המטה, שתהי’ 

צמיחת הפירות בדרך הטבע[.

שכימי   – מצרים  ביציאת  שהי’  כפי  וע”ד 
 – נפלאות117  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
שנוסף על הנסים שהיו אז, הרי הי’ “וינצלו 
שזה  שהגם  כזה  באופן  מצרים”118,  את 
שהמצריים  לכך  זה  הביא  נס,  בדרך  התחיל 
מכפי  יותר  ונתנו  לבנ”י,  בזה  סייעו  עצמם 
האמיתית  בהגאולה  עאכו”כ  שביקשו119. 
והשלימה – כאשר יהיו נפלאות אפילו בערך 
באופן  כן  גם  זה  יהי’  דיצי”מ120,  להנפלאות 
כזה שהעולם וטבע העולם עצמו יסייע לכך.

סעיף ח
ח.  ובנוגע לפועל:

הגאולה  ימי  ובתוך  אל  תמוז  מג’  בבואנו 
)שנה –  די”ב-י”ג תמוז – שבכל שנה ושנה 
שכולל כל שינויי הזמן121( מתוספת בזה עלי’ 
וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  כאו”א  צריך   –
והיהדות  התורה  דהפצת  הפעולות  בכל  עוז 
זריזות,  של  ובאופן  חוצה,  המעינות  והפצת 
ומתוך ההכרה – שהעולם עצמו יסייע ליהודי 

בעבודתו.

.. ותיכף ומיד ממש יביא זה כבר את הגאולה 
האמיתית והשלימה, והקרבת פרה העשירית, 
שיעשה מלך המשיח מהרה יגלה, אמן כן יהי 

רצון125,

ובבנותינו126  בבנינו  ובזקנינו  ובנערינו 
הולכים כל בנ”י לארץ הקודש, ירושלים עיר 
 – וכאמור  השלישי,  המקדש  בבית  הקודש, 

תיכף ומיד ממש.

סיכום סעיפים ו-ז-ח:

מהאמור לעיל ישנו לימוד לכל יהודי בנוגע לעבודתו בהפצת המעיינות, שעבודתו צריכה להימשך 
ולחדור בתוך גדרי העולם והמקום בו נמצא )ס”ו(.

ואף אם נשאלת השאלה מה מועילה עבודה זו כאשר העולם אינו כלי לקבל זאת, הרי המענה הוא 
שהעולם מוכן ואם יהודי רק יעשה את עבודתו מיד יראה איך העולם מקבל ומסייע לו בכך )ס”ז(.

ועוז בהפצת המעיינות מתוך הכרה בכך שהעולם מסייע  – יש להוסיף ביתר שאת  ובנוגע לפועל 
בעבודה זו, ותיכף ומיד יביא זה את הגאולה האמיתית והשלימה )ס”ח(.

117( מיכה ז, טו.

118( בא יב, לו.

119( ראה פרש”י שם, ממכילתא עה”פ.

120( ראה אוה”ת נ”ך עה”פ )ע’ תפז(. וש”נ.

121( רמ”ז לזח”ג רעז, ב. שרש ישע ערך שנה. עבוה”ק ח”ד פ”ט. 
וראה אוה”ת מקץ שלח, סע”א. תתקעו, א.

125( רמב”ם הל’ פרה אדומה ספ”ג.

126( בא י, ט.
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נצחיות חייו של נשיא הדור
 שיחות פורים תשי”ט וליל ז’ אדר וש”פ תצוה תשמ”ה –

עם ביאור וסיכום

לקוטי שיחות חלק כ”ו, שיחה א’ לפרשת שמות

תוכן השיחה:

מה יותר נעלה? יום לידתו של אדם, או שמא יום הסתלקותו? עם קצת עיון במקורות נראה שהנושא 
לא כל-כך ברור.

בשיחה שלפנינו, הרבי שליט”א עושה סדר בדברים ומתוך כך מבאר ביסודיות את נצחיות חייו של 
משה רבינו, שבאה לידי ביטוי במציאותו של נשיא הדור – כנשמה בגוף גשמי – בכל דור.

מבנה השיחה:

חלק ראשון: ביאור מעלת יום הולדתו של משה על פני יום הסתלקותו.

סעיפים א-ב: דברי המדרש אודות ביטול גזירת המן, התמיהה בכך מצד סברה ומצד המקורות.

סעיף ג: הביאור: ההבדל היסודי בעניין זה בין משה רבינו ובין כל יהודי אחר.

חלק שני: נצחיות חיי משה מצד מידת האמת, פעלה ביטול גזירת המן.

סעיפים ד-ה-ו: להבנת הדברים, ביאור הקשר העצמי של משה עם התורה, מצד מידת האמת.

סעיף ז: מידת האמת של משה מתבטאת בחידוש עצום: משה לא מת – גם בגשמיות.

סעיף ח: על דרך זה, גם יעקב אבינו שמידתו אמת, חייו נצחיים.

סעיף ט: סיכום הביאור בעניין ביטול גזירת המן על פי המתבאר בשיחה.

סעיף א
 דברי המדרש אודות ביטול גזירת המן,

התמיהה בכך מצד סברה

היה  המן  גזירת  שביטול  אומרים  חז”ל  א. 
של  הולדתו  יום  של  המיוחדת  בזכות  קשור 

כיון  תנא  הגמרא1:  לשון  וזו  רבינו,  משה 
שמחה  )המן(  שמח  אדר,  בחודש  פור  שנפל 

1( מגילה יג, ב.
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גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה. 
ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה 

באדר נולד.

ורש”י מפרש על כך: כדאי הלידה2 שתכפר 
על המיתה.

בפשטות מתכוון רש”י להסביר: אמנם, ליום 
בו  שנולד  יום  של  מעלה  יש  באדר  שבעה 
משה, אך זהו גם יום “שמת בו משה”, ובמה 
עדיפה הולדת משה מיום הסתלקותו, שמשום 

כך התבטל הענין השלילי של יום זה )כיום 
הסתלקות(?

על  שתכפר  הלידה  “כדאי   – רש”י  ומבאר 
המיתה”: הלידה מכפרת, “מנקה” )“כפרה . . 
לשון קינוח והעברה”3( את הענין השלילי של 

יום זה כיום מיתת משה.

 – מסתברא  איפכא  לכאורה,  להבין:  יש  אך 
מיתה )היא לאחר הלידה ו(מבטלת את פעולת 

הלידה, ולא להיפך?!

סעיף ב
תמיהה נוספת מצד המקורות

פי  על  המתעוררת  זאת,  לשאלה  בנוסף  ב. 
דיבר  מלא  מקרא  הרי  מובן:  אין   – ההגיון 
הכתוב4 – “טוב . . )ו(יום המות מיום הוולדו”. 
שנולד  ב”יום  כי  במדרש5,  שמבואר  וכפי 
ביום  ואילו  מעשיו”6,  מה  יודע  אדם  אין  בו 
מיתתו )של צדיק( יודעים ש”יצא מן העולם 

בשלום”7 )עם תורה ומעשים טובים(.

]ובפרט לפי הסברו של אדמו”ר הזקן8 אודות 
צדיקים,  הסתלקות  יום  של  הגדולה  המעלה 
שאז מושלמים “כל מעשיו ותורתו ועבודתו 
אשר עבד כל ימי חייו”, ומשום כך זוהי עת 

רצון, אשר “פועל ישועות בקרב הארץ”[.

ומתעוררת, אפוא, תמי’ גדולה: כיצד אומרים 
שליום הלידה יש חשיבות יותר מיום המיתה 
)ובאופן שהוא מכפר עליו( – בשעה ש”טוב 
כפי  ובמיוחד  הוולדו”!  מיום  המות  יום   .  .
שמודגש במדרש9, שביום הלידה לא צריכה 

פרק  “באיזה  יודעים  אין  )כי  שמחה  להיות 
ואילו  כו’”(,  ואם  צדיק  אם  יעמוד  ומעשים 
שנפטר  לשמוח  צריכין  הם   – “ומת  כאשר 

בשם טוב כו’”.

]אף אם נאמר שלאחר ש”נפטר בשם טוב”, 
הרי “סופו מוכיח על תחלתו”, שגם יום לידתו 
הוא יום נעלה בעל זכות מיוחדת )כיום שבו 
ירדה נשמת הצדיק לעולם( – בכל זאת, זוהי 
ביום  מכן  לאחר  שהתגלה  ממה  תוצאה  רק 
ולא  טוב”(10;  בשם  “נפטר  )כאשר  המיתה 
ייתכן שליום הלידה תהיה מעלה גדולה יותר 

מיום המות![

של  )וביאורו  זה  מדרש  לפי  להבין:  יש  כן 
של  המיוחדת  המעלה  אודות  הזקן(  אדמו”ר 
“יום המות” – מתעוררת תמי’: כאשר הגמרא 
צריכה למצוא הסבר לכך שנפילת הפור בז’ 
המן(  גזירת  את  )המבטלת  זכות  היא  באדר 

2( בפרש”י שבע”י: כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה. והיינו 
שהזכות הוא לא )רק( מצד עצם הלידה, כ”א שייך להיום )ולהעיר 
בארוכה  וראה  זכאי(.  ליום  זכות  מגלגלין  א(  כט,  )תענית  ממחז”ל 

לקו”ש חט”ז ע’ 343 ואילך )וש”נ(.

3( רש”י וישלח לב, כא. אגה”ת פ”א )צ, סע”ב(.

4( קהלת ז, א.

ועוד.  ויקהל.  ר”פ  ושמו”ר  תנחומא  )ד((.  א  )פ”ז,  עה”פ  קה”ר   )5
שמות

6( ל’ השמו”ר שם.

7( ל’ הקה”ר שם.

וסי’ כח. וראה סדור שער  זך )קמז, סע”א ואילך(  8( אגה”ק סו”ס 
הל”ג בעומר )דש, ב-ג. שז, סע”ב(. ועוד.

9( קה”ר שם. ועד”ז בשמו”ר שם.

)וראה  הוולדו”  “מיום  כהל’  הלידה,  מ”כח”  בא  גופא  שזה  אף   )10
לקו”ש ח”ב ע’ 606. ולהעיר מלקו”ת מצורע )כה, א( בפי’ התחלת 
בעת  נשלם  בפועל  הגילוי  אבל   – טוב”(  משמן  שם  “טוב  הכתוב 
ואילך( במעלת הפועל   283 )ע’  ולהעיר מלקו”ש ח”כ  ההסתלקות. 

על הכח.
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“שמת  שיום  לומר,  הגמרא  היתה  צריכה   –
בו משה” )מבחר המין האנושי11( זוהי הזכות 
“ישועות  לפעול  שביכולתה  ביותר,  הגדולה 
של  גזירתו  לביטול  ולגרום  הארץ”  בקרב 

המן12!

“שמח  המן  מדוע  קושיה  זו  אין  כמובן,   –
שמחה גדולה” על כך ש”נפל פור בירח שמת 
מעלת  אודות  ידע  לא  הוא  כי  משה”,  בו 
יום ההסתלקות. אך השאלה היא: מדוע אין 
היה  ב”ולא  במסקנא,  זאת  מציינת  הגמרא 

יודע כו’”?

ביאור וסיכום סעיפים א-ב:

הגמרא מספרת: כאשר רצה המן לפגוע בעם ישראל, הוא עשה גורל בין חדשי השנה בכדי לדעת מתי 
יהיה הזמן הטוב ביותר לביצוע זממו. “כיון שנפל פור שחודש אדר, שמח המן שמחה גדולה. אמר, נפל 
לי פור בירח שמת בו משה”, ולכן זהו זמן מתאים ביותר לפגוע בהם, ח”ו. “ולא היה יודע שבשבעה 

באדר מת ובשבעה באדר נולד”. ורש”י מסביר: כדאי הלידה שתכפר על המיתה. 

זאת אומרת, שאמנם יום הסתלקותו של משה מהוה עילה לדברים בלתי רצויים, אך כיון שביום זה 
משה גם נולד, הרי שזכות יום זה כיום לידתו גוברת על העניין הבלתי רצוי של יום זה כיום הסתלקותו, 

ומבטלת אותו.

ועל כך נשאלת השאלה, מצד הסברא והמציאות: הרי הסתלקות האדם היא זו שמבטלת את לידתו, 
לא להיפך?! 

שאלה זו מתחזקת ביתר שאת כאשר אנו מסתכלים במקורות: בספר משלי נאמר במפורש “טוב יום 
המוות מיום היוולדו”! ובמדרש אף מובא ההסבר לכך, אשר בעוד שביום לידתו של אדם איננו יכולים 
לדעת מה יהיו מעשיו, הרי שביום פטירתו יודעים כולם שנפטר בשם טוב מן העולם. למקורות אלו 

מצטרף גם ביאורו של אדמו”ר הזקן במעלת יום הסתלקותו של צדיק.

שעל-פי כל-זה מתחזקת השאלה, כיצד ניתן לומר שיום פטירתו של משה היווה עילה לביצוע זממו 
יום לידתו? הרי לכאורה הגמרא הייתה  של המן, והגזירה התבטלה דווקא בשל העובדה שזהו גם 
צריכה לומר בדיוק להיפך: שביטול גזירת המן הייתה דווקא בשל המעלה העצומה של יום זה כיום 

הסתלקותו של משה?!

סעיף ג
 הביאור: ההבדל היסודי בעניין זה
בין משה רבינו ובין כל יהודי אחר

ג. ויש לומר, שההסבר לכך הוא:

אמנם, הכלל “טוב . . יום המות מיום הוולדו” 
אמור לגבי כל אדם )ואפילו לגבי צדיקים(, 

משה  אך   – מעשיו”  מה  יודע  אדם  “אין  כי 
לידתו של  כי על  בכך,  הכלל  מן  יוצא  הוא 
טוב  כי  אותו  “ותרא  התורה13  אומרת  משה 
הוא”, וכפי שמפרשים זאת חז”ל14, ש”בשעה 

11( ראה רמב”ם פיה”מ לסנהדרין פ’ חלק היסוד הז’.

ש”פ  שיחת  וראה  שם.   76 ובהערה   350 )ע’  חט”ז  בלקו”ש   )12
יודע שבז’ באדר מת  הי’  נת’ שכוונת הגמ’ ב”ולא  תרומה תשמ”ג( 
ובז’ באדר נולד” היא להדגיש מעלת יום מיתתו, כי זה ש”היום מלאו 
ימי ושנותי” )כפרש”י מגילה שם( – וכמחז”ל )קידושין לח, א. וש”נ( 
– מורה  ליום”  מיום  צדיקים  וממלא שנותיהם של  יושב  “שהקב”ה 
פטירתם.  ביום  בגילוי  המאירה  הצדיקים,  השלימות שבעבודת  על 

ע”ש בארוכה.

וכאן נת’ ע”פ פרש”י “כדאי הלידה שתכפר על המיתה”, שמזה מובן 
שהמעלה היא בענין )יום( הלידה כשלעצמו.

13( פרשתנו ב, ב.

14( סוטה יב, א )וראה שם יג, רע”א(. שמו”ר עה”פ )ושם )וכן בכד 
סב  ע’  וראה מאמרי אדה”ז-תקס”ד.  “אורה”.   )22 הקמח שבהערה 

ואילך )ושם ע’ עדר ואילך(. ואכ”מ(. ועוד.
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שנולד משה נתמלא הבית כולו אור” )שמיד 
בהיוולדו האיר אור השכינה15 כך שכל הבית 

הואר(.

מי  )יהי’  מישראל  כשכאו”א  אמנם  כלומר: 
“המשכה”  בעצם לידתו  מגיעה  נולד,  שיהי’( 
)עוד(  לעולם  שירדה  כיון  לעולם,  אלקית 
ממש”16,  ממעל  אלקה  “חלק  שהיא  נשמה 
לילוד  יש  כאשר  ועל-אחת-כמה-וכמה 
נשמה של צדיק ]כמחז”ל17 “בראת צדיקים”, 
מיוחדות  נשמות  בורא  הוא  ברוך  שהקדוש 

המסוגלות להגיע לדרגת צדיק18[ –

ייתכן  לא  כללי  באופן  בנ”י  כל  לגבי  אך 
לומר, שמיד בהיוולדם יש אור בגילוי, שהרי 
הנשמה  אור  וגילוי  בגוף,  נסתרת  הנשמה 
ידי העבודה  ובזיכוך הגוף על  כרוך בבירור 
הגוף,  את  יותר  שמעדנים  ככל   – הרוחנית 
כך מתגלה יותר הנשמה ומאיר על ידה האור 

האלקי בעולם.

ולכן נאמר “טוב . . יום המות מיום הוולדו” – 
כי הכוחות הרוחניים, שמקבל היהודי קיימים 
ביום היוולדו בכח בלבד )ו”אין אדם יודע מה 
מעשיו”(; והם באים לידי גילוי )ושלימות( – 

רק ביום המות.

אור”  כולו  הבית  “נתמלא  משה  אצל  ואילו 
האור  אז  כבר  האיר  אצלו   – בלידתו  מיד 
בפועל ובגלוי, ועד כדי כך, שהאור האיר )לא 

“נתמלא  הבית, עד אשר  רק בו, אלא( בכל 
)כל19( הבית כולו אור”.

– ואין מתעורר כל כך קושי מדברי המדרש 
יום המות מיום   .  . עצמו20 על הפסוק “טוב 
כלומר,  משה,  על  גם  בו  שמדובר  הוולדו”, 
שגם אצל משה יש יתרון ביום המות על פני 

יום היוולדו – כי תלוי באיזה ענין מדובר:

כאשר מדברים על “מעשיו ותורתו ועבודתו” 
בהם מעלה  יש  בודאי  הרי  רבינו,  של משה 
ביום  כי  היולדו,  יום  פני  על  המות  ביום 
כל  קיימים  משה,  עבודת  לפני  היוולדו, 
והשלימות  בלבד,  בכוח  הללו  הענינים 
רק  נוצרה  ועבודתו”  ותורתו  “מעשיו  של 
כשהושלמו ימיו )ועבודתו(, בעת הסתלקותו. 

ולכן – “טוב . . יום המות מיום הוולדו”21.

קשור  משה  לידת  בעת  שהאיר  האור  אך 
לעצם נשמת משה, לכוחה של נשמת משה – 
וענין זה אינו תלוי בעבודתה בגוף )ולכן הוא 
האיר בפועל מיד בעת לידתו, אף לפני היותו 

שייך לעבודה(;

ולגבי ענין זה, הרי לא זו בלבד שזוהי מעלה 
לגבי  לעיל  שהוזכרה  מהמעלה  יותר  גבוהה 
זה  ענין  על   – מכך  יותר  אלא  המות”,  “יום 
המיתה”  על  שתכפר  הלידה  “כדאי  נאמר 

)כדלקמן בארוכה(.

ביאור וסיכום סעיף ג:

והביאור בכל זה: אמת הדבר, “טוב יום המוות מיום היוולדו”. אך זה נכון לגבי כל אדם, לא לגבי 
משה רבינו. 

כאשר יהודי נולד, יורדת לעולם נשמה אלוקית ומתלבשת בגוף גשמי המעלים ומסתיר עליה. עבודתו 
של היהודי היא לזכך את גופו על-ידי קיום תורה ומצוות, וכך לגרום שהגוף לא יעלים על הנשמה 
אלא ישקף אותה. אשר לכן מובן ביותר שיום פטירתו הוא היום הנעלה, בו באה נשמתו לידי גילוי 

על-ידי מעשיו הטובים במשך ימי חייו. 

אך כאשר מדובר על משה רבינו, העניין שונה לחלוטין: נשמתו של משה רבינו ירדה לעולם באופן 
שכבר מרגע לידתו “נתמלא הבית כולו אור”, מה שמלמד אותנו שהכוח הרוחני-אלוקי שבנשמת משה 

אינו תלוי בזיכוך הגוף ובמעשיו הטובים, אלא הוא גלוי ומאיר מלכתחילה. 

אמנם מעשיו הטובים של משה באו לידי פועל רק במשך ימי חייו, ואכן מהבחינה הזו ישנה מעלה 
ביום ההסתלקות גם אצל משה, אך המעלה של יום לידתו, שבה מתגלית עצם מהותו, היא מעלה 

גדולה יותר. ולכן לגבי משה, יום לידתו נעלה יותר מיום הסתלקותו.
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סעיף ד
 להבנת הדברים: ביאור הקשר העצמי
של משה עם התורה, מצד מידת האמת

יובן לפי ביאורו של רבינו בחיי22  ד. הענין 
אורה”  הבית  כל  “נתמלא  חז”ל23  דברי  על 
ראוי  היה  תולדתו  מתחלת  רבינו  – ש”משה 
התורה”  ידי  על  העולם  כל  את  להאיר 
“אין  חז”ל25  וכדברי  אור”,  “ותורה  )כנאמר24 

אור אלא תורה”, “אורה זו תורה”(.

מכך מובן, שיחודה של נשמת משה )“מתחלת 
וזוהי  תולדתו”( הותאם למהותה של התורה. 
אשר  עד  עליה”,  נפשו  ש”נתן  לכך  הסיבה 
תורת  )“זכרו  שמו”26  על  “נקראת  התורה 
והתאחדותו  התקשרותו  כי   – עבדי”27(  משה 
לעצם  בנוסף  אינן  התורה  עם  משה  של 
מציאותו )כלומר, שהוא פעל זאת לאחר מכן 
עצם  מצד  נשמתו  אלא   – עבודתו(  ידי  על 
העולם  כל  את  להאיר  “ראוי  היתה  מהותה, 
על ידי התורה”, כך שעצמיותו של משה היא 

מלכתחלה דבר אחד עם התורה.

ההסבר לכך הוא:

חז”ל אומרים28 “אין אמת אלא תורה”. מהותה 
של התורה היא אמת. משמעותה של “אמת” 
)שקר(,  האמת  היפך  של  שלילה  )רק(  אינה 

בו  ייתכן  שלא  דבר   – היא29  “אמת”  אלא 
תכון  אמת  “שפת  כנאמר30  נצחיות,  שינוי, 
המשנה31,  מן  ההוכחה  שידועה  ]וכפי  לעד”. 
שמעיינות יבשים אחת לשבע שנים32 נקראים 
“מים )נהרות( המכזבין” )והם פסולים לקידוש 

מי חטאת( – ע”ד שקר אין לו רגלים33[.

וזוהי מהותה של תורת אמת – “ונתן לנו תורת 
אמת”34 – התורה היא נצחית, ולא ייתכנו בה 
שינויים. וכדברי הרמב”ם35, שהתורה “עומדת 
לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי ולא 
מושפעת  אינה  תורה   – תוספת”  ולא  גרעון 
משינויי זמן או מהשינויים המתרחשים אצל 
בני האדם )מקבלי ולומדי התורה(, אלא בכל 
מצב היא נשארת אותה תורה, ללא שינויים36.

חז”ל37  אומרים  כך  משום  שגם  לומר,  ]ויש 
הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  “כל 
נאמר למשה מסיני” – כי לא תתכן תוספת 
)אמיתית38( בתורה; ומשום כך, אם זוהי תורה, 
הרי זה גופא הוכחה שהיא כבר ניתנה למשה 

מסיני[.

15( זהר פרשתנו )יא, ב( עה”פ. ועוד.

16( תניא רפ”ב. וראה אגה”ת פ”ד )צג, סע”ב(.

17( ב”ב טז, א.

18( תניא פי”ד )כ, א(.

19( כ”ה בסוטה יג, רע”א. שמו”ר שם.

20( קה”ר שם. וכן בפרש”י קהלת עה”פ.

21( ולהעיר שבמדרש שם מדובר על מעלה אחרת שביום המות – 
כ”כשמתין הכל מרגישים. . המן הודיע מיתתו )של משה( ששבת”. 

ואכ”מ.

22( בס’ כד הקמח מע’ נר חנוכה.

23( כ”ה ל’ הבחיי שם בשם המדרש.

24( משלי ו, כג.

25( תענית ז, ב. מגילה טז, ב.

26( מכילתא בשלח טו, א. ובכ”מ.

27( מלאכי ג, כב.

28( ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח. וראה ברכות ה, ריש ע”ב. ועוד. וראה 

לקו”ת סוכות פא, ג. ובכ”מ.

29( ראה לקו”ת מטות פג, סע”ג ואילך. מסעי צג, ב-ג. ועוד.

30( משלי יב, יט. רש”י, רלב”ג ומצו”ד שם. וראה תניא ספי”ג.

31( פרה פ”ח מ”ט. – הובא בלקו”ת מטות ומסעי שם. ובכ”מ.

 427 ע’  חט”ו  לקו”ש  צו.  ע’  תרמ”ג  סה”מ  ראה   – ע”ז  הטעם   )32
הערה 27 )ועוד(.

33( אותיות דרע”ק בתחילתו. תקו”ז תכ”ב )סו, א(. פרש”י משלי שם. 
וראה שבת קד, א. זח”ב קפח, א. ועוד.

34( נוסח ברכת התורה.

35( הל’ יסודי התורה רפ”ט.

36( עיין גם לקו”ש חכ”ג ע’ 33 ואילך ובהערות שם.

)נסמנו  ובכ”מ  ה”ד.  פ”ב  פאה  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ראה   )37
בלקו”ש ח”ד ע’ 1088. חי”ט ע’ 252. ועוד(.

38( ראה קונטרס עה”ח פל”א. – אף שבשם “חידוש” יקרא, ואדרבה 
יב, ב( ולחדש בתורה )הל’  – זהו חיוב מיוחד “לאפשא לה” )זח”א 
ת”ת לאדה”ז פ”ב ס”ב. אגה”ק סכ”ו )קמה, א((. וראה לקו”ש חי”ט 

ס”ע 253 ואילך.
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סעיף ה
ה. וליתר ביאור:

וכדומה,  הזמן  לשינויי  נתונה  אינה  התורה 
לא משום שהיא לא ירדה להגבלות של זמן 

ומקום

היא  היא”39,  בשמים  “לא  התורה  אדרבה:   –
בעולם  בארץ,  למטה  דוקא  ונמצאת  ניתנה 
הנתון לשינויי הזמן, “למצרים ירדתם . . יצר 

הרע יש ביניכם”40 –

אלא, כשהתורה נמצאת למטה בארץ )ואפילו 
כשהיא נלמדת על ידי אדם טמא41(, בה לא 

חל שום שינוי.

שהיא  מכך  נובעת  “אמת”  שהיא  ההוכחה 
תוקף  ובאותו  מהות  באותה  תמיד  נשארת 
בכל מקום ובכל תנאי, ואפילו כאשר התורה 
יורדת לדרגה של זמן ומקום, אשר כשלעצמם 
היא  שם  גם  האמת(,  )היפך  שינוי  בעלי  הם 

נשארת נצחית, ללא שינויים42.

ה’”  “אמת   – לעולם”43  ה’  “ואמת  כנאמר 
מאירה בתוך העולם, ומשום כך, מצד “אמת 

ה’” יכול גם דבר של העולם הגשמי, עלמא 
דשיקרא, להפוך לאמת של קדושה.

רז”ל44  למאמר  ההסבר  שזהו  לומר,  ויש 
על  “)חרות  נוצרה  תורה  מתן  שבשעת 
הלוחות45. . .( חירות ממלאך המות” – על ידי 
בהם  ניתנה  למטה  לישראל  התורה  נתינת 
נצחיות, שגם בהיותם נשמות בגופים שהגוף 
יש  ונפסד,  הווה  הוא  )כשלעצמו(  הגשמי 
בתוכם חיים נצחיים )חירות ממלאך המות46(.

כי  הדבר47,  התבטל  העגל  חטא  ידי  על  אך 
כדי שהתורה תגרום לנצחיות באדם, צריכה 
התורה להיחקק בגופו הגשמי. אך חטא העגל 
מאפשרת  שאינה  בגופים,  ל”זוהמא”48  גרם 

לתורה להיחקק בגופם.

על  מתגברים  ועבודתנו  מעשינו  ידי  ועל 
עד  הזוהמא,  את  מבטלים  אשר  עד  החושך, 
עת קץ כאשר “ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ”49 – ואז תהיה “חירות ממלאך המות”, 

חיים נצחיים בפועל, נשמה בגוף.

סעיף ו
מתחלת  רבינו  ש”משה  לכך  ההסבר  וזהו  ו. 
תולדתו היה ראוי להאיר . . על ידי התורה” – 
כי מדתו של משה היא מדת האמת )“אמת זה 
משה”50(, ולכן ניתנה באמצעותו תורת אמת 

– “משה )אמת( ותורתו אמת”51.

הכוונה איננה שמשה לא אמר ח”ו דבר שאינו 
צדיקים  ובמיוחד  אחרים,  גם   – האמת  היפך 
)חסד  קדושה  של  אחרת  מדה  היא  שמדתם 
שקר  של  ענין  מכל  לחלוטין  רחוקים  וכו’( 
האירה  שבמשה  היא  הכוונה  אלא   – ח”ו52 

“אמת ה’”, שזוהי נצחיות, ללא שינויים.

39( נצבים ל, יב. ב”מ נט, ב. רמב”ם הל’ יסוה”ת שם.

40( שבת פח, סע”ב ואילך.

41( ראה ברכות כב, א. וראה לקו”ש ח”ח ע’ 352 הערות 5, 6.

42( ראה גם לקו”ש ח”ו ע’ 19.

סע”א  פג,  ג. שמע”צ  פא,  סוכות  לקו”ת  וראה  ב.  קיז,  43( תהלים 
ואילך. ועוד.

44( שמו”ר רפל”ב. פמ”א, ז. זח”א לז, סע”ב. וראה שם קלא, סע”ב. 
וראה גם פדר”א פמ”ח. ועוד.

45( תשא לב, טז.

46( ולהעיר ממחז”ל גבי דוד המלך ורבה )שבת ל, ריש ע”ב. ב”מ 

פו, א( דכאשר למדו תורה לא הי’ יכול מלאך המות לשלוט בהם.

47( ראה בהמקומות שבהערה 44. ועוד.

48( זח”א נב, ב. קכו, ב. זח”ב קצג, סע”ב. תו”א עו, ד. ועוד. וראה 
סה”מ תרמ”ג ס”ע פד.

49( זכרי’ יג, ב.

50( תנחומא פרשתנו כח. שמו”ר שם )פ”ה, י(. ובכ”מ.

51( ב”ב עד, א. סנהדרין קי, סע”א ואילך. תנחומא קרח יא. וראה 
לקו”ת ואתחנן ה, סע”ב.

52( ראה לקו”ש חכ”ד )255. וש”נ( שגם אהרן רק שינה מפני השלום 
אבל לא שיקר ח”ו )אלא שאצל משה, שענינו מדת האמת, ג”ז לא 

שייך. ע”ש(.
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ידי משה הם  ומשום כך אנו רואים שמעשי 
משה  שעשה  שהמשכן  כמחז”ל53   – ניצחיים 
לעולם  ועומד  נגנז,  רק  אלא(  חרב,  )לא 
האירה  משה  אצל  כי   – עולמים54  ולעולמי 

“אמת ה’ )המאירה( לעולם”, ולכן גם מעשיו 
הגשמיים הם נצחיים.

ביאור וסיכום סעיפים ד-ה-ו:

עד כאן ביאר הרבי את מעלת יום לידתו של משה על פני יום הסתלקותו. כעת יבאר הרבי בעומק את 
משמעות דברי רש”י “כדאי הלידה שתכפר על המיתה”, ועל-פי-זה יבאר את הסיבה שדווקא מעלת 

יום זה כיום לידתו בכוחה לבטל את גזירת המן:

רבינו בחיי כותב שאותו אור שהאיר בעת לידת משה, הוא אור התורה. מכך מובן שנשמתו של משה 
קשורה עם התורה בקשר עצמי. היינו, לא כשני דברים נפרדים שמתאחדים, אלא שעצם מהות נשמתו 

היא דבר אחד עם התורה. 

בכדי לבאר את הקשר העצמי האמור של משה והתורה, נכנס הרבי לבאר את עניינה של התורה: 

התורה היא אמת. אמת משמעותה )לא רק שלילת השקר, אלא( נצחיות. ולכן, אף שהתורה ירדה 
לעולם הזה הגשמי ועוסקת בעניינים ששייכים ליצר הרע וכו’, שינויי הזמן והמקום לא פועלים בה 

דבר, היא אותה תורת ה’. 

אחד הביטויים לכך שהתורה היא אמת-נצחית, הוא מאמר חז”ל שבשעת מתן תורה הייתה ‘חירות’ 
ממלאך המוות, כיון שעניין המיתה בעצם אינו שייך מצד עניינה של התורה, אמת-נצחיות. ואכן, לולא 

חטא העגל שהכניס זוהמה בעם ישראל, היו בני ישראל זוכים לחיים נצחיים כבר אז.

כעת יובן הקשר העצמי של משה והתורה: מידת האמת היא גם מידתו של משה רבינו, “משה אמת 
ותורתו אמת”. במשה רבינו האירה “אמת ה’” שלא שייך בה כל שינוי. 

אחד הביטויים לכך שמשה הוא אמת-נצחי, הוא מאמר חז”ל שמעשי ידי משה הם נצחיים, שלכן 
המשכן שעשה משה לא נחרב אלא נגנז, ובעצם קיים נצחית. כי כאשר מאירה “אמת ה’”, גם הגשמיות 

הופכת לנצחית.

סעיף ז
 מידת האמת של משה מתבטאת בחידוש עצום:

משה לא מת – גם בגשמיות

ז. עאכו”כ לגבי משה עצמו, וכמחז”ל55 – “לא 
מת משה . . מה להלן עומד ומשמש אף כאן 

עומד ומשמש”. החידוש בכך הוא:

לגבי צדיקים בכלל נאמר56, שאפילו במיתתם 
קרויים חיים. ויותר מכך: אדמו”ר הזקן מבאר 
בהרחבה57 שצדיק שנפטר נמצא בעולם הזה 

אינם  הצדיק  “חיי  כי  בחייו,  מאשר  יותר 
חיים בשרים כי אם חיים רוחניים”, וה”חיים 
רוחניים” של הצדיק אינם מסתלקים מהעולם 
“דבר שבקדושה  )כי  פטירתו  לאחר  גם  הזה 
ממקומו”(,  וכל  מכל  לגמרי  נעקר  אינו 
ואדרבה, אז הם )במדה מסויימת( ביתר שאת, 

53( סוטה ט, סע”א*. וראה צפע”נ עה”ת ר”פ תרומה ובכ”מ.

54( ראה יומא עב, סע”א. סוכה מה, ב. בחיי תרומה כו, טו.

55( סוטה יג, סע”ב. זח”א לז, סע”ב.

56( ברכות יח, סע”א ואילך.

57( אגה”ק ביאור לסי’ זך.

                                   

*( ושם, שכ”ה גם בדוד. ולהעיר ש”דוד מלך ישראל חי וקיים” 
)ר”ה כה, א(, ו”מלכי בית דוד הם העומדים לעולם” )רמב”ם הל’ 
מלכים פ”א ה”ט(. ולהעיר מלקו”ש חט”ז )ע’ 470( שהנצחיות 
במעשה דוד היא מצד ענין הביטול שבו )ועיין מאמרי אדה”ז-

אתהלך לאזניא )ע’ ב. מאמרי אדהאמ”צ ויקרא ח”ב ע’ תרפח 
ס”ע תרפט ואילך(: משה . . חירות משעבוד מל’ המות . . ודוד . 

. הי’ בו הארת משה כו’. ע”ש(. וראה לקמן הערה 58(.
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מצד  מגבלות  שום  רוחניותו  על  אין  אז  כי 
הגוף.

למרות זאת, אין אנו מוצאים ענין )ולשון( זה 
אצל  אלא  אחרים58,  צדיקים  אצל  מת”  “לא 
משה בלבד )וכן אצל יעקב, כדלקמן בסעיף 

ח(.

ויש לומר, שההסבר לכך הוא:

“אשתכח  של  הענין  אחרים  צדיקים  אצל 
 – הזה  בעולם  גם   – הוא  עלמין”  בכלהו 
כך  הזה  בעולם  נמצאת  שרוחניותם  באופן 
רוחנית  השפעה  לקבל  יכולים  שתלמידיהם 
אינם  עצמם  הצדיק  חיי  אך  רבם.  מנשמת 
יוצא  העולם.  בגשמיות  ומלובשים  קשורים 
זאת  בכל  חל  )הרוחניים(  שבחייהם  מכך, 
הם  אין  שבפטירתם  והוא,   – מסויים  שינוי 
כך  ומשום  העולם.  בגשמיות  עוד  מלובשים 
אין מתאים לומר על כך “לא מת” – שלא חל 
כלל ענין של הפסק ושינוי ו”נפל מדרגי’”59.

כיון  מת”:  “לא  אומרים  משה  על  משא”כ 
מיתה  תיתכן  לא  האמת,  מדת  היא  שמדתו 
והפסקה בחייו גם כפי שהם קשורים לגשמיות 
של  בגשמיות  גם  קיימת  נצחיותם  העולם. 

העוה”ז60.

בכל  דמשה  “אתפשטותא  חז”ל61  ואומרים 
דרא ודרא” – נשמת משה מתלבשת ב”חכמי 
הדור עיני העדה” שבכל דור ודור62, ובמיוחד 
בו כמשה”63  דור שאין  הדור, ש”אין  בנשיא 
שבו  ודור,  דור  בכל  “משה”  להיות  )מוכרח 

מלובשת נשמת משה(.

כיון  אך   – משה  של  גופו  זה  שאין  ]ואע”פ 
ש”חיי הצדיק אינם חיים בשרים כי אם חיים 
רוחניים”, אין חיי משה החיים הבשריים של 
גופו, אלא החיים הרוחניים של נשמתו; וחייו 
הרוחניים אלו נצחיים בעולם הזה הגשמי על 
ידי התלבשותם בגוף של נשיא הדור שבכל 

דור ודור[.

ביאור וסיכום סעיף ז:

אותה “אמת ה’” שהאירה במשה ופעלה נצחיות במעשי ידיו הגשמיים, באה לידי ביטוי גם בחייו של 
משה רבינו עצמו, כפי שחז”ל אומרים: “לא מת משה”. 

ויתירה מזו מבואר בתניא, שכיון שחיי  אמנם, על כל הצדיקים נאמר שגם במיתתם קרויים חיים, 
הצדיק הם חיי הרוחניות שלו, הרי שחיים אלו הופכים להיות פעילים ובעלי-השפעה יותר – דווקא 

לאחר פטירת הצדיק. 

אך אצל משה רבינו נאמרה לשון מיוחדת: “לא מת משה”. כי אצל משה ישנו חידוש עצום בעניין זה 
לעומת שאר הצדיקים:

חייו  על  שמדובר  כיון  זהו  בחייו,  מאשר  יותר  פטירתו  לאחר  השפעה  בעלי  הם  הצדיק  שחיי  זה 
הרוחניים של הצדיק, שכל עוד הוא חי בעולם הזה כנשמה בגוף, ההשפעה הרוחנית שלו מוגבלת מצד 
הגבלות הגוף. דווקא כאשר נשמתו נפרדת מגופו, חייו הרוחניים משפיעים ביתר שאת ועוז. היינו, 
שגם כאשר נאמר על הצדיקים שהם חיים, עדיין נפעל שינוי מסוים בחייהם, והוא שלאחר פטירתם 

הם כבר לא מלובשים בגשמיות עולם הזה. ולכן לא נאמר עליהם הלשון “לא מת”. 

58( בב”ב )קט”ז, א. וראה קה”ר שם( דוד שהניח בן כמותו נאמרה 
בו שכיבה )ולא מיתה(. ועד”ז בעוד מקומות. – אבל לא נאמר בזה 
הלשון “לא מת”, ורק “כאילו” )ב”ר )פמ”ט, ד( ופרש”י עה”פ וירא 
יח, יט(. משא”כ במשה ויעקב שנאמר בהם “לא מת” )ולהעיר מרש”י 

ס”פ וילך(.

59( כ”ה הל’ בלקו”ת חוקת )נ”ז, רע”א( ובכ”מ. – ובזח”ג )קלה, ב( 
“דנחית מדרגא”.

60( ובעיון יעקב )לע”י סוטה שם( משמע שהענין דמשה לא מת הוא 
גם בנוגע לגופו )ולהעיר מרש”י ברכה לד, ז(. וראה לקמן הערה 66 

בנוגע ליעקב )ובחדא”ג מהרש”א סוטה שם שהענין דמשה לא מת 
הוא ע”ד יעקב לא מת(.

61( תקו”ז תס”ט )קיב, רע”א. קיד, רע”א(. ועוד ]הובא בתניא פמ”ד 
)ס”ג א( לגבי הארת משה “בנפשות כל בית ישראל”. וראה גם שם 

רפמ”ב. אגה”ק סו”ס זך[.

)וש”נ(:  ובפרש”י  א  צג,  חולין  וראה תקו”ז שם.  תניא רפמ”ב.   )62
משה שפיר קאמרת. תו”א יתרו סח, ג. סט, ג.

63( ב”ר פנ”ו, ז.
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לעומת זאת, על משה רבינו נאמר “לא מת”. כיון שמידתו היא מידת האמת, שעניינה הוא )כמבואר 
לעיל( נצחיות שמתבטאת גם בגשמיות עולם הזה, הרי שלא שייך לגביו שום עניין של מיתה והפסק. 

חייו הם נצחיים לא רק ברוחניות, אלא נצחיים בגשמיות עולם הזה. 

הכיצד? חז”ל אומרים: בכל דור ישנו “אתפשטותא דמשה” – שנשמת משה מתלבשת בחכמי הדור 
שבכל דור, ובמיוחד בנשיא הדור שעליו נאמר “אין דור שאין בו כמשה”. זוהי מציאות שמוכרחת 

להיות בכל דור, מצד נצחיותו של משה.

ואמנם, מאז “הסתלקותו” של משה רבינו, נשמתו אינה מלובשת בגופו, אך היא בהחלט מלובשת 
בגשמיות עולם הזה – בכך שהיא עוברת ומתלבשת בגופו של נשיא הדור שבכל דור. וכיון שחיי הצדיק 
הם חייו הרוחניים, הרי שבכך שנשמת משה נשארת נצחית בגוף גשמי )של נשיא הדור שבכל דור(, 

מתקיימת כאן האמירה “לא מת משה”, במלוא משמעותה.

סעיף ח
 על דרך זה גם יעקב אבינו
שמידתו אמת – חייו נצחיים

ח. וי”ל, שזהו אחד ההסברים למאמר חז”ל64 
אודות יעקב: יעקב אבינו לא מת . . וכי בכדי 
ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא . 

. )אלא( זרעו בחיים אף הוא בחיים.

בכדי  “וכי  לשאלה  המענה  היכן  מובן:  ואין 
ספדו כו’ וחנטו כו’ וקברו כו’”?

זרעו  “מה  שבתשובה  אומרים,  המפרשים65 
להבהיר  היא  הכוונה  בחיים”  הוא  אף  בחיים 
שבמילים “יעקב אבינו לא מת” אין הכוונה 
אלא  מיתה,  היתה  אכן  שבהם  הגוף66,  לחיי 

“ודאי בנפש קאמרי”.

אך עדיין אין מובן: לפי זה, מהו החידוש אצל 
יעקב, שדוקא עליו נאמר “לא מת”? – אצל 

כל צדיק חיי הנפש הם נצחיים76!

של  החידוש  הוא:  לכך  שההסבר  לומר,  ויש 
“יעקב אבינו לא מת” לעומת צדיקים אחרים 
הוא בודאי לגבי חייו הגשמיים: כיון שמדתו 
אמת  תתן   – האמת69  מדת  היא68  יעקב  של 
יעקב  שחיי  לומר,  הכרחי  לכן   – ליעקב70 
הגשמי.  הזה  בעולם  גם  מקום,  בכל  נצחיים 
ולכן שואלת הגמרא “וכי בכדי כו’” – כיצד 
כאשר  בגשמיות,  מת”  ש”לא  לומר  ייתכן 

חנטו חנטייא בגופו של יעקב?

64( תענית ה, ב. – וברש”י ויחי )מט, לג( הובא רק “יעקב אבינו לא 
מת”, ונת’ בשיחת ש”פ ויחי תשמ”ו.

65( חדא”ג מהרש”א. וראה הערה הבאה.

66( אבל בפרש”י )תענית שם( דהא ד”חנטו חנטייא )כי( נדמה להם 
שמת אבל חי הי’”, והיינו שלא מת גם בגוף )וכ”מ בתוס’ שם. וראה 
גם עיון יעקב, הרי”ף, עץ יוסף ועוד לע”י שם. וראה חדא”ג מהרש”א 

שם. לקו”ש ח”ד ע’ 1260 ואילך( – ונת’ בשיחת כ’ מנ”א תשל”א.

67( ואם משום הענין ד”זרעו בחיים” – הרי גם אצל צדיקים אחרים 
מצינו דוגמת ענין זה )ראה לעיל הערה 85 “הניח בן כמותו”. ועוד(. 

וראה מפרשי הע”י. ואכ”מ.

68( כנ”ל במשה, וכידוע ד”משה מלגאו ויעקב מלבר” )ראה תקו”ז 
ה,  ואתחנן  לקו”ת  בזה  )ראה  תורה  ענינם  ושניהם  א(,  כט,   – תי”ג 
סע”א וסע”ב. ובכ”מ(. וראה הרשב”א )בע”י( תענית שם ועוד )וע”ד 
ד(  פח,   – אבינו  יעקב  ד”ה  “ליקוטים”  )ב  עינים  מאור   – החסידות 

ועוד( – השייכות דיעקב לא מת לזה שיעקב ענינו תורה.

מסעי  מטות  לקו”ת  ספי”ג.  תניא  א.  קסא,  סע”א.  קלט,  זח”א   )69
 255 ע’  חכ”ה  לקו”ש  וראה  ועוד.  שם.  ואתחנן  ופ’   )29 )שבהערה 

ובהנסמן שם.

– בהשייכות דיעקב אבינו לא מת למדת האמת שלו – ראה גם רשב”א 
תח(.  )אות  שם  ויחי  בתו”ש  שהובאו  מפרשים  שם.  תענית  )בע”י( 
)ע”ד  ובארוכה  ועוד.  ואילך.  סע”א  קז,  ויחי  תו”ח  גם  וראה  ועוד. 
בקיצור  הובא   – ואילך*  ז  )ס”ע  לתענית שם  לוי”צ  תורת  הקבלה( 
ע’  חט”ו  לקו”ש  וראה  ועוד.  יא(.  ע’  פרשתנו  לזהר  לוי”צ  בלקוטי 

429 ואילך.

וההוספה בפנים היא – שמשו”ז יש נצחיות לחיי יעקב גם בגשמיות.

70( מיכה בסופו.

                                   

*( בתורת לוי”צ שם מבאר ההפרש בין משה ליעקב, שדוקא 
שם  בסוטה  הא’  המ”ד  ע”פ  הוא  ואולי  )ע”ש(.  מת  לא  יעקב 

“וימת משה ספרא רבה דישראל”. ואכ”מ.
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ומשיבה הגמרא – “מה זרעו בחיים אף הוא 
ענין  )וזהו  בחיים”  ש”זרעו  כיון  בחיים”: 
נצחי שלא תיתכן בו הפסקה ח”ו – אצל בני 
הוא  “אף  לכן  ח”ו71(  כליון  ייתכן  לא  יעקב 
בחיים”, כי ה”חיים” של “זרעו” אינם שונים 
יעקב  )ונשמת(  חיי  )אלא  יעקב72  מחיי  כלל 
נמשכים )ומתלבשים( ב”זרעו”(. וזוהי הסיבה 

לכך ש”זרעו בחיים” )באופן נצחי( – כי “הוא 
האמת,  מדת  יעקב,  חיי  הם  אלה  בחיים”, 

שבהם לא ייתכן שום הפסק.

יוצא מכך, שחיי יעקב נצחיים גם בעולם הזה 
הגשמי.

סיכום סעיף ח:

כעת מובנים דברי הגמרא ורש”י היטב: אותה אמת ה’ שהאירה במשה מצד עצם מהותו, האירה בו 
בגילוי כבר בלידתו. ולכן, “כדאי הלידה שתכפר על המיתה” - אמת זו שהתגלתה ביום לידתו, פעלה 

את הנצחיות שלו, ובזה ביטלה את יום הסתלקותו, שגם בגשמיות “לא מת משה”. 

ולכן, כאשר הגמרא רוצה להסביר מה פעל את ביטול גזירת המן, היא מייחסת זאת דווקא למעלה של 
יום זה כיום לידתו, כיון שאמנם יום ההסתלקות הוא יום נעלה, אך עדיין יש בו עניין של סילוק, עניין 
בלתי רצוי. לעומת זאת מצד מעלת יום לידתו של משה, “כדאי הלידה שתכפר על המיתה”, שמבטלת 

את כל העניין של יום ההסתלקות כדבר בלתי רצוי.

סעיף ט
 סיכום הביאור בעניין ביטול גזירת המן

על פי המתבאר בשיחה

רש”י  דברי  יובנו  לעיל  האמור  כל  לפי  ט. 
על  שתכפר  הלידה  “כדאי  משה  אודות 

המיתה”73:

על  נגרמה  לא  משה,  של  נצחיותו  האמת, 
ידי עבודתו שלו – נצחיותו של משה נבעה 
מכך שבנשמתו האירה “אמת ה’”, “וה’ אלקים 

אמת”74.

ולכן מיד בלידתו – אף לפני שהתחיל עבודתו 
– “נתמלא הבית כולו אור”: ה”נצחיות” של 
האירה  משה,  בנשמת  שהאירה  ה’”,  “אמת 

בפועל מיד בלידתו.

]משום שזוהי “אמת ה’”, שלא ייתכן בה שום 
שינוי, אין בה הסתרה על האור – והוא נשאר 
לכן  והמצבים,  הזמנים  בכל  עוצמה  באותה 
הוא האיר בפועל ובגלוי מיד בלידת משה75[.

שתכפר  הלידה  “כדאי  של  המשמעות  וזוהי 
על המיתה”: כיון שביום לידת משה76 האירה 
בגלוי הנצחיות והאמת של נשמת משה, לכן 
הוא”(  טוב  כי  אותו  “ותרא  )אשר  זו  לידה 
שגם  כך  המיתה,  ענין  את  ומנקה  “מכפרת” 

בגשמיות “לא מת משה”.

ענין  את  דוקא  הגמרא  מדגישה  זו  ומסיבה 
הסתלקות  יום  של  המעלה  את  )ולא  הלידה 

71( ראה ב”ב )קטו, ריש ע”ב( “גמירי דלא כלה שבטא”. וברשב”ם: 
וראי’ לדבר במלאכי )ג, ו( כי אני ה’ לא שניתי ואתם בני יעקב לא 

כליתם.

מכל  “כלולה  יעקב  דנשמת  סע”ב(  )קיא,  ס”ז  אגה”ק  ראה   )72
הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם”. ע”ש.

73( ראה גם יערות דבש ח”א דרוש ג )ז’ אדר תק”ד( בסופו. שם דרוש 
ח )ז’ אדר תק”ה( קרוב לתחלתו. החיד”א בס’ דברים אחדים דרוש ג 

)ט, ריש ע”ב(. ועוד. וראה גם לקו”ש ח”ו ע’ 362 ואילך.

74( ירמי’ י, י. וראה לקו”ש חט”ו ע’ 427 ואילך. וש”נ.

סא(: משה  ע’  באוה”ת פרשתנו  הובא  ב.  )קפז,  מזח”ג  להעיר   )75
מיד דאתייליד אספקלרי’ דנהרא כו’ משה משה ולא אפסיק טעמא.

76( משא”כ אח”כ כשהותחלה עבודת משה לא הי’ אור זה בהדגשה. 
ולהעיר מזח”א )לא, ב( דהקב”ה נטל אור זה ממשה “עד דקאים על 

טורא דסיני לקבלא אורייתא”.
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את  לחלוטין  ביטלה  היא  דוקא  כי   – משה( 
גזירת המן: אמנם, יום ההסתלקות הוא נעלה 
ביותר, אך כיון שלגבי החיים הגשמיים77 יש 
בכל זאת ענין של סילוק וכו’, נשארת בכך 
ולעומת  רצויה78.  בלתי  “נקודה”  איזושהי 
הלידה שתכפר על  “כדאי  זאת, המעלה של 
המיתה  ענין  את  לחלוטין  מבטלת  המיתה” 

והסילוק, כאמור לעיל79.

ומשום כך, לא זו בלבד שהיא גרמה לביטול 
גזירת המן )כפרה מלשון קינוח( – אלא יותר 
במשמעות  “תכפר”  של  ענין  נגרם  מכך: 

העמוקה יותר80 של כפרה – “להיות נחת רוח 
שהיה  ממה  יותר  חביבות  של  ענין  לקונו”, 

לפני כן,

שעל ידי כך נוסף יום טוב לישראל, ובו עצמו 
– כיתרון האור מן החשך – יום טוב ושמחה 
הנעלים מכל החגים האחרים – שמחה שהיא 
למדידה  מעל  ידע”81,  דלא  “עד  של  באופן 

והגבלה.

המועדים  “כל  חז”ל82  כדברי  נצחית,  ושמחה 
בטלים  אינן  הפורים  וימי  ליבטל  עתידין 

לעולם”.

סיכום סעיף ט:

כעת מובנים דברי הגמרא ורש”י היטב: אותה אמת ה’ שהאירה במשה מצד עצם מהותו, האירה בו 
בגילוי כבר בלידתו. ולכן, “כדאי הלידה שתכפר על המיתה” - אמת זו שהתגלתה ביום לידתו, פעלה 

את הנצחיות שלו, ובזה ביטלה את יום הסתלקותו, שגם בגשמיות “לא מת משה”. 

ולכן, כאשר הגמרא רוצה להסביר מה פעל את ביטול גזירת המן, היא מייחסת זאת דווקא למעלה של 
יום זה כיום לידתו, כיון שאמנם יום ההסתלקות הוא יום נעלה, אך עדיין יש בו עניין של סילוק, עניין 
בלתי רצוי. לעומת זאת מצד מעלת יום לידתו של משה, “כדאי הלידה שתכפר על המיתה”, שמבטלת 

את כל העניין של יום ההסתלקות כדבר בלתי רצוי.

77( ולהעיר שגזירת המן היתה “להשמיד ולהרוג את הגופות” )לבוש 
או”ח סעת”ר ס”ב, הובא בט”ז שם סק”ג(.

78( שלכן צ”ל ענין התענית כו’. וראה לקו”ש חט”ז ע’ 350 ואילך. 
וראה הערה הבאה.

79( אף שגם במשה “יש תעניות מצד הסתלקות האור למטה” ואינו 
דומה לרשב”י שגילה גם נסתר דתורה )ראה סד”ה להבין כו’ הילולא 

דרשב”י – מאמרי אדה”ז-תקס”ד ע’ קד. אוה”ת “ענינים” )ע’ רכב-ג(. 
ועוד(. וצ”ע. ואכ”מ.

80( אגה”ת פ”ב.

81( מגילה ז, ב.

הל’  סוף  רמב”ם  פ”ט  רמז תתקמד. מדרש משלי  יל”ש משלי   )82
מגילה.

                                   



מהו גדרו של 'נשיא הדור'?
ממוצע המחבר - איש האלוקים1

משה רבינו שהוא הממוצע המחבר בין הקב"ה ובנ"י, "אנכי עומד בין ה' וביניכם", וממוצע צריך להיות בו 
שני הענינים שהוא מחבר:

על "איש האלוקים" אומרים חז"ל "אם אלקים למה איש ואם איש למה אלקים כו', מחציו ולמטה איש 
מחציו ולמעלה אלקים". ובהיות אצלו שני ענינים אלו - "איש )ו(האלקים" - יש בכח משה לחבר אלקות 

עם העולם )כפי שהיה בגלוי במשכן משה(.

. . כיון שאצל משה )ממוצע המחבר( היו שני הענינים )"משה" ו"איש האלוקים"( - שלכן ישנו אצל משה 
למטה ענין הנצחיות והקביעות )כח הבל"ג( בגלוי . . נצחיות במשה עצמו, ש"משה לא מת" )ובכל דור 

ודור ישנו אתפשטותא דמשה, נוסף על בחי' משה שבכל א' מישראל(.

 )משיחת ש"פ צו תנש"א - מוגה, נדפס בסה"ש תנש"א ח"א עמ' 399 ואילך( 

צריכים ממוצע שיהי' בין הקב"ה והעולם

טענת היהודים בכך שרצו את העגל, היתה טענה צודקת ע"פ תורה.

הם טענו שמכיוון שנמצאים בעוה"ז הגשמי וצריכים לברר את העולם, כאן למטה - צריכים ממוצע שיהי' 
בין הקב"ה והעולם ושהממוצע ימצא כאן למטה בעולם.

שזוהי טענה צודקת ע"פ תורה, מכיון שבנ"י אמרו שכך הקב"ה עצמו נהג: לא הוא עצמו הוציא את בנ"י 
ממצרים, אלא הוא עשה את זה ע"י משה, "כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים",

*( וזאת למודעי: כי חלק גדול מהשיחות - הן המוגהות והן הבלתי-מוגהות - הובאו בתרגום חופשי ללה"ק, וצויין כאן כהערה כללית.

הוספה
לקט שיחות קודש ומעשה רב בעניין 

נצחיות חייו של נשיא הדור
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ומכיון שעכשיו היו במצב בו "לא ידענו מה הי' לו", דהיינו, שהממוצע שהי' - איננו, רוצים שיהי' אחד 
במקומו "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה".

)משיחת ש"פ וארא תש"מ - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תש"מ עמ' 809 ואילך( 

עצומ"ה כפי שהעמיד עצמו בגוף

כשם שישראל וקוב"ה כולא חד, שלא רק שישראל מתקשרין באורייתא ואורייתא בקוב"ה, אלא אכן 
"חד" ממש, כך גם ההתקשרות בין חסידים לרבי, שאינה כשני דברים המתאחדים, אלא נעשים "כולא 
חד" ממש, והרבי אינו "ממוצע המפסיק", כי אם "ממוצע המחבר". במילא, אצל חסיד, הוא והרבי והקב"ה 

- כולא חד.

 - לא ראיתי שיאמר כך בפירוש בתורת החסידות, אלא זהו "הרגש", ובמילא, מי שרוצה להרגיש כך - 
ירגיש, ומי שאינו כן - איני רוצה להתווכח עמו, יהי לו אשר לו.

 ובמילא אין מקום לקושיא אודות "ממוצע" - מאחר שזהו עצומ"ה בעצמו, כפי שהעמיד עצמו )"ווי ער 
הָאט זיך ַאריינגעשטעלט"( בגוף.

וע"ד מאמר הזהר "מאן פני אדון הוי' דא רשב"י"56, או כפי שמצינו שבעת השליחות נקרא אפילו מלאך 
בשם הוי', או כפי שאמר משה רבינו: "ונתתי עשב".

56( ראיתי בעלי נגלה מקשין ע"ז, וברעש גדול: היתכן וכו' וכו' אבל מפורש כעין זה גם בנגלה דאורייתא, 
והוא בירושלמי בכורים פ"ג ה"ג: והוי' בהיכל קודשו דא ר' יצחק בר' אלעזר בכנישתא מדרשא דקיסרין.

)משיחת אחש"פ ה'שי"ת - מוגה, נדפס בלקו"ש ח"ב עמ' 510 ואילך(

מוכרח להיות משה שבדור - בגוף בעולם הזה הגשמי

לגבי צדיקים בכלל נאמר שאפילו במיתתם קרויים חיים. ויותר מכך: אדמו"ר הזקן מבאר בהרחבה שצדיק 
שנפטר נמצא בעולם הזה יותר מאשר בחייו, כי "חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים" 

. . למרות זאת, אין אנו מוצאים ביטוי וענין זה "לא מת" אצל צדיקים אחרים אלא אצל משה בלבד.

. . ויש לומר שההסבר לכך הוא: אצל צדיקים אחרים הענין של "אשתכח בכלהו עלמין", גם בעולם הזה, 
באופן שרוחניותם נמצאת בעולם הזה כך שתלמידיהם יכולים לקבל השפעה רוחנית מנשמת רבם. אך 
חיי הצדיק עצמם אינם קשורים ומלובשים בגשמיות העולם. יוצא מכך, שבחייהם הרוחניים חל בכל זאת 
שינוי מסויים, והוא, שבפטירתם אין הם מלובשים עוד בגשמיות העולם. ומשום כך אין מתאים לומר על 

כך "לא מת" - שלא חל כלל שינוי ו"נפל מדרגיה". 

ואילו על משה אומרים "לא מת": כיון שמדתו היא מדת האמת, לא תיתכן מיתה והפסקה בחייו גם כפי 
שהם קשורים לגשמיות העולם. נצחיותם קיימת גם בגשמיות של העולם הזה. 

ואומרים חז"ל "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" - נשמת משה מתלבשת ב"חכמי הדור עיני העדה", 
שבכל דור ודור ובמיוחד בנשיא הדור, ש"אין דור שאין בו כמשה" מוכרח להיות "משה" בכל דור ודור, 

שבו מלובשת נשמת משה. 

ואמנם אין זה גופו של משה אך כיון ש"חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים", אין חיי 
משה החיים הבשריים של גופו, אלא החיים הרוחניים של נשמתו. וחייו הרוחניים אלו נצחיים בעולם הזה 

הגשמי על ידי התלבשותם בגוף של נשיא הדור שבכל דור ודור.

)מ'ליקוט' שי"ל לקראת ש"פ שמות תשמ"ו - מוגה, נדפס בלקו"ש חכ"ו עמ' 7. ההדגשות אינם במקור( 

שיחות קודש בענין נצחיות נשיא הדור
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 זקוקים לבשר ודם שימשיך
את 'שלשלת הזהב' דתורת החסידות

דמכיון שהתורה "לא בשמים היא", אלא ניתנה בארץ למטה דוקא, זקוקים )כביכול( לפעולתו של יהודי, 
בשר ודם, שעל ידו תפעל התורה את פעולתה. 

וכן הוא בעניננו – שזקוקים לבשר ודם שישתדל, ביחד עם העזר דכו"כ מישראל, לשאת את התורה, 
 – ה"כלל" שבתורה  ועאכו"כ  שבה,  הפרטים  כל  עם  החסידות,  דתורת  הזהב"  "שלשלת  את  להמשיך 
"המעשה הוא העיקר", ליישם את כל הענינים דתורת החסידות בפועל ממש, שעי"ז נשלמת הכוונה 

דעשיית דירה לו ית' בתחתונים, "ושכנתי בתוכם". 

. . אמנם, כדי לפעול את הענין ד"כולנו כאחד", בה בשעה שמצד טבע בני-אדם )כפי שהטביע בהם 
הקב"ה( כל אחד הוא מציאות בפ"ע - 

צריך להיות אחד, אשר עליו נאמר "תהי' עבד לעם הזה", שתפקידו להשתדל כפי כחו לפעול את ענין 
האחדות, כולל – גילוי עניני תורה כנתינתה מהר סיני, שהרי "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל 
נאמר למשה מסיני", ועאכו"כ – תלמיד ותיק כמו נשיאי התורה והחסידות, ובפרט – חסידות חב"ד, עד 

לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו. 

ובימינו אלו: 

מכיון שנשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נמצא ב"עולם האמת" – זקוק הוא שגם בעולם דלמטה יהיו לו 
"רגלים" ו"ידים" וכל שאר האברים, שיעסקו בהפצת תורתו עד למעשה בפועל. 

וכדי שכל זה יהי' בהצלחה – צריך הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, אשר "עבד לעם הזה 
נתתיך", שתפקידו לארגן פעולות אלו. 

)משיחת י"א ניסן תשמ"ה - בלתי מוגה, נדפס בהתוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1693 ואילך( 

העולם לא יכול להיות ללא "שמש"

בנוגע לב' ניסן - ישנם ב' ענינים )ענין א' - ידוע ומפורסם לכל, וענין הב' - שמסיבות שונות אין 
שימת לב לענין זה בנוגע לפועל(:

ב' ניסן הוא: )א( יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, )ב( יום התחלת הנשיאות דבנו יחידו - כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות   - השמש"  "ובא  כאשר  היינו,  השמש",  ובא  השמש  "וזרח  הכתוב:  ובלשון 
מהורש"ב נ"ע, הנה תיכף ומיד נפעל הענין ד"זרח השמש" - התחלת הנשיאות דממלא מקומו, בנו יחידו, 

כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

. . ויתירה מזו: הענין ד"זרח השמש" מתחיל עוד קודם ש"בא השמש", ובלשון חז"ל: עד שלא שקעה 
נוגעת בחברתה אפילו כמלא  ]וכמובן שזהו באופן ד"אין מלכות  זה  זה זרחה שמשו של  שמשו של 

נימא"[, וטעם הדבר - כי העולם לא יכול להיות ללא "שמש".

 )משיחת ש"פ ויקרא תשמ"ב - בלתי מוגה, נדפס בהתוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ' 1089 ואילך( 
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מיד אחרי הסתלקות - נמשך למטה העילוי ע"י נשמה בגוף

כמדובר כמה פעמים שמיד ברגע ההסתלקות הוא מיד קיבל את הנשיאות . . כי זהו הענין של "הסתלקות", 
שנמשך אור נעלה ביותר, שמצד העילוי שלו הוא נקרא בשם "אסתלק", וזה נמשך למטה, בנשמה בגוף 

דוקא.

)משיחת ש"פ ויקרא תשל"ב - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשל"ב ח"ב עמ' 47(

 שופט ונביא קיים בכל דור - ע"ד אבן השתי'
שללא שינוי דגניזה

כפי שמגלה את עצמו "בקרבנו" "נביא אקים להם גו' כמוך", נשיא הדור ש"הנשיא הוא הכל", "צדיק 
יסוד עולם", 

ע"ד אבן השתי' – שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים )אפי' לא 
השינוי דגניזה, כהארון שנגנז וכיו"ב(, ע"ד שופט ונביא שקיים )נצחי( בכל דור )כסימן לגילוי אלקות 

בעולם באופן תמידי( – שממנה הושתת כל העולם כולו. 

 )משיחת ש"פ שופטים תנש"א - מוגה, נדפס בסה"ש תנש"א ח"ב עמ' 794 ואילך(

סיכום: כל עניינו ומהותו של 'רבי' הוא היותו נשמה כללית ששוכנת בגוף של בשר ודם - המקשרת )'ממוצע 
המחבר'( בין בני ישראל להקב"ה. ומכיון ש'משה לא מת' לכן בכל דור זה מתחלף ו'משה' חי בגופו של נשיא 
הדור. 'עד שלא שקעה שמשו של זה זרחה שמשו של זה' אינו סיפור עובדה שכך הי' במשך כל השנים, אלא כך 

מוכרח להיות. 

אין אנו מניחים אותו
בכוחם של בנ"י למחות ולבטל את הגזירות דלמעלה

ובפנימיות הענינים הטעם שרש"י לא מסיים כאן "כל מי שיש בידו למחות כו'", כי באמת בכוחם של 
בנ"י לבטל ]את גזר הדין[, מכיוון ש"ונתן לנו את תורתו", התורה ניתנה למטה דווקא, וכמו שאומרת 
הגמ' שהקב"ה אומר "נצחוני בני נצחוני", וה"תורה לא בשמים היא", וכמו שפוסקים כך הוא ]נפסק[ 

למעלה, בנ"י בכוחם לבטל את הגזירות דלמעלה.

 )משיחת ש"פ האזינו תשכ"ז - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשכ"ז עמ' יז( 

ובפנימיות הענינים י"ל: על אף שזה כבר הי' אחרי הגזר דין של פטירת משה, אבל מכיון שזהו ענין של 
צבור, יכולה תשובת הצבור לבטל את הגזר דין "אע"ג שנחתם". זהו גם טעם מדוע רש"י אינו מסיים 
"כל מיש שיש בו כח למחות וכו'" - כי באמת לבני ישראל יש כן כח למחות כביכול ולבטל את הגזר 

דין שלמעלה ] . . וכפי שמצינו לגבי תורה, שהקב"ה אומר "נצחוני בני נצחוני"[.

 )שיחה הנ"ל כפי שי"ל כ'ליקוט' לקראת ש"פ האזינו תשל"ז - מוגה, נדפס בלקו"ש חי"ט עמ' 346( 

והנה, מה שמשה כתב "וימת שם משה" לפני הסתלקותו - אין זה פלא, מכיון שכתב ע"ש העתיד: אבל, 
עדיין דרוש ביאור והסבר - בפנימיות הענינים - מהו הפירוש והתוכן דכתיבת הפסוק "וימת שם משה" 

ע"י משה, שמשה עצמו כותב אודות מיתתו - דבר והיפוכו?!
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ויש לומר, שבכתבו "וימת שם משה" היתה כוונתו של משה שבנ"י יפעלו )ע"י תפלתם ובקשתם כו'( 
לבטל ענין זה )בפשטותו(. ועד"ז בכמה ענינים בלתי-רצויים שנכתבו בתורה - שהכוונה בזה היא, לעורר 
את בנ"י שע"י עבודתם יבטלו ענינים בלתי-רצויים אלו, ולא עוד, אלא, שהקב"ה עוזרם שיוכלו לבטלם, 

ועד שיש ענינים שהקב"ה בעצמו מבטלם.

)משיחת ש"פ וילך תשמ"ט - מוגה, נדפס בסה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 8( 

במדה שאדם מודד בה מודדין לו

במדה שאדם מודד בה מודדין לו, כאשר הוא מתחשב עם הנסיון, נעשה הנסיון הסתר בפועל ממש ר"ל, 
וכאשר הוא יודע שזהו לא יותר מאשר נסיון ולא מתחשב עם זה ומתנהג כך בפועל, אזי יורדים כל 

המצרים, ונהי' הרחבה לעילא ולעילא.

)משיחת י"ב תמוז תשי"ד - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשי"ד עמ' 312( 

אין אנו מניחין אותו - מעשה רב
אחרי הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע ביו"ד שבט ה'שי"ת, התעקש ממלא מקומו - כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתנהג באופן שאין שום שינוי  ובכך קיים הלכה למעשה את מאמר 

חז"ל "אין אנו מניחין אותו".

הנהגות קודש אלו ]ושיחות הקודש בכתבה זו[ מהוות עבורנו הוראה כיצד להתנהג בזמננו אנו - במכל-
שכן וקל-וחומר, שהרי אז כן היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, משא"כ בדורנו לא התחלפו הגופים 
ונשיא דורנו הוא הוא המלך המשיח שיגאל אותנו בפועל ממש, ועל כן לא שייך שיהי' אצלו מצב 

שנקרא 'הסתלקות' הנשמה מן הגוף.

•

בכל סעודות החג ויומי דפגרא שהתקיימו בדירתו של הרבי נ"ע )בשנים תש"י-תשל"א(, התנהג הרבי 
שליט"א בצורה שזכורה לכל אחד שהשתתף שם: 

בדרך כלל לא התחיל לדבר מעצמו, ורק לשאלות ששאלוהו השיב בקצרה - וגם זה בטון שקט ביותר 
ובסגנון אחר לגמרי. במשך כל רגע פנוי פשוט הביט והסתכל על כסאו ומקומו של הרבי נ"ע, בדיוק 

כפי שהתנהג בחייו )להסתכל על פניו(.

•

]מספר ר' זלמן יפה: פעם באחת הסעודות יצא ולא הי' מספיק חלות לכל המסובים, כשהבחין בזה אחד 
מהמשב"קים נעמד ולקח את החלות ממקומו של הרבי נ"ע והעביר אותם למקומו של אותו החסיד, 

כשהרבנית נחמה דינה נכנסה והבחינה כי החלות חסרים היא דאגה שהחלות יוחזרו מיד למקומם[.

•

בתפילות בימי החול בשנת האבלות - כשהתפללו בהיכל חדרו הק' של הרבי נ"ע, העוקבים מקרוב שמו 
לב לכך שבכל פעם שהרבי הגיע בתפילת לחש לברכת "שמע קולנו", עצר הרבי שליט"א לרגע והפנה 

את ראשו הק' לכיוון מקומו של הרבי נ"ע - שנשאר עומד במקומו מוכן כמקודם.
>>>
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הדבר תלוי בנו איך לפרש

כ"ק מו"ח אדמו"ר הנהיג לרקוד באחרון של פסח )"משיח'ס טַאנץ"(. מאמר זה - "משיח'ס טַאנץ" - אפשר 
לפרש בשתי אופנים: )א( ריקוד ששייך ומהוה הכנה למשיח, )ב( ריקוד שמשיח עצמו משתתף בו. וכיון 
שהדבר תלוי בנו איך לפרש, נפרש כפי שכדאי לנו )"ווי עס לוינט אונדז"( - כפירוש הב' - שמשיח נמצא 

כבר ומשתתף ורוקד יחד עמנו הריקוד שלו.

)משיחת אחש"פ תשי"ב - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשי"ב עמ' 273( 

 'דער רבי איז ַא גוטער',
אך כפי שמתייחסים - כך מקבלים!

וכן הוא גם בנוגע להמשכת ההשפעות ע"י הרבי: ובהקדם מה שאמרתי כבר לא' )לפני שנתיים(, אשר מה 
שרוצים לראות רואים: כאשר מפרשים את ענין ההסתלקות כפשוטו, ורוצים לראות את גודל העילוי של 
הרבי, שגן-עדן התחתון אינו די, וגם גן-עדן העליון אינו די; רקיע השביעי הוא אמנם נעלה ביותר, אבל 
מדריגתו של הרבי היא נעלית עוד יותר - הרי כיון שהקב"ה הוא עצם הטוב, וטבע הטוב להיטיב, ממלא 
הקב"ה את רצונו ומראה לו את העילוי של הרבי, שהרבי הוא למעלה מרקיע השביעי, והוא, נמצא למטה...

•

גם בליל שבת יכלו לראות כיצד בסיום התפילה הי' ניגש הרבי שליט"א לעבר כסאו של הרבי נ"ע, נעצר 
ולחש בשפתיו הק': "גוט שבת".

• 

הוראה מיוחדת שניתנה ע"י הרבי שליט"א מצינו ביומנו האישי של הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב 
ע"ה - יו"ר המזכירות של הרבי שליט"א:

ב"ה. כ"ב שבט תש"י. ברוקלין. נ.י. שחרית התפללתי בהיכל כ"ק אדמו"ר הכ"מ. כבדוני בהגבהת התורה. 
ג' ימים, ביום השני, כבדוני בהגבהת התורה. וכשרציתי להניח את הס"ת על השולחן - וזה  גם לפני 
במקום שהיו רגילים לקרא תמיד - כשהיו מתפללים בהיכל כ"ק, היינו על שולחן הכתיבה מצד שמאל של 
הכסא שישב שם תמיד כ"ק, הגיעני הרמ"ש שי' בידו כדי להסב הס"ת לצד הכסא שעומד גם עכשיו על 
מקומו הרגיל, כדי להראות הס"ת באופן הרגיל תמיד כשכ"ק הי' יושב שם. והיום עשיתי זה כבר בעצמי.

•

כידוע שבשמחת תורה מכובד הרבי שליט"א ב'חתן בראשית' וע"פ הוראתו קוראים גם לתורה באותה 
עלי' את הרבי )הריי"צ( נ"ע, וזאת על פי מה שהורה בזמנו הרבי נ"ע כשעלה לתורה ב'חתן בראשית' 

שיקראו גם לאביו הרבי הרש"ב נ"ע.

חדי עין הבחינו שלאחרי שמעלים את הרבי שליט"א לתורה, קם הרבי ממקומו, ולאורך כל הדרך הולך 
בצורה שונה מהרגיל, ונצמד לצידי השביל בהשאירו מקום בגשמיות גם עבור הרבי נ"ע.

גם בעלי' לתורה עצמה נעמד הרבי על הצד ומשאיר לצידו מקום עבור הרבי נ"ע, ואף מחזיק את עצי 
החיים של הס"ת באמצעות הטלית כמנהגו של הרבי נ"ע - שלא כמנהגו של הרבי שליט"א במשך השנה 

כולה.

)ע"פ: ימי בראשית, יומן פרטי, תשורה מחתונת יוסף יהושע קרמר - י"ב מנ"א תשס"ח(
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אבל כאשר מפרשים את ענין ההסתלקות כפי שהרבי מבאר במאמר ד"ה באתי לגני שהוציא-לאור ליום 
היָארצייט, שהסתלקות הוא גילוי אור שבבחינת רוממות, היינו, שעם היותו ענין של רוממות הרי זה 
נמשך למטה, וכמבואר באגה"ק מאמר הזוהר "צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי" 
- אזי מראים לו מלמעלה כיצד "אשתכח" בעולם למטה, ורואה בעיני בשר את ההשפעות שנמשכים 

על-ידי הרבי.

)משיחת אחש"פ תשי"ב - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשי"ב עמ' 273( 

מזמן לזמן היו מביטים על הכסא

. . ובראש השולחן עמד כסא - קרעסלע - פנוי' אשר איש לא נגע בה. הכסא היתה מקום מוכן להוד כ"ק 
אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע . . בעת קריאת שטר קשורי התנאים עמדו כל המסובים. 
הקורא הי' . . אחרי קריאת התנאים הניחו שטר התנאים בראש השולחן במקום שעמד הכסא, ומזמן לזמן 

היו מביטים הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק וכבוד דודנו הרז"א על הכסא ההיא בעינים מלאות דמע.

)מרשימת כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע, נדפס בספר המאמרים )שלו( תשי"א עמ' 126 ואילך( 

שלא יַדחפו על הכסא

]אח"כ התחילו לנגן, ונתן משקה לכאו"א, ודיבר עם כאו"א בפרט, ונדחפו על כסא כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, 
נבג"מ זי"ע. ואמר:[ שלא יַדחפו על הכסא, האבא כאן )זה אמר בחשאי(.

]ואמר לו אחד, הרי זה לא נוגע לבריאות עכשיו? והשיב:[ מצד עצם אימת עבד לאדונו ירחיק את עצמו 
ממקומו. ]וסיפר:[ ראיתי פעם כי כ"ק אאמו"ר נ"ע נבג"מ זי"ע, נכנס לחדר אביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע 
נבג"מ זי"ע, ועמד אצל השולחן שאדמו"ר מהר"ש נ"ע נבג"מ זי"ע נהג לערוך בו יחידות, ונשען שם על 
השולחן זמן רב, לערך שלשת-רבעי שעה, ועיניו זלגו דמעות, אח"כ הוציא נייר מכיסו והניח על השולחן, 

פתח אותו, ועמד עוד מעט, לקח את הנייר חזרה לכיסו והלך לאחוריו. ]וסיים:[ לא צריכים לדחוף.

)משיחת ליל שמח"ת תרפ"ב - בלתי מוגה, נדפס בסה"ש תר"פ-פ"ז עמ' 30( 

להסתכל על השטענדער שעליו התפלל הרבי

בההתבוננות  שהתפלל  והשיב,  בר"?  התפלל  התבוננות  באיזה  אדהאמ"צ  בנו  את  אדמה"ז  שאל  פעם 
ד"וכל קומה לפניך תשחווה". ואתה, שאל אדהאמ"צ את אדה"ז, באיזה התבוננות התפללת? והשיב, אני 
התפללתי עם ה"שטענדער". - אנו לא שייכים לענינים כאלה, אבל, יכולים אנו לכל הפחות להסתכל על 

ה"שטענדער" שעליו התפלל הרבי!

)משיחות יום ב' דחגה"ש ה'שי"ת - בלתי מוגה, נדפס בתו"מ ה'שי"ת ח"א עמ' 92( 

כאשר רוצים רואים גם עכשיו

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע אמר פעם - במעמד חסידים של אביו כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש )אחרי הסתלקותו( - "לכו נא ונווכחה וכו'", וסיים, שראו אז את אדמו"ר מהר"ש!... ]וסיים כ"ק 

אדמו"ר שליט"א:[ וכאשר רוצים - רואים גם עכשיו...

אלא שהיצר הרע הוא ערמומי, "ַא קלוגינקער" )כפי שכ"ק מו"ח אדמו"ר הי' אומר(, ומעוור את השכל.

)משיחת אחש"פ תשי"ג - בלתי מוגה, נדפס בשיחו"ק תשי"ג עמ' 231(



נספח
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טופס דו"ח מבצעים
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תקנון המבצע
זמן המבצע:
החל מיום שני כ”ח סיון ועד יום שלישי י”ג תמוז ה’תשע”ה.

פרטי המבצע:

חלק א – לימוד תורתו:
לומדים את החומר המופיע בחוברת זו, בנושא מהותו של יום והתקשרות לנשיא הדור:

תמוז  ג’  קונטרס   – ה’תשכ”ד  תמוז  ג’  קרח,  ש”פ  מיום  עמנו”  אלוקינו  הוי’  “יהי  ד”ה  מאמר  א. 
ה’תש”נ;

חלקים משיחת ה’דבר מלכות’ מיום ה’ פ’ קרח, בדר”ח תמוז וש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תנש”א; ב. 

שיחה א’ לפ’ שמות – לקוטי-שיחות חלק כו )משיחות פורים ה’תשי”ט וליל ז’ אדר וש”פ תצוה  ג. 
ה’תשמ”ה(.

בין הממלאים נכון את המבחן על 2 מתוך 3 האפשרויות הנ”ל – תתקיים הגרלת ענק על זוג כרטיסי 
טיסה* לשנת הקהל.

*( למנויי ‘התאחדות החסידים’ בלבד )ולמצטרפים עד י”ג תמוז(. באם הזוכה אינו מנוי באחד המסלולים, הזכיה 

תהיה בכרטיס בודד.

חלק ב – קיום הוראותיו:
יוצאים למבצע תפילין לקבלת פני משיח בעש”ק פר’ קרח – ג’ תמוז ומחלקים חומר הסברה  א. 

בעניני גאומ”ש.

מקיימים הוראת הרבי מה”מ ורושמים ילדים לארגון צבאות ה’ הארצי. ב. 

מקיימים הוראת הרבי מה”מ ורושמים ילדים לאות בספר התורה של ילדי ישראל. ג. 

משתתפים לפחות פעם אחת ב’הקהלת-קהילות’ בבתי כנסת החל מיום השב”ק פר’ קרח – ג’  ד. 
תמוז ועד חג הגאולה י”ב-י”ג תמוז.

מוסיפים בפרסום בשורת הגאולה באמצעות תליית שלט על הבית ו/או מדבקה על הרכב )יש  ה. 
לצרף תמונה(.

בין המשתתפים במבחן וממלאים דו”ח על השתתפות ב-2 מתוך הפעולות הנ”ל – תתקיים הגרלה 
מיוחדת על דולר מידו הק’ של הרבי מלך המשיח.

את חוברות הלימוד ניתן לרכוש אצל הנציג בקהילה – בעלות של 10 ₪ – דמי רישום. מנויי 
המסלולים של ‘התאחדות החסידים’ – יקבלו את החוברת לביתם ללא עלות!

דו”חות ומבחנים יש לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

hisachdus.lpm@gmail.com :דוא”ל | Chabad.info טופס באתר 
ווטסאפ: 058-4601770 | פקס: 073-7517700

ניתן לשלוח עד ליום חמישי ט”ו תמוז ה’תשע”ה בלבד!
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ההשתתפות בהגרלה על הדולר מותנית בהשתתפות במבחן בנוסף למילוי הדו”ח | סכום המסגרת 
לכרטיס טיסה הינו עד 750$ | זוכה שאינו מנוי באחד המסלולים של ‘התאחדות החסידים’ הזכיה 

תהיה בכרטיס בודד | ניתן לנצל את הזכות לכרטיסי הטיסה עד סוף שנת הקהל – ה’תשע”ו | 
הנהלת “התאחדות החסידים” שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון. ט.ל.ח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 לרישום ילדים לארגון צבאות ה’ הארצי
tzivoshashem.net 077-5001770 :מרכז צבאות השם

 לרישום ילדים אות בספר התורה לילדי ישראל
kidstorah.org 03-9607358 :אות בספר התורה

mcenter.co.il 077-6462770 :לרכישת מוצרי פרסום משיח – מבצעים סנטר 
mamesh.org 077-5123770 :ממש

 להצטרפות למשפחת מנויי ‘התאחדות החסידים’
076-5409770 או סמס 058-4601770

דו”ח מבצעים
השתתפות בהגרלה על הדולר מותנית במילוי 2 פעולות לפחות:

.___ מניחים  מס’   .__________ מיקום  תמוז:  ג’  עש”ק  תפילין   מבצע 
מס’ דפי הסברה שחולקו ___.

מבצע רישום לארגון צבאות ה’ הארצי: מספר ילדים ___.

מבצע אות בספר התורה לילדי ישראל: מספר ילדים ___.

עיר   ._____________ ביהכנ”ס  שם   ._______ תאריך  הקהלת-קהילות:  מבצע 
._________

מבצע פרסום בשורת הגאולה )הקף בעיגול(: שלט על הבית ו/או מדבקה על הרכב )– יש 
לצרף תמונה(.

יש לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

058- hisachdus.lpm@gmail.comווטסאפ:  דוא”ל:   |  Chabad.info באתר  טופס 
4601770 | פקס: 073-7517700 

ניתן לשלוח עד ליום חמישי ט”ו תמוז ה’תשע”ה בלבד!

נספח
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מבחן

שם מלא: ________________. טלפון: _______________.

כתובת: _______________________.

הקף בעיגול את התשובות הנכונות

מאמר ד”ה “יהי ה’ אלקינו עמנו” 
 גו’ ה’תשכ”ד –

קונט’ ג’ תמוז ה’תש”נ

להיות  צריכה  המלכות  קבלת  מלכתחילה  מדוע   •
אור  גילוי  ניתן שיהי’  לא  ידי העם? האם  על  דווקא 

מלמעלה שיחסוך מהיהודי את העבודה עם עצמו?

היות שקבלת המלכות זו עבודה בקו היראה,   .1
ופחד  ואימה  למלך  בביטול  מתבטאת  ויראה 
מהמלך – לכן זה צריך לבוא דווקא מצד עבדו 
של המלך, מצידי כיהודי, ולא שייך שזה יבוא 

מלמעלה, מצד המלך.

עלי  נפעלת  היתה  המלך  של  המלכות  אילו   .2
בצורה של גילוי אור מלמעלה – היה זה כמו 
דבר נוסף בציור שלי אולם לא היה פועל בי 
שינוי. כדי לבוא להיות בטל לאלוקות בתכלית 
ובשלימות - אני חייב לקבל על עצמי להיות 

עבדו של המלך.

את  עלי  ומקבל  עצמי  בכח  עובד  אני  כאשר   .3
המלכות – הרי זה בדוגמת האבות שקיימו כל 
ציווי  וללא  מעצמם  ניתנה,  שלא  עד  התורה 
אני  שבו  האופן  להיות  צריך  שזה  מלמעלה, 
כיהודי מקיים את המצוות - לא “מפני הציווי” 

אלא מצד הביטול בתכלית לאלוקות.

כל התשובות נכונות.  .4

• מה ההבדל בין מסירות נפש בבחירת האדם לבין 
מסירות נפש כתוצאה מביטול לאלוקות?

כאשר אני רוצה ובוחר לעבוד את ה’, מסירות   .1
הנפש היא רק במצוות שמחוייבים על פי דין 
בטל  אני  וכאשר  הנפש.  את  עליהם  למסור 
בתכלית לאלוקות, מסירות הנפש היא גם על 
מצוות שלא מחוייבים בהם על פי דין למסור 

את הנפש.

ציווי  את  לקיים  ומחליט  רוצה  אני  כאשר   .2
צריכים  דין  פי  כשעל  גם  הוא  ברוך  הקדוש 
מקום  נתינת  שיש  פירושו   – נפש  מסירות 
כך.  בחרתי  שאני  אלא  אחרת,  גם  שאפשר 
 - לאלוקות  בתכלית  בטל  אני  כאשר  ואילו 
מסירות הנפש היא על כל מצווה ומצווה היות 
להתקיים,  חייבת  והיא  עליה  ציוה  שהשי”ת 

ולכן אין נתינת מקום כלל שיהיה אחרת.

במצוות  הנפש  את  למסור  בוחר  אני  כאשר   .3
שעל פי דין מחוייבים כך, זה רק מצד מציאותי 
הביטול  מצד  הנפש  מסירות  ואילו  האישית. 
בתכלית לאלוקות – הומשכה בתוכי והושרשה 

בי מצד היותי מקושר ושייך אל הרבי.

כל התשובות נכונות.  .4

 שיחות יום ה’ פ’ קרח, בדר”ח תמוז
וש”פ קרח, ג’ תמוז ה’תנש”א

• מה אומר התאריך ג’ תמוז על פי המתבאר בשיחה?

אדמו”ר  השתחרר  שבו  היום  הוא  תמוז  ג’   .1
לגלות.  מיד  שיסע  בתנאי  ממאסרו  הריי”צ 
בשעתו עדיין לא ידעו אם זהו דבר טוב, אבל 
“אתחלתא  היה  תמוז  שג’  התגלה  מכן  לאחר 
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עצמו  על  חוזר  הנס  שנה  ובכל  דגאולה”. 
כפי שהיה בפעם הראשונה.

ביום ג’ תמוז לפני שנים ודורות רבים אמר   .2
בעמק  וירח  דום  בגבעון  “שמש  יהושע 
ובני  שיהושע  כדי  עצרה  והשמש  איילון”, 
היה  הנס  האוייבים.  את  ינצחו  ישראל 
בצורה כזו שהטבע עצר, וביחד עם זה הם 
שנה  בכל  הטבע.  בדרך  להילחם  המשיכו 
מחדש הענין של “שמש בגבעון דום” חוזר 

על עצמו כפי שהיה בפעם הראשונה.

ג’ תמוז הוא היום שממנו למדים שכאשר   .3
יהודי עושה את עבודתו כדבעי – אזי לא 
להביא  בעבודה  מפריע  אינו  רק שהעולם 
את הגאולה, אלא העולם “מגלה את כבודו 
ומושלם,  מוכן  הוא”,  ברוך  הקדוש  של 
ומסייע ליהודי להפיץ את המעיינות חוצה 

ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

כל התשובות נכונות.  .4

המתבארת  ה’  בעבודת  החידוש  נקודת  מה   •
בשיחה זו?

לפני השיחה – חסיד יכול להיות מציאות   .1
לעצמו אלא שלעיתים מציאות זו מתעסקת 
חדור  לא  שלו  הגשמי  והטבע  ב”יפוצו”, 
הכל  ומקיים  מאמין  הוא  ב”מעיינותיך”, 
בכוחותיו  חודר  לא  זה  אבל  עול  בקבלת 
הפנימיים. אחרי השיחה – כל מציאותו )גם 
ה”חוצה”( של החסיד היא “יפוצו” )תכלית 
והמידות  השכל  גם  טבעו,  וכל  הביטול(, 
שלו )כוחותיו הפנימיים( חדורים במעיינות 

התורה.

לפני השיחה – תיתכן מחשבה שאין ערך   .2
של  והנעלית  הגדולה  לעבודה  פרקטי 
הפצת המעיינות חוצה ובמיוחד לקרב את 
הגאולה האמיתית והשלימה, כי העולם לא 
מבין את משמעות עבודה זו. אחרי השיחה 
– ההבנה היא שהעולם כבר מוכן ומושלם, 
שצריך,  כמו  עבודתי  את  אעשה  וכאשר 
אראה איך שהעולם )גם טבע העולם וגם 

ומתחברים  בעבודתי  לי  מסייעים  הגויים( 
לענין הגאולה.

הוא  המחשבה  כיוון   – השיחה  לפני   .3
ניסים  של  באופן  רק  תהיה  שהגאולה 
ונפלאות שלמעלה ממדידה והגבלה. אחרי 
השיחה – ההבנה היא שהניסים והנפלאות 
העולם,  בטבע  גם  חודרים  הגאולה  של 

שהעולם עצמו מסייע לצמיחת הגאולה.

כל התשובות נכונות.  .4

שיחה א’ לפר’ שמות – לקוטי 
שיחות חלק כו

בעניין  יהודי  לכל  רבינו  משה  בין  ההבדל  מהו 
מעלת יום ההסתלקות?

אצל משה רבינו יום ההסתלקות הוא נעלה   .1
יותר, כיון שמעשיו הטובים נעלים יותר.

אצל משה רבינו ישנה מעלה צדדית בלבד   .2
העיקרית  מעלתו  ואילו  הסתלקותו,  ביום 

היא ביום לידתו.

אין הבדל. מאחר שהפסוק “טוב יום המוות   .3
מיום היוולדו” נדרש בגמרא בפירוש גם על 

משה, אין לחלק.

תשובות 1 ו-2 נכונות.  .4

הצדיקים  לשאר  רבינו  משה  בין  ההבדל  מהו 
שבמיתתם קרויים חיים?

הרוחנית  ההשפעה  רבינו  משה  אצל   .1
שלאחר פטירתו היא מבחינה גבוהה יותר 
מאשר סתם צדיק, מצד מידת האמת שלו. 

ע”י שהתלמידים  זהו  הצדיקים  אצל שאר   .2
לומדים את תורת הצדיק, ואילו אצל משה 
אינה  מידת האמת, ההשפעה  רבינו, מצד 

תלויה במעשה התלמידים. 

אצל משה רבינו חייו נשארים נצחיים גם   .3
הצדיקים  שאר  משא”כ  העולם,  בגשמיות 

שזהו רק ברוחניות.

כל התשובות נכונות.  .4



לזכות
הרה"ח ר' משה יצחק בן מרים מלכה

ומשפחתו

הרה"ח ר' אברהם בן רוחמה 
ומשפחתו

• • •

לזכות
ר׳ אלחנן זאב בן חסיה יעל

ורעייתו מרת חיה מושקא בת איידי
וילדיהם
מיכל

מרדכי אליהו
רבקה 
שיחיו

• • •

לזכות
הרה״ח ר׳ ראובן 

ורעייתו מרת שרונה
וילדיהם שיחיו

שאער

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם למעלה מהמשוער
ושפע עד בלי די ולבריאות נכונה, ויקוימו בהם 

כל ברכות הרבי מלך המשיח שליט"א בכל מכל כל


