


פתח דבר
בשבח והודי' להשי"ת הננו מוציאים לאור התוועדות יו"ד שבט תשל"ו 

של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מתורגמת לראשונה ללה"ק.

בהתוועדות זו ביקש הרבי לקיים הצבעה נדירה, בה התבקשו הרבנים 
להצביע בעד פסק הדין שארץ ישראל היא שייכת ב"ברית עולם" לבני ישראל. 
ע"פ בקשת כ"ק אד"ש מה"מ, כמה מתוכם אף קמו והביעו בפני הקהל את 

פסק הדין ונימוקו. ראה בשיחה ד'. 

שנסעו  לשלוחים  דיבורים  ריבוי  הוקדשו  ההתוועדות  של  השני  בחצי 
סיום, היתה  איזו מסכת לעשות  למחרת לארץ הקודש. אפילו הבחירה על 

קשורה אליהם, ועל ענין זה נסוב ההדרן. ראה לקמן בשיחה ה'. 

• • •

מ'התלמידים  התמימים,  תלמידי  כמה  עמלו  התרגום,  מלאכת  על 
השלוחים' לישיבות תות"ל בארץ הקודש.

ואילך  ה'  משיחה   - השני  ובחצי  קודש,  שיחות  מתוך  נעשה  התרגום 
- הדברים אף עברו השוואה עם לשונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ, ע"י סרט-

הזמן  קוצר  נוכח  ובפרט  יבין,  מי  שגיאות  אולם,  מההתוועדות.  ההקלטה 
שעמדה לרשותנו עבור מלאכה גדולה זו...

הדברים עברו עריכה קלה "למען אשר ירוץ בו הקורא", ועבור הבהרת 
הוכרחנו  אף  לעתים  וכיו"ב.  קישור  מילות  מלהוסיף  נמנענו  לא  הדברים 
להוסיף משפט שלם בכדי להקל על הבנת העניינים. במקומות אלו השתדלנו 

לציין זאת ע"י סוגריים מרובעות.

ויהי רצון ש'חידוש הישנות' בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  שליט"א 
תמהר ותזרז את התגלותו המיידית לעין כל, ונזכה במהרה בימינו לקבל את 
כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו,  ה"תורה חדשה מאיתי תצא", שנלמד מפיו של 

ותיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט תשע"ו
קי"ג שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ

ארה"ק תובב"א

התלמידים השלוחים 
ישיבות תות"ל בארה"ק
 ת"ו, שנת הקהל
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- שיחת יו"ד שבט תשל"ו -

הנחה בלתי מוגה

א. מסתמא יודעים כולם את הסיבה להתוועדות והתאספות זו, 
שזה בקשר עם היארצייט - וכפי שבעל היארצייט נהג לכנות זאת, 

בנוגע לאלו שהוא היה ממלא מקומם - “הילולא“.

כל אלו שיודעים, או רוצים לדעת, אודות חייו – ואין הכוונה 
לחייו בנוגע לענינים טפלים, אלא במה הוא “חי“, כלומר, עסק בלהט 
והשקיע את חייו )“זיך געקאכט און זיך אויסגעלעבט“( – הרי כאשר 

מגיע יום היארצייט, 

– שבו הוא הרי הסך הכל של כל חייו בחיים חיותו בעלמא דין, 
 - מקומו  וממלא  נינו  הינו  ההילולא  שבעל   - הזקן  שאדמו“ר  כפי 
מבאר באגה“ק )סז“ך( בנוגע ליום הילולא והסתלקות, ומזה מובן גם 
בנוגע ליארצייט בשנים שלאח“ז, שהוא הסך-הכל של כל “פעולתו 
אשר עבד בה“, הדברים שהוא פעל, עשה והתייגע עליהם במשך ימי 

חייו – 

זו הזדמנות להתבונן בנקודות העיקריות בהן "חי" בעל ההילולא 
והשקיע את עצמו.

ועל פי הוראת תורתנו, “תורת חיים“ - שמורה את הדרך כיצד 
לחיות בחיי היום יום בעלמא דין - ש“המעשה הוא העיקר“, מובן גם 
צריכים לרדת למעשה  וההתעמקות,  זה, שההתבוננות  לענין  בנוגע 

בפועל, על פי הציפיות והתקוות של בעל ההילולא.

ב. התקוות של בעל ההילולא נצחיות וקיימות גם עתה. 

שאפילו  אדם,   – רוחני  איש  ואצל  נצחית,  הרי  היא  הנשמה 
כאשר נשמתו הייתה בגופו, העיקר אצלו הייתה הרוחניות, ובאופן 
שזה ביטל לגמרי את ענין הגשמיות – כן הוא גם בנוגע לתקוותיו 
ורצונותיו )"זיינע האפענונגען און פארלאנגן"(, שהן נצחיות וקיימות 

גם עתה, בימים אלו.

ובשעה שמדובר אדות תקווה של צדיק, זה מביא איתו את ברכת 
שמה  יעשה“,  יראיו  “רצון  עצמו  על  אומר  שהקב“ה  כיון   - הקב“ה 

שצדיק רוצה ומייחל, הקב“ה מקיים.
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ומכיון שבעל ההילולא “חי“ והתעסק בלהט שיהיה "הפצה" - 
וזהו אחד הענינים עליהם הוא מסר את נפשו,

- שאצל כל אלה שדבריו יגיעו אליהם - הן בצורה כתובה והן 
בע"פ, "עד מפי עד" - יתפשטו ויתקבלו הדברים בכיוון זה )"אין דעם 

ריכטונג"(, )שיתעסקו גם הם ב"הפצה"(1 -

מובן שההתעסקות בזה מלווה בברכה שבעל ההילולא ממשיך 
לרועה-נאמן  בנוגע  אומרת  ב(  יג,  )סוטה  שהגמרא  כפי  עכשיו,  גם 
הראשון של בני ישראל – משה רבינו, “מה להלן עומד ומשמש אף 

כאן עומד ומשמש“ -

הזה,  בעולם  בגופו,  הייתה  נשמתו  שכאשר  כשם  להלן",  "מה 
היה "משמש", ודואג לבני ישראל בכל הענינים הקשורים לחייהם, הן 
ברוחניות והן בגשמיות, כדוגמת הענין של ‘מן’, שהוא היה הרי בזכות 
משה, ולאחר מכן גם ענני הכבוד ובארה של מרים, ש“חזרו שניהם 

בזכות משה“;

שנה  ועשרים  מאה  “בן  לאחר   - הגמרא  מסיימת   - כאן“  “אף 
במרום“.  ומשמש  “עומד  עדיין  הוא  הסתלקותו,  אחרי  היום“,  אנכי 
ואפילו כאשר נראה שהנשמה נמצאת למעלה, נמצאת היא גם כאן 
למטה, ו“משמש)ת(“ ופועלת להמשיך ולהשפיע לבני ישראל את כל 

המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

ההילולא  בעל  עם  המקשרים  והדברים  שה“צינורות“  ועאכו“כ 
– נשארים 'פתוחים', עי"ז שממלאים את תקוותיו, שיעסקו בהפצת 

היהדות האמיתית היכן שרק ניתן להגיע.

הקשיים,  כל  עם  להתחשב  מבלי  להיות  צריכה  וההתעסקות 
הקשיים  עם  אפילו  מתחשבים  שלא  אלא  מבחוץ,  הקשיים  רק  ולא 
הקשורים עם אותו יהודי שעליו רוצים להשפיע – שאינו מוכן לזה 
עדיין והוא נמצא רחוק – לא ריחוק גשמי אלא ריחוק רוחני - ועד“ז 

עוד קשיים שונים שיכולים להיות בזה.

ג. בנקודה זו מגיע “המעשה הוא העיקר“:

1( בקטע זה כוונתו הק' קשה קצת להבנה. הננו מקווים שכיוונו לדעתו הק'.
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בעל  בחיי  העיקריות  בנקודות  להתבונן  מעוררת  זו  התכנסות 
ההילולא,

ימי  של  הסך-הכל  שהוא  ההסתלקות,  שיום  לעיל  כאמור   -
חייו, מעורר עוד יותר להתבונן בסך-הכל של חייו, ובפרט בעניינים 
שעליהם הוא מסר את נפשו – שכשרואים שענין זה נוגע לו עד כדי 
כך שהוא מוסר את נפשו על כך בפועל, הרי שבענין זה הוא ‘מתבטא’ 

לגמרי )“וואס אין דערויף גיט זיך ארויס דער מענטש אינגאנצן“( -

והתבוננות זו צריכה לרדת עד למעשה בפועל.

מי שפעל עד עתה בענינים אלו - של הפצת היהדות - יוסיף 
בזה ביתר שאת ויתר עוז, ואלו שעד עתה לא פעלו בזה )מאיזו סיבה 

שתהי’(, יתחילו לפעול בענינים אלו.

כי מאחר שנמצאים  ‘שטורעם’,  מיד עם  בזה  וצריכים להתחיל 
במעשה  ואפילו  טוב',  'פועל  כל  הרי  הגלות,  של  האחרונים  בימים 
הקב“ה  מכן  - שלאחר  טובה  אפילו מחשבה  או  דיבור  ויחיד,  אחד 
מצרפה למעשה - יכול להכריע את העולם כולו לכף זכות, והרמב“ם 
פוסק שהוא יכריע "את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו 

ולהם תשועה והצלה“, ועי"ז הוא מביא בפועל את הגאולה.

משנה  לא  כאו"א,  של  טובה  פעולה  כל  יותר  עוד  נוגעת  ולכן 
היכן הוא נמצא, ובמה הוא עסק עד עתה, צריך הוא לקבל על עצמו 
- באופן נפשי עד למסירות נפש, עכ"פ בכח, ומתוך הרחבה ושמחה 
וטוב לבב - להפיץ את עניני תורתנו “תורת חיים“, ומצוותיה, עליהן 

כתוב “וחי בהם“.

בעל  של  בברכותיו  מלווה  בזה  ההתעסקות  לעיל,  וכאמור 
ההילולא – שגם כעת הוא “עומד ומשמש במרום“ – שיצליחו בענינים 

אלו, ובאופן שלמעלה מדרך הטבע.

ד. ואזי יצטרפו המעשים הטובים של כאו“א, בכל מקום בו הם 
ליכטיקייט“(  שטורעמדיקע  )“א  גדול’  ‘אור  מזה  וייעשה  נמצאים, 
הימים  ומכופל של  כפול  אור“, בתוך החושך  ותורה  “נר מצוה  של 

והרגעים האחרונים של הגלות.



בלתי מוגה

התוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א 8

גדול“, שרואים  אור  ראו  בחושך  ההולכים  שזוכים ש“העם  עד 
את ה“אור גדול“ של “ה’ אלוקינו גדול“ – של הקב“ה, על ידי גילוי 
אלוקות למטה מעשרה טפחים, באופן של “ונגלה כבוד ה’ וראו כל 
מהגלות,  ויגאלנו  בקרוב  שיגיע  צדקנו,  משיח  בביאת  יחדיו“,  בשר 

בגאולה האמיתית והשלימה - ויוליכנו קוממיות לארצנו. 

ולאחר מכן יהיה “והקיצו ורננו שוכני עפר“ והוא – בעל ההילולא 
– בתוכם, וכולם יחדיו ילכו לקבל פני משיח צדקנו, וללמוד תורתו 
של משיח, ולקיים מצוות - כפי שאומרים בנוסח התפילה - “כמצות 
רצונך“, כיון שייבנה בית המקדש במקומו, בקרוב ממש ובעגלא דידן.

)ניגנו ‘ופרצת’(.

שיחה ב’

ה. כל הענינים שדוברו לעיל, שנקודתם היא הענין של הפצת 
היהדות – ובפשטות, הפצת לימוד התורה וקיום המצוות, עד לקיום 

המצוות בהידור – לכאורה אין בהם שום חידוש מיוחד.

זוהי הרי מצות עשה מן התורה, “ואהבת לרעך כמוך“, וציווי זה 
הוא לכל יהודי, ועוד יותר, שבין מצוות העשה גופא אומר רבי עקיבא 

ש“זה כלל גדול בתורה“ - ועד“ז אומר גם בן עזאי,

ומכיון שמדגישים שלא מספיק שיהיה "ואהבת לרעך" אלא צריך 
כמוך“, הרי זהו קל וחומר, שאם עליו לפעול  להיות “ואהבת לרעך 
בנוגע לצדקה גשמית, עאכו“כ שעליו לפעול בנוגע לצדקה רוחנית, 

שעל ידי זה הוא מביא אותו לחיי עוה“ב, וגם לחיי עולם הזה.

וממילא – לכאורה אין בזה כל חידוש מיוחד.

אך אעפ“כ מקשרים זאת עם יום הילולא של נשיא בישראל, ולא 
סתם עם “פעולתו אשר עבד בה“ ביום מיוחד או בתקופה מיוחדת, 

אלא עם ה’סך הכל’ של כל ימי חייו.

והסיבה לכך היא, כאמור לעיל, מכיון שכאן מדובר שיתעסקו 
ולזה  קשיים,  שום  עם  יתחשבו  ולא  נפש,  מסירות  של  באופן  בזה 
את  ששבר  כזה  אחד   - חי’  דוגמא  שהוא  מישהו  שיהיה  מוכרחים 
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הקשיים הגדולים ביותר שיכולים להיות, והצליח בזה - ולכן מקשרים 
זאת עם יום ההילולא.

הקיימים,  מהקשיים  יפחדו  שלא  כח,  תוספת  נותן  זה  דבר 
ועאכו“כ שלא יפחדו מהקשיים שלעיתים נדמה שקיימים, ויפעלו בכל 
הענינים לא רק כדי לצאת ידי חובה, אלא בהחלטה גמורה ובביטחון 

שיצליחו בזה, והראיה – שכך ראינו אצל בעל ההילולא.

ו. הביטחון שיצליחו נוגע לעצם הפעולה. רואים זאת בפועל – 
בזה, חסר  הוודאות שיצליח  ואין אצלו את  דבר  עושה  כאשר אדם 

בהתמסרות והמרץ שהוא מכניס בדבר.

– בין אם ההנהגה אכן אמורה להיות כך, או שלא, ואפילו בשעה 
שאין לו וודאות שהוא יצליח, גם אז עליו לפעול עם כל ה’שטורעם’, 
חז“ל  הוראת  פי  על  אופן,  בכל  הקב“ה,  של  מצוותו  שזוהי  מכיון 

ש“מתוך שלא לשמה בא לשמה“ – 

בפועל"(,  די מעשה  אבער  דאך  )"איז  הוא  בפועל ממש המצב 
שבכדי להצליח ולעבור את הקשיים גם כאשר אוחזים במצב “שלא 
פועלים  ואזי  בזה.  יצליח  וודאות שהוא  אצלו  שיהיה  נוגע  לשמה“, 

במרץ הכי גדול, ובשמחה וטוב לבב.

ז. לכאורה אין שום ראי’ מזה שבעל ההילולא התנהג באופן של 
מס“נ והצליח באופן כזה שכך יכול להיות גם אצל כל יהודי – מדובר 
ומקטנותו  מנעוריו  יהודי שכבר  ואודות  בישראל,  נשיא  אודות  הרי 
חינכו וגידלו אותו לחיות )“על הליכה בחיים“( באופן של מס“נ, ויותר 

מכך, היו סביבו שורת אנשים שהיו בעלי מסירות נפש.

כיצד אבל יכולים לצפות, לדרוש ולתבוע מכל יהודי, בכל מקום 
ובכל זמן, שהוא יפעל בכל הענינים באופן של מס“נ, ולא יפחד מכל 

הקשיים, ועוד יותר – שיהיה בטוח שיצליח בזה?!

והביאור בזה:

זהו בדוגמת מה שהגמרא )קידושין לב, ב( מביאה ראי’ מאברהם 
בנוגע לענין הכנסת אורחים, אע“פ שאף אחד לא  ומהקב“ה  אבינו 

יכול להשוות את עצמו לאברהם אבינו, ועאכו“כ להקב“ה.
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ח. והעיקר – שכעת אין את אותו המנגד שהיה אז, ואין את אותם 
קשיים שהיו אז. 

שמשלה  אדירה,  ממלכה  נגד  לעמוד  צריך  היה  ההילולא  בעל 
שאין  באופן  אדם,  בני  מיליון  מאתיים  על  הזה(  היום  עד  )ומושלת 
מפריע בידה, וממלכה זו לא אפשרה לעשות את הפעולות של הפצת 

היהדות וכו’, ובעל ההילולא נעמד – יחידי – נגד ממלכה אדירה זו.

ויותר מכך, הוא היה צריך לפעול בעצמו את המס“נ לקחת יהודי 
שני ולשלוח אותו לעשות את העבודה, ועי“ז להעמיד את חייו של 

יהודי שני בסכנת נפשות ממש.

אפילו מצד אנושיות – לא רק מצד יראת שמים – מובנת גודל 
המס“נ שצריכה להיות לו לאדם ישר כדי לשלוח אדם אחר למצב של 
סכנה, ובאופן שהוא לא יכול להבטיח לו שהוא יעמוד לימינו - מאחר 

שבהמצאו במצב ההוא, לא יכל להבטיח שום עזרה...

ואעפ“כ הייתה אצלו מס“נ לשלוח יהודי שני למצב של סכנה, 
ואפילו לאחר שתפסו כמה משלוחיו, ונתנו להם עונש וכו’, המשיך 

בעל ההילולא בעבודה, כידוע הסיפור בזה.

משא“כ עכשיו, לא מדובר על מצב כזה, כיון שהקב“ה העמיד 
אותנו בקרן אורה )בערך להמעמד ומצב ההוא(, והקשיים שעליהם 
צריכים להתגבר, הם בעיקר מה“א-ל זר אשר בקרבך“ – הטענות של 
היצה“ר, או הקשיים הנוצרים מצד היצר הרע של היהודי עליו רוצים 

להשפיע.

הוא  להתמודד,  צריכים  שעמו  הקושי  שעיקר  להוסיף,  ויש  ט. 
כאשר היצה“ר מתנהג כמו צבוע, ומגיע בטענות של יראת שמים – 
כפי שהגמרא )סוטה כב, ב( אומרת שלא צריכים לפחד מאלו שמראים 

גלויות מי הם, אלא צריכים לפחד מן הצבועים –

להתפעל  לא  כדי  ביותר,  גדולה  מס“נ  צריכים  כזה  במצב 
מהטענות של ה“מלך זקן וכסיל“ - ואפילו כשהוא מגיע באצטלא של 
תלמיד חכם, כפי שהגמרא אומרת )חולין צא, א( על מלאכו של עשיו 
ש“כתלמיד חכם נדמה לו“, או, כלשונו של כ“ק אדמו“ר )מוהרש“ב( 
נ“ע, שהיצה“ר בא לבוש בבגדי משי )“זיידענע זופיצע“(, כפי שרואים 
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גם בפועל – וצריכים מס“נ, שלא להתפעל מטענות היצר כאשר הוא 
מגיע עם טענות של יר“ש.

טענתו של היצר הרע היא:

אם  הרי  ספק  שני?  יהודי  בקירוב  להתעסק  צריכים  מה  לשם 
יצליח בזה, ואפילו אם הוא יצליח לפעול על אותו אחד ולקרב אותו, 

הרי לא יודעים עד כמה הוא יתקרב.

ואם כן – טוען הוא – מדוע עליו להכניס את עצמו בספק אם 
הוא יצליח לקרב יהודי שני, עדיף שישקיע את זמנו ומרצו על מנת 
לפעול עם עצמו, שהרי בנוגע להתעסקות עם עצמו, ביכולתו לשער 
שבודאי יצליח, והוא יכול אפילו לחשב את מידת ההצלחה, עד כמה 
הוא יצליח – וא“כ למה עליו להשקיע מרץ, השתדלות וזמן, לקרב 

יהודי נוסף, הרי הדין הוא “אין ספק מוציא מידי ודאי“?!

י. והמענה על זה:

הוא הרי שוכח דבר אחד - אם אלו שהתמסרו לחינוך שלו היו 
הולכים בשיטה זו, הוא לא היה מגיע למעמד ומצב בו הוא נמצא, 

שהוא יכול להשפיע על יהודי שני ולקרבו לתורה ומצוות.

בזה  וללכת  מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד  אותו  שחינכו  אלה 
מחיל אל חיל, אצלם גם היה “מלך זקן וכסיל“ שהיה יכול להתלבש 
ולטעון, מדוע עליך להתעסק בחינוך של בחור  יר“ש  באצטלא של 
בחירתו  תהיה  איך  לדעת  אי אפשר  כאשר  זה,  ילד  או  זה  נער  זה, 

החפשית, ואם החינוך יצליח וכו’.

ובפרט על פי פסק הגמרא )חולין כד, א( בנוגע לסימן ברכה אצל 
תלמיד, שישנם מקרים שצריכים להמתין כו“כ שנים, ורק אז רואים 
סימן ברכה – ועוד יותר, כהלשון הידוע בחז“ל בנוגע לכו“כ ענינים, 
זאת אומרת  ואחד פעמים“,  “אפילו מאה  או  “אפילו מאה פעמים“, 
תשעים  הצליח  שלא  אחרי  אפילו  המאה,  בפעם  לנסות  שצריכים 
יכל לחשוב שעדיף לו להתעסק עם  ובמילא הוא   – ותשע פעמים! 

עצמו!

אם המחנכים שלו היו שוקעים בחשבונות אלו ח“ו, יכול להיות 
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שהוא היה במעמד ומצב נחות יותר מאותו יהודי שעליו מדובר 
כעת שהוא צריך לקרב אותו.

יא. אך האמת היא - מכיון שכל הנ"ל הם טענות ושקו“ט שע“פ 
שכל - שהמענה האמיתי היא:

כשרואים מעשה בפועל, מעשה רב, שישנו יהודי שהתנהג באופן 
כזה, והעמיד תלמידים ושלוחים שהתנהגו באותו אופן, ואפילו לאחר 
שהוא נסע מהמדינה ההיא, המשיכו הם בפעולות בקו זה, ובאותה 
מסירות נפש. ואולי זאת מסירות נפש גדולה יותר, מכיון שאז הפסיק 

גבול גשמי בינם לבין מי שהציב אותם בדרך זו – 

ורואים את ילדיו, “כי הם זרע ברך ה’“, ורואים את הפירות ופירי 
פירות שיצאו דוקא על ידי העבודה באופן זה – 

הרי זוהי הדוגמא הטובה ביותר שיכולה לתת התעוררות ועידוד, 
היצר,  טענות  מצד  הבאים  מהקשיים  להתרשם  ולא  להקשיב  שלא 

מלאכו של עשיו, ש“כתתלמיד חכם נדמה לו“.

אופן  את  בישראל, שהתחיל  נשיא  על הפס“ד של  יסמכו  אלא 
העבודה הזו ועשה כן בעצמו, ולאחר מכן הכריח אחרים )“און דערנאך 
האט מכריח געווען אנדערע“( שאף הם יעשו כך – ולאחר מכן זה 

נעשה רצונם – עד כדי כך שראו מזה פירות ופירי פירות.

כיצד  דוגמא  והראה  הדרך,  את  כבר  שסלל  אחרי  ועאכו“כ 
מצליחים בזה – בודאי שזה יהיה הרבה יותר בקלות.

יב. כשניגשים לענין ה"הפצה" צריכים לדעת שההתעסקות עם 
השני צריכה להיות באופן כזה, שלא רק פועלים עליו שילך בדרך 
הטוב והישר, אלא הופכים אותו למשפיע, שהוא יפעל על עוד יהודים 
שילכו בדרך הטוב והישר, ובלשון הידוע – לעשות ממנו “טופח על 

מנת להטפיח“.

כלומר, צריכים להשקיע )“אריין לייגן“( חיות בעבודה עם הזולת, 
עד שיעשו אותו ל’חי’ כל כך, שהוא ְיַחיה את המקבלים והמושפעים 
שלו, ובלשון הגמרא – “מחי’ חיים“, שגם הוא יפעל על המושפעים 
שלו שילכו “בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח 
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סלה ועד“, כלשונו של אדמו“ר הזקן באגה“ק הידועה )סכ“ז(.

כמדובר   – מובן  שאינו  דבר  לכאורה  יש  זה  לענין  בנוגע  יג. 
בארוכה בשבת ]ש“פ בא[:

“נצח סלה  מוגבל  נברא  פעולה של  אודות  לומר  יכולים  כיצד 
ועד“, והרי הגמרא )עירובין נד, א( אומרת שזוהי לשון המורה ש“אין 

לו הפסק עולמית“, ענין של בלי גבול?

והביאור בזה:

של  ומצוותיו  תורתו  הרי  תומ“צ, שהם  ענין של  עושים  כאשר 
הקב“ה, אזי כיון שהקב“ה הוא נצחי ולמעלה מהזמן, משתלשל ענין 
הנצחיות גם בפעולת האדם – וכפי שאומרים בברכת המצוות “אשר 
קדשנו במצוותיו“, הוא עשה אותנו קדושים על ידי המצוות שלו - 

שבפעולת המצוות יהיה ג“כ ענין הנצחיות.

כיצד מתבטא בפעולת האדם ענין הנצחיות?

כאשר פועלים על יהודי שייעשה שומר תומ“צ, והפעולה היא עד 
כדי כך שמעמיד את חיי משפחתו על יסודי התורה והמצוה, ומחנך 
את  יחנכו  גם  והם  תומ“צ,  שומרי  ג“כ  שיהיו  כזה  באופן  ילדיו  את 

ילדיהם באופן זה – 

יוצא אם כן, שהפעולה שלו היא באופן של “נצח סלה ועד“, כיון 
שעד סוף כל הדורות ניכר שהוא השפיע על יהודי זה, והעמידו בדרך 

התורה והמצוה.

יד. בהאמור לעיל – שיש לפעול על יהודי שני – לא מדובר רק 
אודות יהודי שהוא ערום וחסר כל, שאינו יודע מאום אודות יהדות, 
אלא אפילו כאשר מדובר אודות יהודי שיודע על תרי“ב מצוות, אבל 
חסרה לו הידיעה במצוה השש מאות ושלש עשרה; או שיש לו ידיעה 
אחת  במצוה  המס“נ  ענין  לו  חסר  אך  המצוות,  תרי“ג  בכל  אפילו 

מתרי“ג המצוות – 

גם אז הוא צריך לפעול אצלו את אותו הענין שחסר אצלו, כיון 
ש“ולא איתנו יודע עד מה“.

ובלשון חז“ל “אל תהא יושב ושוקל במצוותי’ של תורה, קלות 
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שזו  יודע  שהוא  מובן  גופא  שמזה  שבחמורות“,  וחמורות  שבקלות 
“קלות שבקלות“ וזו “חמורות שבחמורות“, ואעפ“כ, כאשר זה מגיע 
למעשה בפועל אומרים לו “אל תהא יושב ושוקל כו’“, כיון ש“אין אתה 
יודע מתן שכרן של מצוות“ )שהשכר הגדול ביותר הוא שמצליחים, 

והפעולה נעשית באופן של “נצח סלה ועד“, כנ“ל(.

ומזה מובן, שאפילו אם יש יהודי שמה שחסר אצלו זה ‘סך הכל’ 
- ענין המס“נ ב“קלות שבקלות“ - ויש לו את האפשרות לפעול עם 
אותו יהודי ולהסביר לו שגם “קלות שבקלות“ הן רצונו של הקב“ה – 

הרי ברור הדבר שעליו לעשות זאת.

– הרי  ועאכו“כ מלך מלכי המלכים הקב“ה   – בנוגע למלך  טו. 
אפילו למי ש“מחוה במחוג קמי מלכא“ מגיע עונש הכי חמור )חגיגה 
ה, ב(, כיון שזה נעשה בתור מרידה במלכות, ומרידה במלכות היא 
אפילו כאשר היא נעשית מצד חוסר ידיעה, מכיון שהיה עליו ללמוד 

את הדין ואז היה יודע.

מכיון  הנה  שבקלות“,  “קלה  שהיא  מצוה  שאפילו  מובן  ומזה 
שהיא רצונו של הקב“ה – כי “כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן 
למשה מסיני“, שבהר סיני היה “וידבר אלקים את כל הדברים האלה 
לאמר“ – לכן, מצד הקשר שלו עם מלך מלכי המלכים הקב“ה, אפילו 

מצוה קלה שבקלות נוגעת לעצם החיות שלו.

ומכל הנ“ל מובן, שהפעולה האמורה היא לא רק בנוגע לתינוק 
כפי  אלא,  יהדות,  אודות  כלל  יודע  שאינו  העכו“ם,  לבין  שנשבה 
שהגמרא אומרת )ב“מ לג, א( שאפילו אם הוא מספר לו )“דערציילט 

אים“( מה זה “זוהמא ליסטרון“, הוא כבר נקרא רבו -

אפילו  חיות,  מישהו  אצל  להוסיף  ביכולתו  יש  כאשר  ועד“ז, 
במצוה קלה שבקלות, צריכה להיות לו על כך מס“נ, ולהתעסק בזה 

עם כל ה’שטורעם’, וזהו דבר ודאי שהוא יצליח בזה.

ייתכן שאפילו  טז. כאשר יתעסקו בענין זה באופן האמור, אזי 
העולם  כל  ואת  עצמו  “את  תכריע  שבקלות,  קלה  במצוה  ההוספה 

כולו לכף זכות“.

כפסק דין הרמב“ם, שאדם צריך להביט על עצמו שהוא שקול, 
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ושהעולם שקול, ולכן הרי ע“י מעשה אחד ביכולתו להכריע את עצמו 
מאזנים  בכף  זאת  שרואים  כפי   – זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת 
שקולים, שאפילו דבר קטן יכול להטות את כל המאזנים לצד ימין, 
ומזה מובן שאפילו על ידי מצוה קלה שבקלות יכול הוא להכריע את 
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, ולגרום לו להם תשועה והצלה.

וכאמור לעיל, בשעה ש'נזרקים' אל תוך העבודה, ישנה הברכה 
תחנה  ומעורר  ומשמש“,  עומד  כאן  “אף  אשר  ההילולא,  בעל  של 
בהפצת  העוסקים  אלו  ועל  בכלל,  ישראל  בני  על  ובקשה  ותפלה 
יהדות במיוחד – שתהיה להם הצלחה רבה ומופלגה בעבודתם, וזה 

יוסיף בברכת ה’ בהמצטרך להם, בבני חיי ומזוני רויחי.

להצלחה  ג“כ  נוגע   – הגשמיים  בעניינים  הרחבה   – זה  שענין 
אין  ליהודי  שכאשר  דעות,  בהלכות  הרמב“ם  שאומר  כפי  בעבודה, 
בלבולים מצד דאגות בעניני בני חיי ומזוני, אזי יכול הוא לעבוד את 
הקב“ה בשלימות, הן מצד הגוף והן מצד הנשמה, כיון שאין לו שום 

ענינים המבלבלים – ואזי גם התוצאות הנגרמות מכך הן בשלימות.

ויהי רצון שכאו"א יפעל בכל ענינים אלו - ומתוך הרחבה  יז. 
הייעוד  לקיום  שנזכה  עד  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן  אמיתית, 

שבפרשת שבוע, “ובני ישראל יוצאים ביד רמה“ .

בני  כבר  עמדו  במצרים  האחרונים  ורגעים  ובימים  שמאחר   –
)כמסופר  במושבותם  אור  היה  ישראל  בני  “ולכל  בו  במצב  ישראל 
בפרשת בא(, זה פעל אצלם, שכאשר היו צריכים לצאת ממצרים, היה 

זה באופן של “ובני ישראל יוצאים ביד רמה“,

וכן תהיה לנו – שבימים האחרונים של הגלות יעמדו בני ישראל 
ביד  יוצאים  ישראל  ש“ובני  הענין  יהיה  ואז  ביהדותם,  גלי“  “בריש 

רמה“,

ולאחר מכן יהיה הענין של “אז ישיר משה“, כפי שהגמרא אומרת 
“שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה“ – שביחד 
עם בעל ההילולא ישירו את השירה העשירית, בביאת משיח צדקנו, 

בגאולה האמיתית והשלימה, ובקרוב ממש.

)ניגנו “הוא אלוקינו“(.
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שיחה ג’

חי. דובר כמה פעמים, וכנ“ל, שאע"פ שמדובר אודות הנהגה של 
נשיא – אשר כשמו כן הוא, מרומם ומנושא מהעם – אעפ“כ, מכיון 
שהנהגה זו היתה מהנהגותיו הגלויות, שרצה שידעו ממנה, מובן שזה 

נכלל בעבודתו ופעולתו כמדריך, וממילא זה שייך לכולם.

עיקר ענינו של נשיא אינו זה שהוא מורם מעם, אלא זה שהוא 
גופא  רישא  “בתר  הידוע  וכלשון  אותם,  ומרומם  העם  עם  מתקשר 

אזיל“.

כלומר, כמו שהראש מרומם מהגוף, ואעפ“כ ברור שאין הכוונה 
שהראש יהי’ מובדל מהגוף ח“ו – שאז חסר לא רק בגוף, אלא גם 
בראש –  ותפקידו ופעולתו של הראש הוא, שבהיותו מרומם מהגוף, 
יהיה קשור )“זאל ער זיין פארבונדן“( וינהיג את הגוף, עי“ז ש“החכם 
צריך  להיכן  כולו  הגוף  את  ומכוון  רואה  וה’ראש’  בראשו“,  עיניו 
ללכת, ממה צריך הוא להישמר, ובעקבות איזה ענינים כדאי לו ללכת 

ו'לרדוף' )"און נאך וואס זאל ער גיין און נאכלויפן"(.

ועד“ז הוא בנוגע לנשיא וראש בישראל, שאע“פ שהוא מרומם 
מהעם – בדוגמת הראש שמרומם מהגוף – ולכאורה קשה להידמות 
אליו וללכת בדרכיו, אעפ“כ אומרים, שאדרבה, מכיון שהוא נשיא של 
העם, הרי זה גופא ההוכחה שצריך ללכת בדרכיו, עכ“פ באופן של 

“מעין“, מכיון שהוא סלל כבר את הדרך.

יט. ענין זה ניתן להבין במכל שכן וק“ו מהקב“ה בכבודו ובעצמו.

הקב“ה הוא הרי “אמיתת המציאות“, ואי אפשר להידמות אליו 
בזה  מאריך  שהרמב“ם  וכפי  ואשוה“,  תדמיוני  מי  “אל  כמ“ש  כלל, 
בתחילת הלכות יסודי התורה, ומניח את זה כיסוד לכל ספרו – כמובן 
מזה שזוהי ההתחלה של הלכות יסודי התורה – ועד כדי כך, שזהו 

“יסוד היסודות“.

ואעפ“כ, אומר הקב“ה שצריך “ללכת בכל דרכיו“ – “הוא רחום 
אף אתה תהא רחום“, כלומר, אע“פ שמדגישים שאלו הם “דרכיו“ של 
הקב“ה, ומעיקרי האמונה הוא שהקב“ה הוא “אמיתת המציאות“, ואי 
אפשר להידמות אליו כלל, הנה יחד עם זאת רצה הקב“ה, ונתן את 
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הכח בשביל זה, שכאשר יהיה “ובחרת בחיים“ – שיבחרו את הדרך 
הנכונה ב“דרך החיים“ – יוכלו ללכת ב“דרכיו של הקב“ה“.

ואם לגבי הקב“ה אומרים שצריך להיות “ללכת בכל דרכיו“, אז 
עד“ז הוא גם לגבי אלה שמביאים ומגלים את דבר ה’ ורצונו ליראיו 
– ולכל אשר בשם ישראל יכונה – שה’דרך’ שהם גילו היתה בודאי 
בכל  “ללכת  ושיהיה  אזיל“,  גופא  רישא  “בתר  שיהיה  כוונה  מתוך 

דרכיו“, כמו שצריך ללכת בדרכיו של הקב“ה בעצמו.

כ. מהאמור מובן, שכשאומרים שצריך להיות הליכה בדרכיו של 
בנוגע  גם  אלא  כלליים,  הכי  לעניניו  בנוגע  רק  מדובר  לא  הנשיא, 

לאופן ההנהגה.

- וכמדובר כמ“פ, שבכל עניני טוב וקדושה יש את ענין האחדות 
וישנם  מאחר  ואעפ“כ,   – קדושה  עניני  בכל  השוה’  ה‘צד  וישאת   –
ריבוי ענינים, ובלשון הכתוב “מה רבו מעשיך ה’“, מובן, שכל ‘מעשה’ 
זאת.  ידעו  לא  הקודמים  חדש, שמהענינים  דבר  הקב“ה מחדש  של 
הקב“ה,  של  ב“דרכיו“  כלל(  )או  פרט  שזהו  שמכיון  מובן,  ובמילא 

צריכים ללמוד גם מזה -

נשיא  של  ההנהגה  מפרטי  גם  ללמוד  שצריכים  מובן  ועד“ז 
בישראל.

כא. ובהקדמה:

בנוגע לענין של הפצת היהדות, ישנו - כבכל עניני טוב וקדושה 
ללכת  שצריך  מה(,  קיט,  )תהילים  ברחבה“  ד“ואתהלכה  הציווי   -
בתוקף וברחבות, ולא להתחשב עם קשיים, ואפילו אם הקשיים הינם 

אמיתיים.

אמנם, גם ב“אתהלכה ברחבה“ גופא – ישנם כמה אופנים: היו 
כאלה שעיקר עבודתם היתה ‘בפנים’, או עכ“פ בין יהודים עצמם, והיו 
כאלה שענינם היה להתחבר לממשלה של המדינה בה היו היהודים, 

ולפעול על ידם ענינים בשביל היהדות.

– כמו מרדכי, שהיה אחד מהסנהדרין, והיה אצלו גם את הענין 
של “יושב בשער המלך“. וכמדובר פעם בארוכה )ראה לקו“ש חל“א 
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שיחה לפורים( אודות מה שהגמרא אומרת על הפסוק “ורצוי לרוב 
מקצת  ממנו  שפירשו  מלמד  אחיו,  לכל  ולא  אחיו  “לרוב  אחיו“, 

סנהדרין“ – שהסיבה לכך היתה מכיון שהתעסק בעניני המלוכה.

אמנם, הם היו רק מקצת הסנהדרין, אך רוב אחיו, ו“אחרי רבים 
להטות“, קיבלו דרך זו, שכאשר יש צורך להציל יהודים, צריך להיות 
ש“ומרדכי יושב בשער המלך“, בו בזמן שהוא היה אחד מהסנהדרין 

)ורק מיעוט ויחידי סגולה יכלו להתנהג באופן אחר(. 

כב. ענין זה, הוא אחד הענינים בו התייחדו פעולותיו של כ“ק 
מו“ח אדמו“ר מפעולותיו של כמה מהנשיאים שלפניו:

עיקר פעולתו של אביו - שבעל ההילולא היה ממלא מקומו - 
היתה בין יהודים, וביהודים גופא, עד ליהודי שנמצא בקצה העולם; 
משא“כ פעולותיו של בנו ממלא מקומו, היו גם בהשתדלות “בשער 

המלך“, מצד שינוי המצב במדינה וכו’.

וכידוע כמה סיפורים אשר עוד בחיי אביו הוא נסע בשליחותו 
על  )“אפשרייען“(  למחות  בכדי  הצאר,  תחת  שהיו  המלוכה  לשרי 
גזירות שהיו כבר בתוקף ולמנוע גזירות חדשות )כפי שהודפס כבר, 

ודובר על כך פעם בארוכה(.

)ע“ד מה שהגמרא מספרת, שדוד המלך אמר שירות ותשבחות 
ועסק בתורה, ועי“ז היה יואב בן צרויה היה מנצח במלחמותיו(.

ועד כדי כך, שנסע גם לחו“ל להתראות עם שרי המלוכה של 
מדינות אחרות, כאשר היו צריכים למחות על הגזירות והפוגרומים 

ר“ל שהיו אז )ובענין זה הפרטים אינם ידועים כ“כ(.

וכבר אז פעלו גם ע"י ארה“ב - שכבר אז ראו את חסדם בנוגע 
ליפן,  רוסיה  בין  המלחמה  ההיא  בתקופה  היתה  שכאשר   - לבנ“י 
ארה“ב סירבו לתת להם הלואה, בגלל הפוגרומים שהיו אז, וזה פעל 

שיפסיקו את הפוגרומים.

המושב  לתחום  בנוגע  פעולות  היו  שלאח“ז  בשנים  ועד“ז 
)“צ’יערטא אסיעדלאסטי“( – שבענין זה היו אמנם פעולות בין עסקני 
בנ“י, ובזה השתתף גם אביו – אך בנוגע לפעולות עם שרי המלוכה, 
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השתתף בגופו דווקא ממלא מקומו, כ“ק מו“ח אדמו“ר.

ועד“ז לאחרי הסתלקות אביו, כשהוא נהיה הנשיא – וכידוע הדין, 
שבן יחיד של מלך אינו צריך משיחה, מכיון שזהו המשך למשיחת 
אביו – שהיו את פעולותיו המפורסמות בין בנ“י, ע“י ייסוד חדרים, 

ת“ת, מקוואות, בתי כנסיות וכו’ -

והיה גם שטח פעולה גדול, בו הוא עמד בקשר עם באי-הכח 
לפעול  אפשר  מה  לראות  בכדי  הקומוניסטי,  המשטר  של  והשרים 
)אע“פ  ההם  בשנים  העבודה  פרטי  את  שיודעים  לאלה  כידוע  שם, 

שמטעמים מובנים לא פירסמו זאת(.

כזה, שאפשר  ומצב  כנ“ל, שכשנמצאים במעמד  מובן,  זה  מכל 
להגיע ולעמוד בקשר עם שרי המלוכה, ישנם אלה המוכשרים לזה 

)“וואס זיינען מסוגל לזה“(, 

מ“רוב  הסכמה  מקבל  לזה  המוכשר  אחד  שאותו  ובשעה   -
אחיו“,שקאי על חברי הסנהדרין, שהם סומכים את ידיהם עליו שהוא 
יישב “בשער המלך“, ויעמוד בקשר עם שרי המלוכה, הרי זהו ענין 
של “עוסק בצרכי ציבור באמונה“, שאז – כפס“ד השו“ע )אדה“ז או“ח 

ס“ע ס“ד( – זה דוחה כל הענינים כולם.

כג. ובענין זה ישנה נקודה חשובה, הנוגעת לאופן העסקנות:

כאשר מגיעים אל “שער המלך“, צריכים לבוא בתור “מרדכי“, 
דהנהגת מרדכי הייתה ש“לא יכרע ולא ישתחוה“,

– ואע“פ שהיתה גזירת המלך ע“י המן, הנה אפילו בהיותו ב“שער 
המלך“ שבו הייתה גזירת המן, “לא יכרע ולא ישתחוה“ )שאפילו לפי 
הדיעה שלא היה בזה איסור עבודה זרה ממש, אעפ“כ – מרדכי “לא 

יכרע ולא ישתחוה“( -

כפי  גם  ישתחוה“  ולא  יכרע  ד“לא  הענין  ישנו  זה  ענין  שע"ד 
שהוא בדקות. 

ובשפה  טובה,  אנגלית  לדבר  שביכולתו  יפגין  שהוא  נוגע  לא 
דיפלומטית גבוהה )“און אויף א הויכע דיפלאמאטיע“(, ובאפשרותו 
להביא ראיות מכל מיני חוקים של עובדי ע“ז – הדבר הראשון שנוגע 
הוא שיהיה ניכר שמדבר כאן יהודי, ואם ישנו הכרח בענינים נוספים, 
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יכולים הם לבוא בסוף דבריו. 

שקודם  ומדינה,  משטר  בכל  הנהוג  כפי   – הוא  הראשון  הדבר 
צריכים למסור )“דערליינגען“( ‘כתב האמנה’, “קרעדענטשולס“, כפי 

שקוראים לזה כאן; ובענייננו – הוא צריך לספר שהוא יהודי וכו’.

וכמו שרואים בפועל, שכדי להצליח ב“שער המלך“ בנוגע לעניני 
יהדות, צריך שיהיה ניכר שמדבר כאן יהודי.

ובזה גופא יש לו ברירה:

 )א( שיאמר שהוא ‘מרדכי’ שיודע שבעים לשון, והוא יכול לדבר 
וכל  יותר טוב אפילו מהמלך אחשוורוש, המן  אנגלית, אולי אפילו 

“שבעת השרים רואי פני המלך“, או -

)ב( שיאמר שהוא אחד מהסנהדרין, ולפני שהוא הלך לדבר עם 
אחשוורוש, הוא שאל את הסנהדרין האם מותר לו לסגור את הגמרא 
וללכת לשבת “בשער המלך“, להשקיע את זמנו בצרכי ציבור בכלל, 
ובפרט בדיבור עם שרי המלוכה, כדי לדאוג לענינים הקשורים עם 

בני ישראל.

האט  אונז  )“אז  מזלנו  שהתמזל  פעמים,  כמה  דובר  כד. 
אפגעגליקט“(, שאנו חיים בתקופה של אלפי שנים לאחר מתן תורה, 

מכיון שבשנים הראשונות לאחר שהיה מתן תורה,

 – אז נאמר לבני ישראל “ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת 
הטוב וגו’“, וכפי שמבאר רש“י “זה תלוי בזה, אם תעשה טוב הרי לך 

חיים ואם כו’“ –

היו צריכים לסמוך על כך, שמכיון שמשה רבינו מוסר זאת בשם 
הקב“ה, מסתמא שזה כך;

אך לאחר שכבר עברו אלפי שנים מאז מ“ת, לא צריכים להזדקק 
ימי  בדברי  לדפדף  מספיק  אלא  הוא,  כן  שמסתמא  כך  על  ולסמוך 
יכולים  ובמילא  השיטות,  סוגי  כל  את  ניסו  שכבר  ולראות  ישראל, 

לראות איזו שיטה היא הנכונה – והיא, זו שהצליחה!

כשעוברים חמישים שנה או מאה שנים – או שנים-שלשה דורות 
שיצאו  מהתוצאות  לראות  יכולים  מסויימת,  שיטה  שניסו  לאחר   –
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משיטה זו; האם היא שיטה נכונה, והראי’ שהצליחה, או שזו שיטה 
מעוותת, והראי’ שנכשלה, או חמור מכך, שהביאה נזק ר“ל.

כה. בשעה שמביטים בדברי ימי ישראל, רואים שבכו“כ תקופות 
היו יהודים שישבו ב“שער המלך“, והיו ממוצעים בין ישראל לעמים, 
וכיון שסוכ“ס הרי “לב ישראל ער הוא“, כל אחד מהם רצה לעשות 
רצו הם לעשות לא רק טובה  ומסתמא  ישראל,  לבני  טובה כלשהי 

מסויימת אלא טובות רבות לבני ישראל.

והיו בענין הזה שתי שיטות: 

הייתה שמכיון שמלכות  ישנה שיטה של המתייונים, ששיטתם 
יון היתה אז ה“מושלת בכיפה“; הם כבשו את כל השטחים, ואת כל 
העולם כולו, הרי כיון שמוכרחים להזדקק להם, וצריך להיות “ודרשו 
את שלום העיר גו’ כי בשלומה יהי’ לכם שלום“ )ירמיה כט, ז(, עליו 
להתפלל לא בלשון הקודש, ולא דרך בית המקדש, ולא בנוסח שתקנו 

אנשי כנסת הגדולה,

אלא עליו לדבר יונית, ולדבר בסגנון כזה שלכל לראש ימצא חן 
אצל מלכות יון, ועליו ללמוד חכמת יון, ו“לספר קומי“ )ראה סוטה 
מט, סע“ב(, ועל ידי זה הוא יוכל להצליח ולפעול שלא יאפשרו לגזור 

גזירה על בני ישראל, או לבטל גזירה שכבר ישנה רח“ל –

ובמשך הדורות היו כמה וכמה שניסו את השיטה הזאת.

אמנם, היו כאלה שניסו ללכת עם שיטה שניה: 

הם הודיעו מלכתחילה על היותם יהודים, וממילא בשבת אינם 
מתחילה  שאצלם  ואמרו  והוסיפו  המלך“,  ב“שער  להיות  יכולים 
השבת ביום שישי אחרי הצהרים, לקראת שקיעת החמה – ולא משבת 
בבוקר, כמו אצל הגוים להבדיל – והיא מסתיימת רק בצאת הכוכבים, 
להם עסק עם  אין  אלו  ובשעות  מכן...  וארבע שעות לאחר  עשרים 

“שער המלך“. 

– הם מכירים אמנם את הדין של פיקוח נפש וכו’, אך אין לזה 
כל שייכות לענין של “יושב בשער המלך“ –

ועד“ז, בשעה שהוא כן “יושב בשער המלך“, הוא מתנהג כיהודי; 



בלתי מוגה

התוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א 22

כפי שהייתה הנהגת מרדכי, שכאשר היה “בשער המלך“, והיה שר 
שהגמרא  וכפי   – ואיש“  איש  כרצון  “לעשות  היה  אזי  להמן,  שווה 
אומרת ש“איש ואיש“ קאי על מרדכי והמן, שהיה בסעודה אוכל כשר 

בשביל היהודים, כיון שכך רצה מרדכי.

צריך  והוא  שמאחר  להקשות,  לכאורה  ניתן  זו  שיטה  על  כו. 
להיעזר בהמן – מכיוון שהמן הוא שר, ואפילו אחרי נשיאת החן של 
מרדכי אצל אחשוורוש, אעפ“כ, היה המן יותר מקורב לאחשוורוש, 

הנה – לכאורה לא צריך ולא כדאי להראות שהוא יהודי.

ואעפ“כ, אומרים לו, שדווקא בזה מונחת ההצלחה. כדי להצליח 
“איש  זה  והמן  שמרדכי  יידע  שהוא  לדאוג  צריכים  אחשוורוש  עם 
ואיש“ – שלמרדכי יש הנהגה משלו, ולהמן יש הנהגה משלו, ואע"פ 
יותר ממנו, בכל זאת “לא  יודע שהמן מקורב לאחשוורוש  שמרדכי 

יכרע ולא ישתחווה“, אפילו אם עי“ז יתווסף הצלחה בעניניו. 

ודווקא ע“י הנהגה כזו הצליח מרדכי “בשער המלך“, כפי שרואים 
מכל הסיפור.

ועד“ז מוצאים הנהגה כזו – כמו מרדכי – בכמה וכמה תקופות; 
שאלו שהיו ממוצעים בין היהודים לגויים, הגיעו אל הגויים ואמרו 
להם “בריש גלי“ ו“ביד רמה“ שיידעו שהם יהודים, ולא רק מצד זה 
שיש לו אם יהודיה )“און ניט נאר דערמיט וואס ער האט א אידישע 
ורק  יהודי,  הוא  לראש  לכל  היום-יום,  בחיי  שגם  אלא   – מוטער“( 

לאחר מכן מתפלל הוא לשלום העיר והמדינה וכו’.

כז. בענין זה חשוב להדגיש כמה נקודות:

לגוי,  להסביר  וניתן  ח“ו,  במישהו  לפגוע  כוונה  שום  כאן  אין 
שענין זה – שהוא מתנהג כיהודי – נוגע גם לתפילתו לשלום העיר; 
להיות  צריכה  היא  תצליח,  שתפילתו  רוצה  שהוא  מכיוון  שהרי, 

“תפילת אמת“; 

וכדי שתהיה “תפילת אמת“ אינו יכול להסתתר ‘בבגד לא שלו’ 
)"אין א מאנטל וואס איז ניט זיינער“( כדי שהגוי יחשוב שהוא יהודי 
מתורבת ומודרני )“א פאר’גוי’שטער איד“( ולא יהודי ירא שמים )“א 

ריכטיקער איד“(,
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ובמילא, כדי שתפילתו תהיה “תפילת אמת“, צריך הוא להתנהג 
כמו יהודי אמיתי.

ויותר מכך:

רק  לא  נוגע,   – כיהודי אמיתי  צריך להתנהג  – שהוא  זה  ענין 
לתפילתו לקב“ה, ש“מתוך שיודעין בהקב“ה שאמיתי הוא, לפיכך לא 

מכזבין בו“ )יומא סט, ב(, אלא גם להצלחתו בפעולותיו עם הגוי,

שהרי באם יקלוט הגוי שהיהודי רימה אותו ולא סיפר לו את 
האמת, יאבד הגוי את האימון בו, ואז, אפילו כשיאמר את האמת הוא 
לא יאמין לו... – כמו שהגמ’ )סנהדרין פט, ב( אומרת, “כך עונשו של 
כל בדאי, שאפילו אמר אמת אין שומעין לו“ – ובמילא ייוצר מצב 
לא  היהודי  זה  ואחרי  אותו,  צריך  שהוא  זמן  כל  אותו  ינצל  שהגוי 

יתפוס אצלו מקום בכלל, כפי שרואים בפועל.

וכאמור לעיל, הנהגה כזאת הייתה לא רק בימי מרדכי ואסתר. 
בין  ממוצעים  שהיו  אלו  אודות  ישראל  ימי  בדברי  שיעיינו  בשעה 
ישראל לעמים – ומכיוון שנמצאים בגלות אכן צריכים להיעזר “בחסד 
לאומים“ אע“פ שיודעים שזהו “חטאת“ ש"אין עושין אלא להתייהר" 

)ב“ב י, ב( – יראו שהיו ביניהם שתי שיטות:

שהלכו  אלו  ו)ב(  המתיוונים  של  השיטה  עם  שהלכו  אלו  )א( 
עם השיטה האמתית, שלכל לראש הינו יהודי ורק אחרי זה הוא גם 
ודווקא  וכו’.  ציבור  בצרכי  ועוסק  המלך“  בשער  ה“יושב  דיפלומט 
שיטה זו הביאה הצלחה בהתעסקות בצרכי ציבור ובעסקנות ב“שער 

המלך“.

כח. ישנה עוד נקודה שמגיעה לאחרי זה, שגם היא איננה טפילה, 
כי אם נקודה עיקרית:

בשעה שמתרגלים לדבר עניינים שאינם אמת, גם אם ייתנו לזה 
ונעשה  ‘שפה דיפלומטית’ – ההרגל נעשה טבע,  שם עדין – שזוהי 
אצלו טבע לדבר היפך האמת אפילו כשזה לא קשור כלל לענינים 

אותם הוא רוצה לפעול.

ובזה הוא הרי “חובל בעצמו“ )כלשון המשנה ב“ק ד,ב(, ואף שעל 
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דבר כזה הוא פטור בדיני אדם, הרי כתוב ע“ז במשנה ש“אינו רשאי“, 
בנוסף לכך שבזה הוא מראה דוגמא חיה לאחרים.

ההנהגה צריכה להיות באופן שהוא מראה שהינו יהודי, ומתגאה 
בכך )“ער בארימט זיך דערמיט“( – לא שהוא מתגרה ב“גוי קטן“, אך 
הוא בפירוש אומר “ואנחנו בשם ה’ אלוקינו נזכור“, שלזה אין שום 

שייכות להתגרות בגוי-קטן.

והוא רואה שהיהודי מתנהג   – ישנו שליטה  ואז, בשעה שלגוי 
בצורה כזו – הוא תופס אצלו מקום יותר, וממילא הוא מצליח יותר 
מתייוונים,  שהם  לגוי  ומראים  השנייה,  בדרך  ההולכים  אלו  מאשר 

ורודפים אחריו וכו’. 

וכאמור, אין לזה שום שייכות להתגרות ב“גוי קטן“, כי כאשר 
ביי  זיך  האלט  )“וואס  מיהדותו  המחזיק  יהודי  שהוא  הגוי  רואה 
אידישקייט“( ובאמת – והראי’, שהוא מתנהג כך בחיי היום יום – הגוי 
איננו מתרגז מכך, ואינו לוקח את זה כפגיעה בו. ואדרבא, מתי מתרגז 
הגוי? בזמן שמגיע ה’חג’ שלו, ומגיע היהודי בריצה ומתיישב לידו, 

סביב שולחן, ואומר שם “תורה“ – אז מתרגז הגוי!

בנוגע  ובפרט   – סיפורים  כמה  ידועים  זה  לענין  בנוגע  כט. 
לעסקנות ציבורית – הן בדורנו והן בדורות שלפני, במשך כל הדורות.

ע’  ח“ו  לקו“ש  )ראה  ההילולא  לבעל  בנוגע  הסיפור  את  ישנו 
לו  שקראו  היהודים“,  “צורר  שר,  אז  היה  אביו:  בחיי  שקרה   )287
‘סטליפין’ וממנו הגיעו כל הצרות והגזירות וכו’, והיה אחד – שלימד 
לו  שהייתה   – וכו’  ציבורית  בעסקנות  להתעסק  איך  ‘סטליפין’  את 

השפעה רבה עליו.

שבת...  בליל  אליו  להגיע  צריך  והיה  נסע,  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק 
כשנכנס, הוא אמר ב’גאון’ שמכיוון וזה ליל שבת, איננו יכול לעשות 

עניינים שהם היפך היהדות – עם כל אריכות הסיפור.

ודווקא אופן הנהגה זו, פעלה ש’ההוא’ יעשה ב“מידה חשובה“ 
את מה שביקשו ממנו )“דאס וואס מ’האט פארלאנגט פון אים“( אע“פ 

שגם הוא היה “צורר היהודים“ – לא פחות מ’סטליפין’.
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ומזה מובן בנוגע אלינו, ההוראה כיצד צריכה להיות ההנהגה. 
פעם – מיד לאחרי מתן תורה – עוד היה אפשר להסתפק איזו שיטה 
יעיינו  תצליח, אבל עכשיו זה כבר “יצא מידי ספק“, שהרי אם רק 

בדברי ימי ישראל, ויתבוננו בזה,

אלא  לו,  הנוחה  הדרך  את  לחפש  ומבלי  קדומה,  דעה  ללא   –
מתוך חיפוש השיטה שבוודאי תצליח – 

אין שום ספק מה ימצאו. ולא רק פעם אחת אלא כמה פעמים עד 
אפילו מאה פעמים וכו’, במשך דברי ימי ישראל. 

עם  יומיים  היום  חייו  את  לחבר  צריך  שיהודי  כמ“פ  דובר  ל. 
 )29 ע’  )סה“ש תש“ב  וכידוע פתגמו של אדמו“ר הזקן  ענין בתורה, 
בתורה  לפרשה  שהכוונה  שביארו  וכפי  הזמן.  עם  לחיות  שצריכים 
שלומדים וקוראים אז – שממנה צריכים ללמוד הוראה בנוגע לזמן 

זה.

פרשת השבוע היא הרי פרשת בשלח, וע“פ תקנת בעל ההילולא 
שילמדו כל יום חלק מהפרשה – ביום ראשון מהתחלת הפרשה עד 
שני וכו’ – מובן, שההוראה בתורה בנוגע ליום ראשון, ערב יו“ד שבט 

, צריכה להיות בפרשת בשלח בחלק הנמצא בין התחלתה ל’שני’.

בפרשה שם מסופר אודות שתי השיטות הנ“ל:

מיד בהתחלת הפרשה מסופר ש“ויהי בשלח פרעה את העם“, 
כלומר, שהיו אז יהודים שלא רצו לצאת ממצרים, והיה צריך שפרעה 

ישלח אותם... 

הם ידעו שהמצריים העבידו אותם עבודת פרך, וידעו שהיה את 
העניין ש“ולא ידע את יוסף“, שפרעה ציוה לשכוח את כל הטובות 
לצאת  רצו  יהודים שלא  אז  היו  ואעפ“כ   – וכו’  מיוסף  קיבלו  שהם 

ממצרים.

וזאת, מכיוון ש“בר“ה בטלה עבודה מאבותינו“ )ר“ה י“א רע“א(, 
ללכת  לנו  למה  הם,  צעקו  ובמילא,  פרך,  עבודת  הייתה  לא  וכבר 
למקום בלתי ידוע במדבר )"ערגעץ אין א מדבר"( ולחפש שם תורה 
ויהדות ולציית לאיש פראי כמו משה רבינו )“א ווילדער מענטש ווי 
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מלך  עם  טאן“(  צו  )“מ’האט  עסק  לנו  שיש  בשעה   – רבינו“(  משה 
המדינה, עם חרטומי מצרים ועם חכמת מצרים?

עדיף להישאר במצרים, מכיוון שנמצאים הרי בארץ גושן ועבודת 
פרך כבר איננה...

 – למה לנו לצאת ממצרים ולחפש איזו תורה )“זוכן א תורה“( 
בהר סיני במדבר?! וממילא, טענו, לא רוצים לצאת ממצרים!

שולח להם הקב“ה אזהרה ע“י התורה ומקבל התורה – “משה 
ש“ביד  מכיוון  ברירה,  אין  שליהודי  ומבהיר,   – מסיני“  תורה  קיבל 
כל  על  )שהולך  יחזקאל  נבואת  של  ובלשונו  מארצו“  יגרשם  חזקה 
הגלויות( שאם יהודי ירצה לומר ש“ככל העמים בית יהודה“ )יחזקאל 
כה, ח(, שיידעו ש“ביד חזקה גו’ אמלוך עליכם“ )שם כ, לג( – ליהודי 

אין ברירה! 

)צריך להבהיר:

עליו  ברירה,  מחוסר  ולכן,  ברירה  ליהודי  שאין  הפירוש  אין 
להתייגע )“דארף ער זיך מאטערן“(, אלא אדרבא – אין לו ברירה ולכן 
עליו לקבל על עצמו משהו שטוב בשבילו לא רק בעולם הבא, אלא 
גם בעולם הזה, כמ“ש “ובחרת בחיים“, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו(.

לא. יש להדגיש שההודעה ש“ביד חזקה יגרשם מארצו“ הייתה 
תשע  עוד  היו  מכן  ולאחר  המכות,  עשרת  של  ההתחלה  קודם  עוד 
מכות, והמכות פעלו )“האבן דערנומען“( אפילו על הגויים – כמדובר 
בהתוועדות בשבת בארוכה – כפי שרואים שהגויים טענו לפרעה “עד 
מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים“, תעשה את מה שמשה 

רבינו אומר לך! 

– ואעפ“כ היו יהודים שלא רצו לצאת ממצרים...

ועד כדי כך – כדברי רש“י בפרשת בא )יב, יג( – “שהיה ישראל 
בביתו של מצרי וכו’“, כלומר, בליל חמישה עשר בניסן אחר שהיה 
בביתו  יהודי ששהה  לחפש  הלך הקב“ה  קרבן פסח,  הענין של  את 
של מצרי, והוא היה צריך להציל אותו משם, כיון שהיהודי ‘כלא’ את 
ביודעו שאוחזים  געשפארט“(  אריין  אהינצו  זיך  )“האט  עצמו שמה 
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כבר במכה העשירית והאחרונה...

היהודי ידע שהקב“ה אמר ש“ביד חזקה אגרשם מארצו“ ואפילו 
חרטומי מצרים צעקו ש“אצבע אלקים היא“ )וארא ח, ט“ו(, ולא היה 

אצלם שום ספק בכך -

בזמן  בו  ובמילא,  עורף“,  “קשה  הרי  הוא  יהודי  אעפ“כ,  אך 
שחרטומי מצרים צועקים “אצבע אלוקים היא“ ו“עד מתי יהיה זה לנו 
למוקש, שלח את האנשים“; יהודי ‘כולא’ את עצמו בבית של מצרי 
רח“ל, ומתיישב בין המצרים – בליל חמשה עשר בניסן, אחרי שאכלו 
כבר את הקרבן פסח )שהרי הענין של מכת בכורות, שאז היו צריכים 

להציל אותו, היה רק “בחצי הלילה“(...

אך מכיוון שלקב“ה יש הרי רחמנות על כל יהודי, ישנו ענין של 
“בשלח פרעה את העם“ – שהגוי מכריח את היהודים לצאת מטומאת 

מצרים, אע“פ שהיהודי ‘כולא’ את עצמו בין המצרים.

לאחר מכן מגיעים לסיום שיעור החומש של ערב יו“ד שבט:

“ובני ישראל יוצאים ביד רמה“, שהחידוש של יציאת מצרים היה 
שאף יהודי לא נשאר בגלות, ואפילו היהודים שנכלאו בבתי המצריים 
בגאולה  כמו  – שלא  הוציא הקב“ה משם  בניסן,  בליל חמשה עשר 

מבבל ועד“ז בגאולת יון ומדי ופרס, אז נשארו יהודים בגלות.

כלומר, מכיוון שהקב“ה אינו נוטל את הבחירה מבני ישראל - 
מכיוון שזהו היפך הטבע – לכן זה נעשה באופן של “ביד חזקה יגרשם 
מארצו“, שגויים מראים לו שהוא צריך להתנהג לפי מה שהיהדות 

דורשת.

לב. ענין זה לכאורה אינו מובן:

לצאת  רצו  שלא  יהודים  שהיו  התורה  לנו  מספרת  מה  לצורך 
ממצרים? חז“ל הרי אומרים ש“אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר 
הכתוב“ )ב“ב קכג, א(, ועאכו“כ שהתורה לא תספר בגנותן של כל 

ישראל 

– מדובר אמנם לפני מתן תורה ואודות יהודי שנמצא במצרים, 
“ערות הארץ“, אבל אעפ“כ – זהו הרי סיפור בגנותן של ישראל?
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והביאור בזה הוא:

הכתוב  שעיקם  שזה   )26 ע’  חי“א  )לקו“ש  פעמים  כמה  דובר 
הבהמה  “ומן  שנאמר  מפיו,  מגונה  דבר  הוציא  ולא  אותיות  שמונה 
דבר  על  מדובר  כאשר  רק  זהו  א(,  ג,  )פסחים  טהורה“  איננה  אשר 

שאינו נוגע ל“הלכה למעשה“, זה סיפור שקרה בימי נח, 

אבל, בשעה שזה נוגע להלכה למעשה, בפרשת שמיני וכיו“ב, 
צריכים לומר במפורש על דבר שאינו טהור את המילה “טמא“, מכיוון 

שזהו ענין הנוגע למעשה.

ועד“ז גם בנדו“ד:

מכיוון שענין זה – ללמד כיצד צריכה להיות הנהגה של יהודי – 
נוגע למעשה, מספרת התורה את הסיפור האמור, כדי שנדע שבשעה 
שיבוא הזמן של "כימי צאתך מארץ מצרים", ולפני זה יהיה מעמד 
ומצב של חושך כפול ומכופל, עד כדי כך ש“וימש חושך“, שאפשר 

יהיה למשש את החושך בידיים )בא י, כא ובפרש“י( –

וירעיש  יתחזק  יהודי, שיצרו הרע  יפעל אצל  יכול להיות שזה 
)“זאל זיך שטארקן און שטורעמען“( – למה לך לרוץ ל’מדבר’, “לכתך 
זרועה“, עדיף לך להישאר במצרים, בארץ  אחרי במדבר בארץ לא 
יהיה  הכל  פרך,  עבודת  אין  שכבר  ומכיוון  המצריים,  בין  או  גושן 

בסדר!..

ובמילא  ויראו“,  “ישמעו  שיהיה  כדי   – התורה  מבהירה  ולכן 
לא יעשו זאת פעם שניה – שצריכים לדעת ש“לא ככל הגויים בית 
יושיענו“  הוא  מלכינו  ה’  מחוקקנו,  ה’  שופטינו,  “ה’  ורק  ישראל“ 

)ישעיה לג, כד(. 

הקב“ה נותן לנו את החוקים איך להתנהג, והוא יעזור לנו ויוציא 
יהיה שלא בדרך הטבע, או שכן בדרך  זה  ובין אם  אותנו מהגלות, 
הטבע ונצטרך להיעזר בפלוני בן פלוני ובזה ש“יושב בשער המלך“ 
– צריכים לדעת שדווקא “הוא מלכינו כו’ הוא יושיענו ויגאלנו שנית 

בקרוב“.

לג. ובמילא, צריכים לדעת:
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יהודי  רואים  בו  שכזה  מצב  הייתכן  וישאלו,  שייבהלו  בשעה 
היושב בין המצריים ולא רוצה לצאת משם,

לחיות  שאפשר  ומכיון  מאבותינו“,  עבודה  ש“בטלה  בטענו   –
חיים חופשיים אז למה לו ל’היסחב במדבר’, “ארץ לא זרועה“, ולחיות 
לפי חוקים שחלקם אינם ‘דמוקרטיים’, ואינם מובנים כלל ע“פ שכל, 

ו“אומות העולם מונין את ישראל“ )רש“י ר“פ חוקת( –

לכן מספרת התורה בשיעור החומש, שגם ביציאת מצרים היו 
כאלו יהודים שפרעה היה צריך לשלוח ולגרש מטומאת מצרים! אך 
סוף כל סוף היה “ובני ישראל יוצאים ביד רמה“, ואף יהודי לא נשאר 

בגלות. 

בקרוב  עכשיו,  שתהיה  הגאולה  מצרים“,  מארץ  צאתך  ו“כימי 
יישאר  לא  יהודי  שאף  באופן  ג“כ  תהיה  צדקנו,  משיח  ע“י  ממש, 
אשר  מ“הא-ל  חירות  אמיתית,  לחירות  ייצאו  היהודים  וכל  בגלות, 

בקרבך“, היצר הרע, ועאכו“כ חירות משעבוד מלכויות.

ש“מעדנים  מלכים(  הלכות  )סוף  הרמב“ם  דברי  שיקויימו  עד 
מצויין כעפר“ ולא יהיה “לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה וכו’“, יחד 
ה’,  “כי מלאה הארץ דעה את  ויהיה  עם כל הענינים המנויים שם, 

כמים לים מכסים“, ובקרוב ממש.

)ניגנו ניגון שמחה(.

שיחה ד’

לד. בהמשך למדובר לעיל אודות פעולותיו של בעל ההילולא, 
והן  ישראל  בני  בתוככי  הן  שהיו  דורנו,  נשיא  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק 
)כלשון הכתוב( בתור “יושב בשער המלך“ – הפעולות בנוגע לשרי 
המלוכה, אפילו בהיותו תחת השלטון הקומוניסטי, כידוע הפרטים 

שבזה )אע“פ שמטעמים מובנים לא פרסמו את זה( – 

צריך להיות מזה הוראה לכל אחד ואחד שנמצא בדורו, שהרי 
מכיון שהוא הראש והנשיא של הדור, הרי “בתר רישא גופא אזיל“.

ולכאורה אינו מובן: בשלמא אלה היושבים “בשער המלך“ )אלו 
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אבל  מזה,  הוראה  ישנה  שלהם  מובן  ציבורית(  בעסקנות  שעוסקים 
הם רק מיעוט, והתורה הרי “על הרוב תדבר“ – ובמילא, מה יכולים 
ללמוד מכך רוב היהודים שאינם שייכים לעסקנות “בשער המלך“, 

מאיזו סיבה שתהיה?

אפילו אם הם היו מיעוט – הרי מכיון שזהו מיעוט שקיים בדורו, 
הנה גם להם צריכה להיות הוראה ממנו בנוגע לענייניהם.

מלך  של  שעניינו  כמ“פ  המדובר  ע"פ  מתחזקת  זו  שאלה  לה. 
במציאות  תלויה  מציאותם  במדינתו,  הנמצאים  שכל  הוא,  ונשיא 

המלך ובקשר שלהם איתו.

שלכן הדין הוא, ע“פ תורה, שגם מי שאינו ‘אוחז’ מהמלך מגיע 
לו עונש של היפך החיים אם הוא מורד במלך, שלכאורה אינו מובן: 
מכיון שאינו מחזיק מהמלך, ובמילא אין לו שום שייכות עמו, מדוע 

שזה ייחשב כמרידה במלכות? 

וההסברה בזה בפשטות:

במדינת  הוא  שנמצא  ומכיון   – ברירה  לו  אין  זה  לענין  בנוגע 
המלך, כל מציאותו וחיותו היא מציאות המלך.

ועד“ז מובן בנוגע לצד הטוב, שבשעה שצריך לקבל את ההוראות 
מנשיא הדור, כדי שיהיה “ונלכה באורחותיו“ – הנה גם המיעוט צריך 

לקבל את ההוראות השייכות אליו.

עאכו“כ כשרואים במוחש שאדרבא, אלה שיכולים לפעול “בשער 
המלך“ אינם אלא המיעוט, ואולי אפילו מיעוטא דמיעוטא, בכמות, 
ורוב היהודים אינם שייכים לזה – הנה מובן שצריכה להיות הוראה 

לרוב היהודים, עאכו“כ בשעה שזהו רוב גדול ביותר.

לו. והביאור בזה:

בנוגע לעסקנות ציבורית אצל אלו שאין זה ענינם וכו', מצינו 
הוראה מכמה סיפורי חז“ל, עד שמוצאים זאת גם אצל מרדכי.

אצל מרדכי היו עניינים שעשה ישירות “בשער המלך“, שם הוא 
היה לבד; והיו עניינים שעשה בין היהודים – הוא עורר יהודים וכו’, 
ולמשל מה שאסתר אמרה לו “לך כנוס את כל היהודים“ – וזה פעל 
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שינוי “בשער המלך“.

]ובזה היא ההוראה, שגם מי שאינו מתעסק בעסקנות ציבורית, 
יכול לפעול “בשער המלך“ ע“י עבודה בתחומו שלו[.

שאע“פ  מידה“,  כנגד  “מידה  של  באופן  להיות  צריך  זה  אבל, 
שזהו יהודי שאינו “יושב בשער המלך“ – ופעולותיו הן בין יהודים, 
פעולות הנוגעות לתורה ומצוותיה – הנה אעפ“כ, הוא צריך למצוא 
בתורה ענין שהוא מעין ודוגמת השינוי, אותו צריכים לפעול ב“שער 

המלך“.

לז. בנוגע לענין זה ברור, שמכיון ש"תורת אמת" אומרת שכל 
דבר שישנו בעולם נמצא קודם לכן בתורה, וממנה הוא נמשך בעולם 
- לכן, ודאי הדבר, שיצליח למצוא בתורה ענין שהוא מעין ובדוגמת 

הענין שצריכים לפעול.

אצלו  “ואהיה  עה“פ  בתחילתו  רבא  בבראשית  כתוב  זה  ענין 
אמון“, שהתורה הייתה “כלי אומנותו של הקב“ה“, וכמ“ש ג“כ בזהר 

שהקב“ה “אסתכל באורייתא וברא עלמא“.

כמו עד“מ ענין האור – שמכיון שכתוב בתורה “יהי אור“, נהיה 
בעולם מציאות של אור, ועד“ז בנוגע לכל מעשה בראשית.

מעשה  סוף  עד  שיהיו  הדברים  לכל  בנוגע  גם  הוא  וכמו“כ 
וגו’ עד הים האחרון“, ומפרש רש“י, “עד  בראשית, וכמ"ש “ויראהו 
היום האחרון“. יוצא אם-כן שכל העניינים שיהיו עד היום האחרון, 

מופיעים כבר בתורה.

וכפי שכתוב שם - בפרטיות יותר - שהקב“ה הראה למשה “דור 
דור ודורשיו“ עם כל הפרטים, היינו שאצל “משה קיבל תורה מסיני“ 

היו כבר כל העניינים שיהיו, עד סוף כל הדורות.

וכאמור לעיל, שכל דבר שישנו בעולם, לא מתחיל מאיך שהוא 
“אסתכל  הנה  אח“כ  ורק  בתורה,  שהוא  מאיך  אלא  בעולם,  כאן 

באורייתא - ועי“ז - וברא עלמא“.

בעולם,  מלכות  של  מציאות  שישנה  שזה  מובן  הנ“ל  מכל  לח. 
והמנהגים של “שערי המלך“, ושערי פוליטיקא וכו’ וכללי ההתנהגות 
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בעיר הבירה בכלל, ובפרט ועם שרי המלך – זהו מכיון שהענין קיים 
ב“מלכותא דרקיעא“.

הכבד,  אל  הקל  מן  ללכת  צריכה  בגוף’  ש’נשמה  שמכיון  רק 
הדבר  למה  “משל  במדרש  בכ“מ  שכתוב  וכפי   – מלמטה  מתחילים 
דומה למלך בשר ודם“, ומזה לומדים גם בנוגע למלך מלכי המלכים 

הקב“ה.

אך, זהו רק אופן הלימוד – “מבשרי אחזה אלקה“, אבל המציאות 
לאמיתתה היא, שהסיבה שישנה בכלל ישנה מציאות של “בשרי“, היא 

מכיון שישנה “חלק אלקה ממעל ממש“ שמהוה את הבשר!

ועד“ז ג“כ בנוגע לענייננו:

שלכן,  דרקיעא“,  מלכותא  כעין  דארעא  “מלכותא  אומרים 
זאת  יודעים  דרקיעא“,  “מלכותא  אודות  עניין  לדעת  שרוצים  מתי 

מ“מלכותא דארעא“, 

אך האמת היא הפוכה - מכיון שככה הוא ב“מלכותא דרקיעא“, 
לכן זה נמשך ככה למטה גם ב“מלכותא דארעא“, ועד“ז, זה שיש כאן 
למטה העניין של “נעשה אדם“, זהו מכיון שהוא “בצלמינו כדמותינו“, 

של “אדם העליון שעל הכסא“.

יימצא  יכול להיות שום דבר בעולם שלא  זה מובן, שלא  מכל 
דוגמתו בתורה, ובדרך ממילא )גם( ביהדות. ובמילא מובן שלא יכול 
להיות משהו בעולם שהתורה לא תפסוק בנוגע אליו “פסק הלכה“, 

מכיון שכל ענייני העולם קיימים קודם לכן בתורה.

רק שלכל היותר יכול להיות שהפסק דין של התורה יהיה, שעניין 
וכיו“ב. אבל זהו רק מפני שע“פ תורה  זה צריך לשאול אצל רופא 
“ניתנה רשות לרופא לרפאות“, וכמ“ש בכ“מ הפי’ בזה – ש“רשות“ 
היא מלשון רשות וכח, כלומר, זהו רק מכיון שהתורה ציוותה על כך 

ונתנה לו רשות וכוח לרפאות.

ועד“ז הוא גם  בנוגע ל“דינא דמלכותא דינא“. עניין זה הוא לא 
בגלל שמלכות הגויים קבעה שככה יהיה הדין, אלא מפני ש“תורת 
אמת“ פסקה שבעניין זה צריך לנהוג ע“פ “דינא דמלכותא“, בדיוק 
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כמו שבעניין שני צריכים להתנהג ע“פ מנהג הסוחרים וכו’.

בימי אחשורוש,  גם אצל מרדכי  כזו מוצאים  לט. אופן הנהגה 
אחרי שהפסיקו את בנין בית המקדש, והגיע הגזירה “להשמיד להרוג 

ולאבד“ את כל היהודים, אפילו טף – 

עשה  הוא  המלך“,  ב“שער  לפעול  צריך  היה  מרדכי  כאשר 
רצה  שהמן  התינוקות  את  קיבץ  הוא  הקדמה.  כל  קודם  לכך 
בית  בנין  את  להפסיק  רצה  שהוא  רק  לא   – נגדם  ל’היעמד’ 
 – ישראל  עם  של  המציאות  היפך  שיהיה  רצה  הוא  אלא  המקדש, 
המקדש  בית  בו  לזמן  הקשורות  הלכות  עומר,  הלכות  עימם  ולמד 
עומר  מנחת  כולל  ומנחות,  קרבנות  יקריבו  אז  תילו,  על   עומד 

)כפי שמסופר בארוכה במדרש(.

בעניין  לפעול  רצה  שמרדכי  שבשעה  שני,  סיפור  ישנו  ועד“ז 
לזה  ה’עצה’   – לאחשורוש  הביא  שהמן  כסף“  כיכר  אלפים  “עשרת 
היתה ש“הקדים שקליהן לשקליו“. שעשו משהו ‘מעין’ ובאותו האופן  

– נתנו מחצית השקל.

“עשרת  היה  השקל  מחצית  של  שהחשבון  במפרשים  וכמ“ש 
אלפים כיכר כסף“ וזה ביטל את הגזירה. 

ואע“פ שכספו וזהבו של המן היה שלא בערך למחצית השקל 
שיהודי נתן )שבזה קנו קרבנות ציבור, ועשו בזה כמה עניינים בשביל 
בדק הבית( – אעפ“כ היה צורך ב“שקליהם של ישראל“, בתור ‘מעין 
ודוגמא’ ל“עשרת אלפים כיכר כסף“. אלא, שאלו שקליהם של ישראל 

ואלו שקליהם של המן.

מ. ומזה מובן שבשעה שישנו מעמד ומצב ש“רגשו גויים ולאומים 
יהגו ריק“ והם קמים יחד “על ה’ ועל משיחו“, שב“משיחו“ הכוונה 
לתינוקות של בית רבן, כמאמר רז“ל “אל תגעו במשיחי, אלו תינוקות 

של בית רבן“,

המלך“,  “שער  עם  שייכות  להם  שאין  דרובא’,  ה’רובא  הנה   –
המלך“  בשער  ל“יושב  שייכות  להם  שיש  אלו  אפילו  מכך,  ויותר 
וצריכים להתעסק בזה באמונה, הנה, כדי שיצליחו בזה, צריך להיות 

קודם לזה העניין של “קדמו שקליהם לשקליך“.
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בכל  ד“רגשו“,  באופן  גם  יחד  מתאספים  שיהודים  ובענייננו, 
ה’שטורעם’ – וכמובן לא “על ה’ ועל משיחו“ רח“ל, אלא להיפך – 
ע“מ לדבר ולפעול בעניינים של תורה ומצוות, מתחיל מ“במשיחי“, 

“תינוקות של בית רבן“.

ואע“פ שכל השנה זמנה היא, וכל התקופות זמנם הם, להתעסק 
בעניינים אלו. הרי ישנן תקופות שבהם זקוקים לכך ביתר שאת וביתר 
עוז, מאחר ורואים שנעשה רעש ו’שטורעם’ של “רגשו גויים ולאומים 

יהגו“. 

- ואע“פ שיודעים שזהו “ריק“ ובהלה, ו“עוצו עצה ותופר, דברו 
דבר ולא יקום“ מכיון ש“עמנו א-ל“, אעפ“כ, מכיון שהתווסף ב“הידים 
ידי עשיו“ צריך להתווסף התחזקות כמה פעמים ככה ב“הקול קול 

יעקב“ – שזה יהי’ ביתר שאת וביתר עוז מכפי שזה בזמן רגיל.

ולכן, בשעה ש’נשמע’ שמתחיל ונפתח ‘פרק חדש’ ב“רגשו גויים 
ולאומים יהגו“, אזי - לכל לראש צריך לדעת שזהו “ריק“, אבל אעפ“כ 
- מאחר ש“לא ברא הקב“ה בעולמו דבר אחד לבטלה“, הנה הסיבה 
שידיעה זו הגיעה אלינו, זהו בכדי שיוסיפו ב“הקול קול יעקב“, שעי"ז 

מבטלים את “הידיים ידי עשיו“, 

- ובפרט, להוסיף בעניין שהוא מעין ובדוגמא לזה, ע“ד העניין 
של “קדמו שקליהם לשקליך“.

אשר לכן, כאשר הם מדברים “על ה’ ועל משיחו“ – אנו צריכים 
לדבר אודות גדלות ה’ וגדלות משיחו, “תינוקות של בית רבן“, גודל 

עניין החינוך, ועד כמה זה נוגע.

וכאשר מדברים על ארץ ישראל השלימה ועל ירושלים, “קרית 
חנה דוד“ – צריכים לדבר באופן של “רגשו“ ו“יהגו“, ובכל ה’שטורעם’ 
של  באופן  ליהודים  נתנה  והקב“ה  אבות,  נחלת  שזוהי  תורה,  ע“פ 

“ברית עולם“; ארץ ישראל לעם ישראל יחד עם תורת ישראל.

)מא. לא מתכוונים ח“ו במילים אלו לעניין הידוע – שעשו ממנו 
עניין פוליטי, ועשו מזה ‘הישג דתי’ –  שסוחבים גויים לבין יהודים.

וכמוזכר לעיל, רש“י אומר בפרשת בא שבליל חמשה עשר בניסן 
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לפני חצות, יהודים ‘סחבו’ מצריים פנימה לשולחן ה’סדר’, עליו אכלו 
היהודים את קרבן הפסח – אע“פ שמשה רבינו ציווה ש“כל בן נכר 

לא יאכל בו“.

מספר רש“י לבן חמש למקרא, שהיהודי היה זה שהכניס לבית 
שלו את המצרי, שהרי לא היה שייך שמצרי יעשה זה בעל כורחו של 
היהודי, מכיון שהמצרים פחדו אז מהיהודים – ואעפ“כ הוא הכניס 

מצרי לבית שלו...

מתוך ידיעה שמשה רבינו ציוה ש“כל בן נכר לא יאכל בו“, ומתוך 
ידיעה שאלו השעות האחרונות שנמצאים בארץ מצרים. זה היה גם 
אחרי שאפילו הגויים ראו שאצלם היה מצב ש“לא קם איש מתחתיו“, 
ישראל היה אור במושבותם“,  בני  “ולכל  ואילו אצל היהודים, הנה 
עאכו“כ בלילה ההוא )של פסח( שהיה “לילה כיום יאיר“, או עכ“פ 
העניין של אמירת הלל, עד באופן של ‘פקע איגרא’ )פסחים פה,סע“ב( 

– ואעפ“כ, היה יהודי כזה שהכניס מצרי לבית שלו!...

ועד כמה שזה בלתי אפשרי ‘לתפוס’, אבל מה ניתן לעשות;

ומשתמשים  קדוש,  תוכן  עם  הקודש,  בלשון  מילים  לקחו   -
זה אומרים שזהו  יהודי, ואחרי  גוי שהוא  בהם רח“ל כדי לומר על 
‘הישג דתי’... שעי“ז פוגעים בתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, 

כמדובר כמ“פ.(

מב. אשר לכן, כאן המקום לעורר - שמאחר ונמצאים כאן כמה 
עשיריות מישראל )ש“כל בי עשרה שכינתא שריא“(, וכל הגויים ביחד 
עמים  גבולות  ש“יצב  מכיון   – אומות  משבעים  יותר  אינם  הרי  הם 
למספר בני ישראל“, ומספר בני ישראל הוא שבעים, וזהו כל קיומם,

- על-כן צריכים למצוא שבעים יהודים שיפסקו בנוגע לשלמות 
הארץ שלמות התורה ושלמות ישראל, ומכיון שזה נעשה פסק-דין 
בתורה, אזי “כן יקום“, ע“ד “כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב 
שלמות  בתורת’  ל’העוסק  בנוגע  גם  על-דרך-זה  הנה  עולה“,  קרבן 

הארץ ושלמות התורה ושלמות ישראל.

וזהו הביאור היחיד מדוע צריכים לבזבז זמן של יהודים על עניין 
של “רגשו גויים ולאומים יהגו ריק“, שבזמן זה יכלו הרי להתעסק 
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בלימוד התורה וקיום המצוות? 

והביאור בזה:

מכיון שצריך להתווסף ב“הקול קול יעקב“ בעניין שהוא בדוגמא 
התועלת  וזוהי  לשקליך“,  שקליהם  “קדמו  של  העניין  ע“ד  לזה, 

וה’ממשות’ מכל המאורע הזה.

– ענין זה ‘מונח’ בשכל בצורה כזאת, לא רק אצל יהודי, אלא 
אפילו אצל גוי, כמסופר במדרש סיפור נפלא, שהמן ראה כיצד מרדכי 
פגש תינוקות שהיו באים מבית הספר, ואמר להם “פסוק לי פסוקך“, 
והם אמרו לו את הפסוקים “אל תירא גו’“, “עוצו עצה גו’“ ו“ועד זקנה 

גו’“ – וזה פעל על המן!

שלכאורה אינו מובן: מדוע התפעל המן משלשה ילדים יהודיים?! 
אלא זה סימן שבשעה שאומרים דבר באמת )שהרי ילד אינו מבין שום 
זה שובר אפילו את   - “קונצים“(, וכשאומרים עניין מ“תורת אמת“ 

המן, ועאכו“כ שזה פועל על יהודי.

מג. ויש להבהיר:

אך  ילדותי,  ועניין  “פורים-שפיל“  שזה  לחשוב  ניתן  לכאורה, 
ע"פ ההוראה מסיפור חז“ל האמור, ומכיון שישנן כאן כמה עשיריות 

מישראל,

– וה’נציגים’ של מספר בני-ישראל הם הרי שבעים )כנגד המספר 
של שבעים אומות, וכאן ישנם הרבה יותר משבעים רבנים )שהתוקף 

שלהם הוא התוקף של “מאן מלכי רבנן"(,

עשו   - אומות  לשבעים  ראשים  שני  שיש  מהזוהר  המובן  ולפי 
לזה מוצאים  )ובדוגמא  ע“ב  נהי’ מספר  יחד אתם  – הנה  וישמעאל 
אנו גם בנוגע לסנהדרין, שישנו מספר שבעים, שבעים ואחד וע“ב( –

אזי, כאשר שבעים ושניים רבנים - במעמד כמה וכמה עשיריות 
מישראל - יקבלו החלטה, ‘רעזאלושין’ בלשון המדינה -

מכיון  “ריק“,  של  עניין  הוא  יהגו“  ולאומים  גויים  שה“רגשו 
שליהודים יש "ברית עולם" על ארץ ישראל השלימה, יחד עם תורת 
בין  “המבדיל  )ע“י  בשלמותו  ישראל  עם  עם  יחד  השלימה,  ישראל 
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ישראל לעמים“(,

ויתבטל  לשקליך“,  שקליהם  “קדמו  של  באופן  זה  יהיה  אזי   –
ה“ריק“ כולו, עד שאף אלו המונחים בענינים של “ריק“ - יראו שזה 

דבר שאינו במציאות.

ולכן, בנוגע לפועל – שיעמוד רב ויאמר דבר תורה בנוגע לכך 
ואחד  השבעים  כל  מכן  ולאחר  ליהודים,  רק  שייכת  ישראל  שארץ 

רבנים יסכימו וכו’, וכל הקהל יאמר “אמן ואמן“.

וכן יקום, שבקרוב ממש ייצאו כל היהודים מהגלות, בין היהודים 
שנמצאים בחוץ לארץ ובין היהודים שנמצאים בארץ ישראל, שגם הם 
ייצאו מהגלות – איך שהיא בארץ ישראל – מכיון שאין בית המקדש 

וכו’ וכו’.

ונלך לקבל פני משיח צדקנו באופן של “ואתם תלוקטו לאחד 
ייצאו  יחד  וכולם  יישאר בגלות,  יהודי לא  אחד בית ישראל“, שאף 

“בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותנו“ לקבל פני משיח צדקנו.

אלו שיחשיבו את זה לבדיחה ו“פורים שפיל“ – יהי להם אשר 
יהי רצון שאיך שזה  יותר ברצינות הנה  זה  ואלו שייקחו את  להם, 

‘נתפס’ אצלם ככה זה יתקבל גם אצל כולם.

והעיקר, מה שנוגע זה “המעשה הוא העיקר“, כל ארץ ישראל 
שייכת לכל יהודי ולכל היהודים, ואף אחד אינו בעל הבית לשנות 

זאת, לא גוי, ואפילו לא )להבדיל( יהודי!

וכן יקום, מכיון ש“דבר אלוקינו יקום לעד“ – ויהי’ בקרוב ממש 
ויגאלנו,  יום שיבוא“,  בכל  לו  “אחכה  ב“אני מאמין“,  מה שאומרים 

בגאולה האמיתית והשלימה ע“י משיח צדקנו.

***

מד. אם אני אבחר את הרב ייווצר אצל הרבנים האחרים מצב של 
היפך השמחה, ולכן, שיחליטו לבד )“זאל’ן זיי זיך אליין אנשלאגן“( 
ושיעמוד רב עם זקן לבן – או כפי שהוא נראה וכו’ – או המנהיג של 
אגודת הרבנים ויאמר אמרה טובה )“א גוט ווארט“( עם דבר תורה, 

ושנשמע בשורות טובות תמיד כל הימים.
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)דיבר הרב אפרים יאללעס, אב“ד פילדלפיה, ואח“כ אמר כ“ק 
אדמו“ר שליט“א:(

בטח ישנו כאן רב או ראש ישיבה מארץ הקודש, שייגש ויאמר 
דבר תורה אודות שלימות הארץ.

ר“י  הירשפרונג,  פנחס  הרב  דיברו  ואח“כ  מארה“ק  רב  )דיבר 
תומכי תמימים ואב“ד מונטריאול, והרב שמחה עלבערג, מנהלה של 

אגודת הרבנים. אח“כ אמר כ“ק אדמו“ר שליט“א:(

בטח לשאר הרבנים לא תהיה תרעומת, שמכיון שנמצא כאן הרב 
של ביהכ“ס זה, יאמר גם הוא פסק דין.

אדמו“ר  כ“ק  אמר  ואח“כ  דווארקין,  שמעון  זלמן  הרב  )דיבר 
שליט“א:(

מכיון שהעסקנות הציבורית הראשונה של בעל ההילולא היתה 
זה  ענין  שעל   – תמימים  תומכי  בישיבת  פועל  למנהל  אותו  שמינו 
לכן,   – שלו  מקומו  הממלא  שהוא  שבימיו,  הדור  נשיא  אותו  מינה 
מן  יגיד,  תמימים,  תומכי  של  ישיבות  הראשי  כאן  שנמצאים  מכיון 

הסתם, פסק דין,

ואח“כ  בליובאוויטש,  עוד  תמימים  תומכי  ישיבה של  הראש   -
הראש ישיבה של הישיבה כאן, ואח“כ הראש ישיבה שהולך לנסוע 
עם ה“עולים“, ה“עדה קדושה“ שנוסעת לירושלים העתיקה, וה“עדה 
קדושה“ שנוסעת לצפת – כל אחד ידבר כפי נדבת לבו בנוגע לענין 
זה )ולשאר הרבנים בטח לא תהיה קפידה עלי )“פאריבל“(, וכבודם 

במקומם מונח(.

ריבקין, הרב פיקרסקי,  )הרמ“ד  ישיבות  )אחרי שדיברו הראשי 
והרב מענטליק( אמר כ“ק אדמו“ר שליט“א:(

שקליהם  “קדמו  של  הענין  בדוגמת  להיות  צריך  שזה  מכיון 
לשקליך“, וע“ד מה שכתוב בגמ’ שהיו סופרים כמה הוא הרוב של 
שישנם  ויוודאו  שוב  שיספרו  לזה,  בדוגמא  הנה   – וכו’  הסנהדרין 
לפחות ע“ב רבנים שמסכימים עם הפסק דין )כאמור לעיל( ובטח לא 

תהיה לרבנים קפידה ע“ז שלא ידברו כל אחד בנפרד.
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)ושוב אמר כ“ק אדמו“ר שליט“א:( שיספרו שוב בפועל, שיהיה 
ע“ב רבנים – יחד עם אלו שדיברו כמה מילים – ושכל אחד מהרבנים 
ירים את אצבעו )והמשיך כ“ק אדמו“ר שליט“א בבת שחוק:( או את 

ידו.

)אח“כ אמר:( שאחד יספור את הרבנים וירשום את שמם על דף.

)לאחר שספרו - ר' לייבל גרונר ור' דוד רסקין - ע“ב רבנים, 
אמר כ“ק אדמו“ר שליט“א:( לאחר בקשת סליחה ומחילה מאלו שלא 

היתה להם הזדמנות לדבר, ובטח מחשבתם רצויה וכו’.

ובהמשך לענין זה צריך להבהיר – מכיוון שזהו ענין של פסק דין 
– שאע“פ שזהו לילה, הדיון בזה החל הרבה קודם לכן )“איך ווייס פון 
ווען אן“(, ועוד, שישנם כמה ענינים שבשעה שמתחילים את הדיון 

ביום ניתן לסיימם בלילה )סנהדרין לב, א(.

לדוגמא  שהיה  )כמו  חשובים  שבענינים  שכתוב  להוסיף,  ויש 
)"א  שמחה  סעודה  אח"כ  לעשות  נוהגים  היו  וכו'(  שנה  בעיבור 
פרייעכע סעודה"( ועד כדי כך שלמחרת הסעודה ר' יוחנן הלך ואסף 
בבת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  )והמשיך  הסעודה  כל  של  השיריים  את 

שחוק:( ככה מסופר... )ירושלמי מו"ק פ"ב סה"ג( –

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( שיגידו לחיים, ינגנו ניגון שמח, 
ושיהיה “פקע אגרא“.

)ניגנו “הללו את ה’ כל גויים, שבחוהו כל האומים“ ב’שטורעם’ 
גדול(.

שיחה ה’

מה. בהמשך למדובר לעיל ]אודות שייכותה של ארץ ישראל לכל 
השני  הצד  את  )“באווארענען“(  להבהיר  צריך  וכו’[,  מישראל  אחד 
ומנהיגים  ישיבות  ראשי  רבנים,  שישנם   – פעמים  כמה  כמדובר   –

שמשאירים את צאן מרעיתם בחוץ לארץ ובורחים לארץ הקודש,

רוצה  ואיני  שבדבר,  האחריות  גודל  ע“ד  פעמים  כמה  דובר   -
להאריך בלשונות הקשים הכתובים בנוגע לענינים הדומים לזה.
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וגם בענין זה ראינו דוגמא חי’ מבעל ההילולא, שהיה ביכולתו 
לעזוב את ה’מדינה ההיא’ שנים רבות קודם המאסר והגאולה,

– והוא ידע שזהו ענין של סכנת נפשות בפועל בשבילו, במילא 
גם לבני ביתו ובמילא גם בשביל תלמידיו ותלמידי תלמידיו –

ואעפ“כ, הוא לא נסע משם עד שלא הכריחו אותו – ע“י ענין 
מצב  שנוצר  פעולותיו,  על  השגחה  כזאת  ע"י  מכן  ולאחר  המאסר, 
שבהיותו מעבר לגבול היה ניתן לפעול הרבה יותר משם. ורק אז הוא 

נסע משם )“איז ער דעמאלט ערשט אוועקגעפארן“(.

מהרגע  היה  הוא  בהם  שלפנ“ז,  שנים  השבע  בכל  משא“כ   –
הראשון במצב של סכנת נפשות בפועל, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע 

לבני ביתו והעוזרים שלו. 

וכל זה, רק בכדי לא לעזוב )“אבי ניט פארלאזן“( את צאן מרעיתו.

ובזה ישנו חיזוק לפסק דין הברור, שלרועה אסור לעזוב את צאן 
מרעיתו במדבר “בארץ לא זרועה“. וזאת, אפילו אם הדבר רק מוטל 

בספק.

עאכו“כ במעמד ומצב כזה, שישנם מקומות בהם צריך לשמור 
שלא יהיו נישואי תערובת רח“ל, או עכ“פ עניינים אחרים שהם ג“כ 

“חמורות שבחמורות“, או אפילו “קלות שבקלות“ – 

אזי, זהו חוב קדוש וחיוב גמור להשאר במקומו, ואסור לו לעזוב 
“עד  ב(,   סט,  )קידושין  הגמ’  ובלשון   – המקום  את  יברר  שלא  עד 
)כמסופר  שעשאה כסולת נקיה“, שרק אז עלה עזרא לארץ ישראל 

שם(.

מו. בנוגע לאנשים פשוטים, יש לכל אחד חשבונות משלו, ועליו 
לשאול את ה“חכם שבעירו“ האם עליו לעלות לארץ ישראל. וזאת, 

אחרי שיספר לו מה יהיה עם סביבתו לאחר שיעזוב ויסע משם.

בישראל  עני  שאפילו  לצדקה,  בנוגע  כמ“ש  שבדיוק  מאחר,   -
מחוייב במצות צדקה – שמזה מובן שלכל עני יש משהו שביכולתו 
לתת לצדקה, שכך הקב“ה ברא את העולם – עד“ז הוא בנוגע לעניות 
בדעת, שאפילו פשוט שבפשוטים, פשוט ככל שיהיה, יש לו ג“כ חיוב 
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של מצות הצדקה ברוחניות, לעזור בהפצת היהדות בסביבתו.

ולכן, בשעה שהוא עוזב את מקומו ונוסע למקום רחוק, עאכו“כ 
ביכולתו  יהיה  לא  שאז   – לים  מעבר  שהוא  למקום  עוזב  הוא  אם 
לפעול בסביבתו בה היה קודם – עליו לשאול את ה“חכם שבעירו“ 

האם עליו לעלות לארץ ישראל.

אין   – ישיבה  וראש  רב  מנהיג,  חכם,  של  לעלייה  בנוגע  אבל, 
מלכתחילה מה לשאול, מאחר שרואים בפועל מה קרה רח“ל לקהילות 
וחוגים שמנהיגיהם הרוחניים ברחו לארץ ישראל, ואת מה שקורה עם 
“צאן מרעיתם“. וכאמור לעיל, אין כאן המקום להאריך בדבר המבהיל 

וכו’ וכו’.

מז. אמנם, יחד עם זאת, ישנם ענינים, הדורשים שפלוני בן פלוני, 
ועד ל“עדה קדושה“ שלימה, יעלו לארץ ישראל – לצמיתות או עכ“פ 

למשך זמן, שזה תלוי בהרגש –

וזוהי הסיבה ששולחים “עדה קדושה“ לירושלים העתיקה, ו“עדה 
קדושה“ לצפת עיה“ק, לחזק שם את המצב הרוחני,

– וכמה שהמצב יהיה טוב, תמיד ישנו מקום להוסיף בזה מאחר 
שרוחניות קשורה להקב“ה, שהוא אין סוף – שלכן, הציווי של “מעלין 

בקודש“ הוא אפילו בנוגע לצדיק גמור –

בעל  של  הידוע  כפתגמו  הגשמי,  המצב  את  שם  לחזק  ועד“ז, 
ההילולא, שאצלו “הגשמיות של יהודי שני היא רוחניות“, ועאכו“כ 
טהור“  וגושה  טהור  ש“אוירה  הקודש  ארץ  אודות  מדובר  כאשר 
)גיטין ה, ב( – שאפילו ה“גוש“, החומריות, טהורה – בוודאי שחשוב 

)“ס’נוגע“( לחזק את הגשמיות כפשוטו, בכל האופנים האפשריים.

מח. ע“פ כל הענינים האמורים לעיל, מתאים ג“כ – בקשר עם 
המנהג לערוך סיום מסכת – לערוך סיום על מסכת שמדובר בסיומה  

אודות שני הענינים הנ“ל, 

– )א( החביבות של ארץ ישראל וגודל הענין של העליה לארץ 
בחוץ  בבבל,  לפעול  שישנה  החביבות  )ב(  זאת,  עם  ויחד  ישראל, 
לארץ, עד כדי כך ש“העולה מבבל“, הנה - אע“פ שהגמ’ משתמשת 
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בלשון “העולה“, לא זו בלבד שזה בגדר הריסה, אלא יותר מכך, שהוא 
“עובר בעשה“ )כתובות קי, סע“ב( -

וזה נמצא בסיום מסכת כתובות. ואע“פ שכבר עשינו בעבר סיום 
על מסכת זו, היה זה בנוגע לענינים אחרים.

ולפעול  ]אודות החשיבות להישאר  ולכן, בקשר למדובר לעיל 
בחו“ל ולאידך על החביבות שבארץ ישראל וכו’[,

– ובמיוחד, בקשר עם נסיעת ה“עדה קדשה“ )ושלוחו של אדם 
אדם  של  )ששלוחו  קדושה“  וה“עדה  העתיקה,  לירושלים  כמותו( 

כמותו( לצפת עיר הקודש –

מתאים לעשות סיום על מסכת כתובות, וכן על דברי הרמב“ם 
המדברים אודות ענין זה. 

אמנם אין זה ממש הסיום והשורות האחרונות של המסכת, אבל 
יש לזה קשר עם השורות האחרונות, עד השורה האחרונה והפסוק 
האחרון המובא שם, “כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו“, 
אפילו  עכו“  כיפי  מנשק  אבא  “ר’  שם,  הגמרא  מבארת  זו  שמסיבה 

בזמן הגלות.

ההדרן  המשך  עם  בשילוב  ‘מוגה’,  לאור  יצא  השיחה  )המשך 
שיחות  בלקוטי  בשלח,  ש“פ  שלאח“ז,  השבת  בהתוועדות  שנאמר 

לקראת ש“פ מסעי שנה זו.

 – 399 עמ’  ח“י  חלק  שיחות  בלקוטי  מכן  לאחר  נדפס  ההדרן 
ומובא לקמן בעמ’ 03 ואילך בתרגום ללה“ק(.

מט. בסוף ה’סיום’ אמר כ“ק אדמו“ר שליט“א:

עיר  לירושלים  הנוסעת  קדושה“  ל“עדה  בקשר  הוא  הנ“ל  כל 
העתיקה, וה“עדה קדושה“ הנוסעת לצפת עיר הקודש.

יחד,  גם  ובגשמיות  ברוחניות  עליה  תהיה  שזאת  רצון  ויהי 
והעיקר, שיהיה – כפי שכל יהודי מקווה – הענין של “ואהבת לרעך 

כמוך“, בהשפעה לחיזוק המצב הגשמי והרוחני שם.

ועאכו“כ, שלא רק שלא יחסר ע“י עלייתם, אלא אדרבא, שזה 
גופא יעודד, יחזק וידרוש מאלו שמחכים כאן לביאת המשיח, שיעשו 
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כאן ארץ ישראל – ובלשון המאירי ]שדובר עליו קודם בסיום המסכת[ 
– “ע“י חכמה ויראת חטא“, ובשמחה וטוב לבב.

די גאולה“  זיין  “זאל שוין  ולאחמ"כ  “יפרח בימיו צדיק“,  )נגנו 
בלי המילים(.

שיחה ו’

כמדובר  הוא,  תמיד  הדגיש  ההילולא  שבעל  הענינים  אחד  נ. 
לעיל, ש“המעשה הוא העיקר“, או – בלשונו של בעל ההילולא הרגיל 

בשיחותיו וכו’ – שהעיקר הוא ה’בכן’ שבכל דבר.

ולכן, צריך להיות ‘בכן’ גם בנוגע ללימוד התורה, שהוא הלימוד 
באופן של “לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא“. ולכן מבואר בקונטרס 
עץ החיים – וכן בהקדמה לשו“ע, ועוד יותר, בהלכות תלמוד תורה 
של אדמו“ר הזקן – גודל הענין ד“לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא“, 

שזהו ה’בכן’ בלימוד התורה.

ואע“פ שאינו פוסק שאלות, ואינו רב או דיין בפועל – הא גופא 
שיודע שצריך להוציא פסק דין מהלימוד )“אז ער דארף ארויסברענגען 

א פסק דין“(, זה כשלעצמו דבר נעלה.

ענין  על  מדובר  שכאשר  תרס“ו,  בהמשך  המבואר  ע“פ  ובפרט 
הנוגע למעשה בפועל, הלומד מזדעזע )“ער גיט זיך א טרייסל“( מזה 
שיכול לצאת משהו בפועל שלא כפי רצון הקב“ה, ובמילא הוא משקיע 

את כל כולו בהבנתה והשגתה של הסוגיא, ביתר שאת ויתר עז. 

אם  וטריא, שאפילו  סתם שקלא  זה  שאין  יודע  והוא  מאחר   –
יטעה, יש לו אפשרות להתחרט למחרת, כיון שבינתיים יכול להיעשות 

ע“פ פסיקתו מעשה בפועל, ש“אין אחר מעשה כלום“.

ומכל זה מובן, שכאשר הלימוד הוא באופן ד“לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא“, אזי, לא רק שמתוווסף על עצם לימוד התורה פסק 
דין בנוגע למעשה בפועל, אלא הלימוד עצמו מקבל ‘צורה’ אחרת, 
בעמקות וברחבות – ביודעו שזהו לימוד הנושא בתוכו גם אחריות 

בנוגע לפועל.
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)ראה  זוהי הסיבה למה שדובר כמה פעמים במהלך השנה  נא. 
שיחת שמח“ת וי“ט כסלו( ע“ד לימוד “יורה יורה“ ו“ידין ידין“.

שמעתתא  ל“אסוקי  לימוד  כבר  להם  שיש  אלו  שאפילו  דובר 
כדאי  ביכולתם,  יש  רק  אם  הנה  יורה“,  ב“יורה  דהלכתא“  אלביא 

שיהיה אצלם גם סדר לימוד ב“ידין ידין“.

והסיבה לכך היא מכיון שלמקצוע של דיני ממונות בתורה, יש 
כללים משל עצמו. שלכן “ממונא מאיסורא לא ילפינן“, וכמו“כ יש לו 
גדרים משל עצמו, ונוסף על-כך, עי“ז מתווספת גם הרחבה בהבנת 

עניני איסורין )ראה בשיחת שמח“ת בארוכה(.

וכמו כן דובר שאלו שעוד לא למדו באופן של “לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא“ – שילמדו עכ“פ מקצוע אחד בתורה בשייכות עם 

פסיקת דין.

אופן  זהו  בפועל,  דין  לפסוק  האחריות  את  יקחו  שלא  ואע“פ 
חשוב בלימוד התורה - נוסף על כך שזה מוסיף הבנה והשגה בלימוד 

עצמו, עוד לפני שמגיע למסקנא בנוגע לפועל.

אומרים  בכלל  לתורה  שבנוגע  כמו  שבדיוק  מובן,  מהנ“ל  נב. 
ש“כללות ופרטות נאמרה“,

– שישנו פרט קטן ופרט גדול, כלל קטן וכלל גדול, עד ל’כלל 
כל הכללים’ –

של  בפועל’  ה’מעשה  שישנו  הלכה,  לכל  בנוגע  גם  הוא  עד“ז 
ההלכה - ]אבל לפני כן ישנם כמה שלבים[:

מה  לסברות,  ביחס  שהוא  כפי  המסקנה  אופן  ישנו  בהתחלה 
הסברא הנכונה ומה הסברא הלא נכונה. לאחר מכן ישנו ‘בכן’ גדול 
אע“פ  הלכתית,  שאלה  לפסוק  כדי  הנצרך  )"ווייטערדיקע"(,  יותר 

שהאדם עדיין אינו לוקח על עצמו אחריות לפסוק בפועל. 

את  בעצמו  שמכריע   – גדול  יותר  עוד  ‘בכן’  ישנו  מכן  לאחר 
השאלה בפועל.

ועדיין אין זה דומה לפסיקת ההלכה בפועל ממש – מה שכתוב 
“אל יתהלל חוגר כמפתח“ )מלכים א’ כ, יא(. כלומר, הרגשת האחריות 
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בשעה שהוא רק אומר מה הדין, אבל השני פוסק בנוגע לפועל, אינו 
דומה להרגשת האחריות כשהוא עצמו פוסק בנוגע לפועל )“ער אליין 

וועט זיין טאקע דער וואס וועט פסק’ענען בנוגע לפועל“(. 

והאחריות הכי גדולה היא בשעה שהוא גם ינהג עפ“ז במעשה 
בפועל.

בנוגע  גם  ישנו  ההלכה,  לימוד  אודות  לעיל  המדובר  ע“ד  נג. 
להפצת יהדות – כמדובר לעיל )שיחה א’ וב’( בארוכה, שגם בנוגע 
בכל  קיים  שהוא   – העיקר“  הוא  ש“המעשה  אומרים  זו,  לעבודה 
להפצת  ועד  לקהילתו  ביתו,  לבני  לעצמו,  היהדות  הפצת  הדרגות: 

יהדות בכל קצווי תבל.

אם פעם היה זה דבר קשה להשפיע באופן ישיר על יהודי הנמצא 
בקצה העולם, הנה דווקא בימינו אלה, הקטינו את מציאות ה’מקום’ 

)“מ’האט מקטין געווען די מציאות פון מקום“(.

פעם, משמעותו של מקום גדול היה ‘הפסק’ גדול, ועכשיו, מקום 
שברגע  ‘עצה’  שישנה  כך  כדי  עד  קטן,  ‘הפסק’  סך-הכל  הוא  גדול 
כמימרא יגיעו הדברים מקצה העולם ועד קצהו – ]ויש לנצל את זה 

בשביל הפצת היהדות, שיגיעו לכל קצווי תבל[.

נד. יש לבאר את הדרישה להשתמש בעניני העולם בשביל הפצת 
יהדות: 

היה  “לא  יקר,  דבר  וזה  שמאחר  לזהב,  בנוגע  במדרש  נאמר 
לצורך  רק  בזהב“.  להשתמש  ראוי   – המקדש  מבית  חוץ   – העולם 
השימוש של בית המקדש ישנו זהב, ובדרך ממילא ישנו גם בעולם. 

ועד"ז מובן בנוגע לכל דבר יקר.

בזה גופא ישנו דגש, בנוגע לדברים שנתחדשו לאחרונה. 

תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  ש“בשית  בזהר,  כתוב 
דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא לתתא כו’ נבקעו כל מעינות תהום 

רבה וארובות השמים נפתחו“

– שבזמן ההוא ]משנת השש מאות לאלף הששי - כלומר, משנת 
הן  החכמה,  הטכנולוגיה[ תתרבה  החלה התפתחות  אז  ואילך,  ת"ר 
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חכמה דקדושה והן חכמות חיצוניות; וכפי שרואים בפועל.

אלו[  בדורות  הטכנולגיה  ו]התפתחות  שמאחר  מובן,  ובמילא 
קשורה ל“ארובות השמים“ - הכוונה העיקרית בזה היא שישתמשו 

בזה בשביל עניני קדושה.

וב’זכות’ זה, שהוא ינוצל בשביל עניני קדושה, וכדי לא ליטול 
את הבחירה חפשית, נתנו גם את האפשרות שיוכלו להשתמש בזה 

בשביל עניני הרשות, ואפילו בשביל ענינים בלתי רצויים.

נה. זהו גם המענה והתשובה לאלו ש“תואנה הם מבקשים“:

בין כל הטענות ישנה גם טענה זו: הייתכן שמשתמשים – כדי 
לדבר דברי תורה והתעוררות וכו’ – בכל מיני אמצעים “שלא ידעו 

אבותינו“, אם זה רדיו, טלגרף או מיקרופון וכיו“ב?!

בימי  אף  היו  הם  אלו,  בענינים  צורך  היה  שאילו  טוענים  הם 
ורואים  מאחר  אבל  וכו’.  כמלאכים“  ו“ראשונים  ואמוראים  התנאים 
שהם הסתדרו בלי זה )“אז זיי זיינען אויסגעקומען אן דערויף“(, מובן 

שגם עכשיו לא צריך להשתמש בזה.

דבר  שרואים  פעמים,  כמה  כמדובר  בהקדים,  זה  על  והמענה 
פלא: 

מתי מתעוררת ה’קושיה’? מתי שרוצים לעשות דבר טוב. היו כמה 
שבועות בהן ידעו, לכאורה, אודות ה’מציאות’ של הרדיו, והשתמשו 

בו עבור עניני הרשות, “ואין פוצה פה ומצפצף“.

מתי התחדשה השאלה ש“חדש אסור מן התורה“, ומאחר שבזמן 
ה’חתם סופר’ לא היה מיקרופון, במילא גם עכשיו לא צריך להשתמש 
ששמעו  בשעה  והתעוררות?  תורה  דברי  כשמדברים  במיקרופון 
וקיום  התורה  ללימוד  התעוררות  דברי  עבור  בזה  שמשתמשים 

המצוות.

נו. והמענה על זה הוא ע“פ הסיפור הידוע שאירע עם ר’ נחום 
מצ’רנוביל:

 – עליו  לחזור  צורך  אין  ולכן  כבר,  – שהודפס  הסיפור  נקודת 
שבשעה שנוצר ספק אודות דבר מסויים, אחד אומר שמצוה לעשותו, 
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והשני אומר שזהו דבר חדש, ו’למה ללכת בדרכים חדשות’? המבחן 
לזה הוא מתי נוצרה אצלו השאלה והספק.

אם בשעה שהתחילו להשתמש בזה ‘סתם’, וזה נגע לו לפרנסה 
הגשמית וכיו“ב, לא היתה אצלו שום שאלה האם זהו דבר חדש או לא, 
ומתי התעוררה אצלו השאלה? כשזה נהיה משהו שניתן להשתמש בו 
להפיץ דברי התעוררות על לימוד התורה וקיום המצוות... ]אזי ברור 

שאין לטענה זו שום אחיזה[.

ישנו גם מבחן שני, ע“י שרואים את התוצאות מהדבר:

אם היא “גוררת מצוה“, סימן שזו מצוה, מאחר שאם זו היתה 
עבירה, היא היתה “גוררת עבירה“.

לימוד  של  בשיעורים  להוסיף  התחיל  שיהודי  היא  כשהתוצאה 
התורה, או בשמירת שבת וכיו“ב; אזי, אם היה ספק אם זה מצוה או 

עבירה, זוהי ההוכחה!

“מצוה  הרי  עבירה,  שזו  ערוך  שולחן  ע“פ  ברור  הדבר  באם   –
הבאה בעבירה“ אסורה, ואין מה לדון בכך. אבל אם זהו דבר שאינם 
יודעים אם זה דבר טוב או לא, אחת הבחינות לזה היא, למה זה גרם 
והוביל. ובאם זה הוביל לענין של מצוה, זה מוציא מידי ספק, וברור 

שזה דבר טוב.

ע“ד  וכו’  ]טענות  כזה  ענין  שהיה  כמו  שבדיוק  רצון,  ויהי  נז. 
הפצת המעינות וכו’[ בזמנו של אדמו“ר הזקן, ]ובסופו של דבר ידו 

היתה על העליונה, יהיה כן גם בזמננו[.

ואע“פ שאין אחד היכול להידמות לאדמו“ר הזקן, בשעה שה’צמח 
צדק’ כותב על עצמו ביחס לאדמו“ר הזקן,

– הצמח צדק כותב על עצמו, ב’תשובה’ בנגלה, לגבי אדמו“ר 
קודש  לגבי  חולין  “חולי  הרי  זהו  אליו’,  להידמות  יכול  ש’מי  הזקן, 

קדשים“. 

לגבי  לעצמו  בנוגע  זאת  מביא  הוא  אך  הירושלמי,  לשון  זהו 
אדמו“ר הזקן. וזאת בשעה שהצמח צדק היה נכדו של אדמו“ר הזקן, 
למד אצלו תורה והיה “ממלא מקומו“, ואעפ“כ, כותב זאת על עצמו 
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ב’תשובה’ ב’נגלה’ ולא רק מצד ‘קבלה’ – 

אעפ“כ, לאחר שאדמו“ר הזקן סלל את הדרך, יכול ‘ללכת’ בדרך 
זו אפילו איש פשוט – אם הוא רק ירצה. וכאמור לעיל )שיחה ב’(, 
באופן של “נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו“.

ממשיך  שהוא  ועד“,  סלה  “נצח   – ההמשך  גם  נפעל  ואזי,  נח. 
  – – הקב“ה  ומצוה המצוות  נותן התורה  במעשיו את הנצחיות של 
ועי“ז ישנה נצחיות במעשיו, והוא רואה פירות ופירי פירות בכלל, 
ופירות ופירי פירות אצל זרעו וזרע זרעו בפרט, שהם עוסקים בתורה 
ומצוות עד עולם, מאחר ש“תורה מחזרת על אכסניא שלה“, ובשמחה 

וטוב לבב. 

לענין זה יש גם קשר להאמור לעיל אודות העליה לארץ הקודש  
- שיהיה בשעה טובה ומוצלחת ובאופן של “טופח על מנת להטפיח“, 

הן במקום ממנו הם נוסעים והן במקום אליו הם מגיעים.

“ומהם יראו וכן יעשו“, אלו שעוד נמצאים בחוץ לארץ – שבכל 
מקום שנמצאים, יעשה כאו“א ארץ ישראל, כפי ההוראה של המאירי 

הנ“ל, ע“י הפצת תורה ויראת שמים.

ה’ אלוקיך בה,  עיני  ועאכו“כ בארץ הקודש, “ארץ אשר תמיד 
מרשית השנה ועד אחרית שנה“ – שיתווסף שם ברוחניות הענינים 
באופן של “עד בלי די“, ובדרך ממילא יתווסף גם בגשמיות הענינים.

ואזי תקויים הברכה שארץ ישראל אינה ‘נושאת’ אינם יהודים 
תהיה  התוצאה  ממילא  ובדרך  אידן“(,  ניט  קיין  ניט  )“פארטראגט 
שהיכן שרק יש ‘חלק’ )“א שטיקל“( מארץ ישראל, זה שייך ליהודים 

גם בגלוי – מאחר והארץ הגשמית אינה ‘נושאת’ אינם יהודים.

ובדרכי  נועם  בדרכי  נעשה  זה  ובמילא  התורה,  ע“י  נפעל  וזה 
שלום. כמסופר במדרש שהגויים קלטו )“האבן דערהערט“( ש“ה’ עז 
לעמו ייתן – אין עז אלא תורה“, ואזי נהיה “ה’ יברך את עמו בשלום“, 

בכל העולם כולו.

ארץ  על  שהולך  סתם,  “בארץ“  בארץ“,  שלום  “ונתתי  שיהיה 
הקודש, וכמו“כ “ונתתי שלום“ בכל העולם כולו.
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ומתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב, נסיים את הרגעים האחרונים 
של החושך כפול ומכופל של הגלות, ונלך לקבל פני משיח צדקנו, 

ובשמחה וטוב לבב.

)כ“ק אדמו“ר שליט“א לא חיכה שינגנו והתחיל כעבור רגעים 
ספורים את השיחה הבאה, ע“ד שיעורי החת“ת(.

שיחה ז’

נט. כאן המקום להזכיר אודות השיעורים שבעל ההילולא קבע – 
שזהו גם ענין הנוגע למעשה בפועל, ועכ“פ בדיבור. ]כלומר, לכאורה, 

מעשה כפי שהוא בענין הדיבור, ש“עקימת שפתיו הוי מעשה“[.

שיעור החומש מחולק לשבעה חלקים, כנגד שבעת ימי השבוע. 
ביום ראשון מהתחלת הפרשה עד שני וכו’ – וכמדובר לעיל )שיחה 
ג’(, שביום ראשון של שבוע זה, השיעור היה מ“ויהי בשלח פרעה“ עד 

“ובני ישראל יוצאים ביד רמה“.

ועד“ז ביום שני, יו“ד שבט, לומדים עד “ה’ ילחם לכם – ואזי, 
בדרך ממילא – ואתם תחרישון“, כמ“ש על-כך בזהר, “לא תתערון 
מידי“ מאחר ש“בעתיקא תליא מילתא“; צריכים רק את התנועה של 
מסירות נפש, כהמשך הכתובים בשיעור של יום שלישי, “שהוכפל בו 

כי טוב“ ]כמ"ש שם "דבר אל בני ישראל ויסעו" וכו'[.

כן הוא גם בנוגע לעליה לארץ הקודש.

טוב,  כי  בו  שהוכפל  השלישי,  ביום  לארץ  מחוץ  יוצאים  הם 
ובאים לארץ הקודש ביום הרביעי, שזוהי ההתחלה של מסכת כתובות 
“בתולה נשאת ליום הרביעי“, שכתוב על זה בשל“ה ובכ“מ – שאלו 
הר“ת של “לבנה“, ש“ישראל מונין ללבנה“, ו“הם עתידים להתחדש 

כמותה“ בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו.

)נגנו ניגון שמחה(.

שיחה ח’
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ס. דובר קודם אודות נשיא דורנו, וכן אודות אדמו“ר הזקן ומשה 
רבינו.

שפיר  “משה  ב(  קא,  )שבת  בגמרא  נקרא  בישראל  נשיא  כל 
קאמרת“, וכפי שרש“י מפרש שם, שמאחר והינו תלמיד חכם בתורה, 

נקרא הוא בשם “משה“.

ואע“פ שהדין הוא שאסור לאדם לדמות את עצמו למשה. וזה 
)יורה דעה סוף  קשור עם עונש, עד לעונש ממוני, כמבואר בשו“ע 
סימן רמ“ב(; יחד עם זאת, כיון שהוא חכם אמיתי ע“פ תורה, מכנה 
– בשם  נהיה חלק מתורה שבע“פ  גופא  וזה   – אותו התורה עצמה 

“משה“, “שפיר קאמרת“.

ונתבאר לעיל )שיחה ב’, ג’ ווא“ו( שעד“ז הוא גם בנוגע לאדמו“ר 
כל אחד ללכת  יכול  דורנו, שלאחר שסללו את הדרך,  ונשיא  הזקן 

בדרך זו, אפילו אם אינו בערכם כלל.

סא. ענין זה הוא בכל הענינים, ואפילו בנוגע ללימוד התורה.

ואע“פ שלכאורה אינו מובן – הרי לימוד התורה הוא ענין ששייך 
להבנה והשגה, ]ואיך ייתכן שאחד ‘יסלול את הדרך’ עבור השני[? 

דובר על-כך כמה פעמים, שידוע הסיפור אודות כמה מגדולי 
ישראל, וכן היה גם אצל ה’בית יוסף’, שפעם התייגע במשך זמן על 
ענין מסויים, עד שהצליח להסבירו. לאחר זמן, כאשר הוא נכנס לבית 
המדרש, לישיבה, שמע איך יהודי שלגמרי לא היה בערכו, לומד את 
הענין הזה בפשטות עם ההסברה הזו – עלי’ הוא היה צריך להתייגע 

משך זמן. 

והסבירו לו – לפי נוסח אחד האריז“ל הסביר לו זאת, ולפי נוסח 
אחר הסבירו זאת מלמעלה – שלאחר שהוא ‘פתח’ את הדרך והמשיך 
הסברה זו בעולם, יכול להשיגה אפילו אחד שמצד עצמו, הוא לגמרי 

לא בערך להמשיך ולגלות זאת ממקור ההבנה והשגה.

ענין זה יובן היטב ע“פ המבואר באגרת הקודש וקונטרס אחרון:

אדמו“ר הזקן מבאר שם את גודל הענין שנפעל בשעה שיהודי 
מברר מהי ההלכה בענין של ספק, ע“י השקו“ט ופלפול שלו. 
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זו  הלכה  למעלה.  וכן  למטה  דברים  נפעלים  כתוב שם, שעי“ז 
הייתה למעלה באופן של ספק – וביכולת מי לברר זאת? דווקא יהודי 

כאן למטה, שנשמתו מלובשת בגוף.

שהיה  כפי  מספקו  הזה  ה’שכל’  את  מוציא  שלו,  הבירור  ע“י 
למעלה, ועושה ממנו ‘שכל’ ברור וישר, עד להלכה למעשה בפועל. 

כך מובן שם באגרת הקודש וקונטרס אחרון.

השכל  נהי’  זה  וכו’,  זה  ענין  בירר  שהוא  שלאחר  מובן,  ]ומזה 
הברור והישר, וממילא יכול להגיע לזה אפילו אחד שלא בערך לברר 

ענין כזה[.

סב. בביאור הנ“ל, הלשון לתאר את ענין זה הוא2 – “פתח“. וכן 
הוא הלשון בכמה מאמרים, ובפרט בזהר, ש“פתח“ הוא לשונו הרגיל 

– “פתח ר’ שמעון“, “פתח ר’ יהודה“ וכיו“ב.

מה הדיוק במילה ‘פתח’, ולא ‘אמר’?

שכותבים  במדרשים,  להרגיל  בדוגמא  שזהו  הוא,  בזה  הביאור 
זאת – את ‘פתיחתות’ המדרש – כאשר פותתים ומתחילים נושא קשה,

- שלכן מתחילים אז עם ענין של אגדתא וכיו“ב, כמו לדוגמא 
א(  )ל,  שבת  במסכת  ועד“ז  תנחומא,  במדרש  תנחומא“  ר’  “פתח 
“פתח  שהאמורא  הגמ’  אומרת  בגמ’  קשה  שאלה  שנשאל  ]שלאחר 
ואמר“ והוא עובר לדבר בעניני אגדתא, ומפרש רש“י, “פתח ואמר: כך 

היו נוהגין להתחיל באגדה תחילה“[ ובכמה מקומות3 - 

עי“ז הוא “פותח“ את הדרך והיא נעשית דרך פתוחה, שאפילו 
יכול  החדשה,  הדרך  את  שפרץ  אחד  לאותו  בערך  שלא  כזה  אחד 

ללכת בה.

סג. ויש להוסיף עוד ענין בזה. ובהקדים:

כתוב בכמה מקומות, וכן מובן במיוחד בשער היחוד והאמונה 

2( יש כאן בסרט ההקלטה משפט הדורש פיענוח.
וייתכן שטעינו בהבנת  3( בקטע זה קשה קצת להבין את דברי כ“ק אד“ש בסרט ההקלטה 

הדברים.
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לאדמו“ר הזקן, ש“שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש“ – השם של כל 
דבר - מהוה, מחי’ ומקיים את הדבר.

הרי  מצורף  שם  שכל  מבאר  )בפי“ב(,  לסופו  קרוב  מכן,  לאחר 
מאותיות, ולכל אות יש ציור משלה, ומבאר ש“כל אות היא בתמונה 
ע“י  ומתגלית  ציור ההמשכה“ הנמשכת  על  מיוחדת פרטית המורה 

אות זו. 

ולדוגמא – האות וא“ו, שהוא קו באורך ההולך מלמעלה למטה, 
מראה על המשכה הנמשכת מלמעלה למטה כמות שהיא. ועד“ז, גם 

בשאר האותיות.

וזה לא ענין שכתוב רק בקבלה וחסידות, כמדובר כמה פעמים 
שישנה סוגי’ שלימה במסכת מנחות )כט, ב( – וכמו“כ, בקיצור יותר 

)“ווייניקער“( במסכת שבת )קב, א( – אודות צורת האותיות.

חשובים.  ענינים  כמה  על  מורות  בגמ’ שהאותיות  ומבואר שם 
רק  פתח  יש  חי“ת  ולאות  מלמעלה  פתח  יש  ה“א  שלאות  ועד“מ, 
מלמטה; וכפי שהגמרא מונה שם את הפרטים בנוגע לכמה אותיות, 

שמזה מובן גם בנוגע לשאר האותיות.

ע“פ המבואר כאן מובן ענין נוסף בקשר להנ“ל:

אע“פ  אזי,  שונים,  פירושים  שני  אחת  למילה  שישנם  בשעה 
שלכאורה תוכן המילה אינו תמיד אותו הדבר, ואדרבא, לעתים הם 
האותיות  אותן  שאלו  כיון  אעפ“כ,   – מהשני  אחד  לגמרי  רחוקים 

]ובאותו צירוף[, קשורות הן לאותן המשכות.

סד. וכן הוא גם בנוגע ל“פתח“. 

“פתח“ קאי – כמדובר לעיל – על מצב בו פותחים דרך חדשה, 
זאת,  עם  ויחד  ברוחניות,  חדשה  דרך  והן  כפשוטו  חדשה  דרך  הן 
פירוש זה קשור גם עם הפירוש במילה “פתח“ – שזה הולך על פתח 

בקיר. שיש קיר, ופותחים אותו. 

מה ענינו של קיר? לעשות מחיצה והפסק בין הפנים לחוץ.

היא יכולה להישאר מחיצה שמפרידה ביניהם, שלא תהיה בין 
הפנים לחוץ שום שייכות – וניתן לעשות דלת, שאז יווצר קשר.
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ובזה גופא הנה בשעה שישנו פתח בלבד, אזי הקשר קיים תמיד, 
משא“כ בשעה שעל הפתח ישנו דלת, זה תלוי בבחירתו של האדם; 
כשהוא רוצה הוא יכול לפתוח את הדלת ולקשר את החוץ עם הפנים, 
יישאר  ואזי  אותו,  לנעול  יוכל  וכשירצה  החוץ,  עם  הפנים  את  או 

הפנים בפני עצמו והחוץ בפני עצמו.

כלומר – במילים אחרות – דלת קשורה עם בחירת האדם. בשעה 
שישנה מחיצה בלי פתח או דלת, אין לו ברירה. עד“ז, בשעה שישנו 
פתח ללא דלת, שוב אין לו שום ברירה. אך בשעה שישנה דלת, אזי 

יש לו ברירה, האם לפתוח או לסגור.

בין שני הפירושים ב“פתח“. בשעה שנעשה פתח  ]וזהו הקשר 
וכל הרוצה בכך  – בלבד, בלי דלת – בקיר, אי אפשר לסגור אותו, 
יכול לעבור דרכו, ע“ד המבואר לעיל )סס“א( בנוגע לתוכן הענין של 

“פתח“ ברוחניות הענינים4[.

סה. בזה עצמו, יכולים להיות שני אופנים:

)א( שהוא הבעה“ב הבלעדי )“דער פולער בעה“ב“(, שגם בשעה 
שהוא הולך למקום אחר, ישנו מצב ש“ה’ ישמור צאתך ובואך מעתה 
ועד עולם“, והוא מצליח להישאר בעה“ב על הדלת גם בזמן שהוא 

בריחוק מקום; 

אך, )ב( ייתכן מצב בו כדי לשמור על הדבר, צריך הוא להיות 
במקום, כדי להראות את כוחו ושליטתו.

– בשעה שהוא גיבור גדול ביותר, וחכם גדול ביותר, יכול הוא 
אפילו  עליהם“,  אימתו  ש“תהא  סדר“(  אזא  )“איינארדענען  ‘לסדר’ 

בזמן שהוא נמצא במקום רחוק. 

משא“כ כשאינו כזה גדול, ואינו כזה גיבור, ואינו כזה ‘מאוים’, 
אשר אז, אפילו אם בפניו לא יעיזו, אם הוא ילך למקום אחר, או יביט 

4( נראה שזוהי כוונתו הק’, ושבזה סיים את הביאור בענין של “פתח“. מכאן ואילך עובר כ“ק 
אד“ש לדבר אודות ענין חדש, והוא הענין של מפתח. וראה גם לקמן, סס“ח, שההוראה מבעל 
ההילולא שלומדים מענין המפתח אינו קשור – לכאורה – לענין הנ"ל של “פתח“. מאידך 

אבל, עפ"ז מהלך השיחה אינה מובנת כ"כ, כמובן. וצ"ע.
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לצדדים, השני יעשה מה שהוא רוצה.

מה העצה לזה?

- שאע“פ שהוא חלש, יצליח להישאר בעה“ב על הדלת אפילו 
כאשר הוא הולך למקום רחוק, וכן, שה’מאיים’ לא יצטרך להגיע לידי 

איום והפחדה, אלא ממילא תיעלם האפשרות שיעשו היפך רצונו -

שיהיה לדלת מנעול, ולמנעול יהיה מפתח! 

– אם למנעול אין מפתח, אזי ממה נפשך: אם המנעול לא נפתח, 
הרי זה כמו מחיצה, ואם המנעול פתוח הרי זה כמו פתח; דווקא בזמן 
המפתח  את  מחזיק  והוא  מפתח,  יש  ולמנעול  מנעול  ישנו  שלדלת 
על  הפנים,  על  בעה“ב  להישאר  היעוצה“  ה“עצה  זוהי  בכיס,  אצלו 

החוץ ועל הקשר ביניהם, אפילו בזמן שהוא הולך למקום רחוק.

ענין  שעיקר  כיון  הפנים,  על  הרי  הוא  הבעה“בתיות  )ועיקר 
המחיצה אינו לפעול על החוץ, אלא לחלק את הפנים מהחוץ(.

סו. עפ“ז ניתן לבאר ענין נוסף: 

הדין הוא שאחד מדרכי הקנין, בהם ניתן לקנות משהו, כמו בנין 
למשל, הוא בשעה שמוסרים את המפתח לקונה.

ולכאורה, מפתח הינו דבר המטלטל וענין נפרד מהבית עצמו – 
אז מהי השייכות של נתינת המפתח לקניית הבית?!

הדלת,  ליד  חוט  על  תמידי  באופן  הרי  תלוי  אינו  המפתח   –
ואדרבא זה לא טוב שהמפתח יהי’ תלוי ליד הדלת, שאז כל מי שרוצה 

יפתח אותה...

והביאור בזה הוא ע“פ הנתבאר לעיל:

בין  הקשר  על  בעה“ב  הוא  המפתח,  על  בעה“ב  שהוא  בשעה 
הבית למה שמחוץ לה, ובדרך ממילא על הבית כולו.

סז. 5כמדובר לעיל )שיחה ד’(, הסיבה לכל דבר בגשמיות היא – 
שכך היא ברוחניות.

5( בקטע הזה סרט ההקלטה 'קופצת'. השורה וחצי הבאים הם ע“פ הנכתב בשיחות קודש.
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כל דבר הנמצא כאן למטה נלקח מדבר זה שקיים למעלה, וכנ“ל 
)שם(, זה שישנה מציאות של מלך בשר ודם, הוא מכיון שישנו למעלה 

ענין המלכות.

ובכללות יותר – הקב“ה “אסתכל באורייתא וברא עלמא“, ולכן, 
כאשר רואים משהו בעולם, זה סימן שכתוב בתורה שדבר זה נראה 

כך וכך. 

בתורה זה נמצא בצורה של דיבור – או באותיות הכתב, בדיו 
על הקלף, או באותיות הדיבור אם זה בתורה שבע“פ – ולאחר מכן 
“וברא עלמא“, זה יורד למציאות העולם, בצורה של ‘עולם’, מלשון 
העלם והסתר; אך הענינים בגשמיות הם כפי שהם, כיון שככה הם 

ברוחניות.

סח. עפ“ז מובן שהענין הנ“ל בנוגע למפתח, נמצא גם בעבודה 
רוחנית, בעבודת ה’:

רואים בפועל, שישנם  בשעה שאדם מתחיל לעבוד עם עצמו, 
ענינים שהוא צריך להתעסק בכל ענין ובכל פרט בפני עצמו, וישנם 
ממילא  בדרך  הכללי,  בעניין  יתעסק  שהוא  ובשעה  כלליים.  ענינים 
נעשים כמה וכמה ענינים פרטיים של מצוות עשה, וכמו“כ הוא נזהר 

בדרך ממילא מכמה וכמה ענינים של מצוות לא תעשה.

ולדוגמא: 

כתוב ש“ואהבת לרעך כמוך“ “זה כלל גדול בתורה“ - הוא כולל 
בתוכו כמה פרטים: גמ“ח בדיבורו, בממונו, בגופו, ביקור חולים וכו’ 
וכו’, וכפי שמונה הרמב“ם )הלכות אבל רפי“ד( את הענינים והפרטים 

בזה.

ובזה ישנו כמה אופנים כיצד לגשת לקיום הענין:

יכול הוא לפעול על עצמו לתת הלוואה של ממון ליהודי אחר, 
ולפעול על עצמו לתת עצה טובה ליהודי וכו’, כל דבר בנפרד; אך 
כל  ]ועי“ז  ‘מפתח’,  שהוא  ענין  בעצמו  שפועל  בעבודה,  אופן  ישנו 

הענינים פתוחים לפניו[!

המפתח לכל הענינים הוא “ואהבת לרעך כמוך“,
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- בשעה שהוא פועל בעצמו ש“ואהבת לרעך כמוך“, חוסך הוא 
את ההתלבטות והעבודה עם עצמו )“פארשפארט ער די דינגען זיך 
וכאשר  ייתן,  הוא  הלוואה  ממנו  כשיבקשו  זיך“(;  מיט  ארבעטן  און 

יבקשו ממנו עצה טובה הוא יגיד, וכיו“ב.

זה נעשה אצלו בדרך ממילא, מאחר שמסתובב כאן יהודי שהוא 
התגלמות )“א פארקערפערונג“( של “ואהבת לרעך כמוך“! –

וכאשר הוא קונה את ה’מפתח’ של “ואהבת לרעך כמוך“, הוא 
קונה, בדרך ממילא, את כל הפרטים שמהם מורכב ‘בית האהבה’6 של 

“ואהבת לרעך כמוך“.

של  הענין  משתלשל  רוחנית,  בעבודה  שהוא  כפי  זה  ]ומענין 
מפתח בגשמיות, כמבואר לעיל )סס“ה([.

וכמה  בכמה  ישנו  וכו’,  ה’  בעבודת  כלל  של  הנ“ל,  הענין  סט. 
ענינים, ולדוגמא:

ל“יסוד  עד  “יסודות“,  בשם  הרמב“ם  מכנה  אותם  הענינים 
היסודות“.

ועד“ז, העבודה של קבלת עול, עליה כתוב בתניא שהיא “ראשית 
העבודה ועיקרה ושרשה“.

וכפי שרואים במוחש – בשעה שהיהודים פעלו על עצמם את 
הענין של “הקדמת נעשה לנשמע“ – שאז, הם קיבלו בדרך ממילא 

את כל התורה כולה.

לפני מתן תורה, הי’ צורך לדבר איתם על כל דבר בנפרד; אודות 
שבע מצוות בני נוח בנפרד, אודות המצוות שנצטוו במרה בנפרד, 
צריך  הי’  ענין  וכל  וכו’,  בנפרד  ואודות המצוות הקשורות עם המן 

ואהבת  פון  בית  “דער  אומר:  שליט“א  אדמו“ר  שכ“ק  שומעים  כאן  ההקלטה  בסרט   )6
לרעך...“, וחוזר כ“ק אד“ש ומתקן: “דער בית האהבה פון ואהבת לרעך כמוך“.

ידי החזקתו,  זה נאמר על משקל המדובר קודם ע“ד מפתח גשמי, שעל  )לכאורה(,  כלומר 
הוא תופס את הבעלות על כל פרטי הבית וכו’, וכמו“כ אומר כאן כ“ק אד“ש בנוגע לעבודה 
הרוחנית – ממנה הוא משתלשל – שע“י החזקת ה’מפתח’, הכלל, קונה הוא בדרך ממילא את 

כל הפרטים הקיימים בענין – בבית – אהבת ישראל. 
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להסביר, האם זה חוק, או דבר שכלי, כמ“ש בנוגע למרה “שם שם לו 
חוק ומשפט, ושם ניסהו“.

ולאחר מכן ישנה עבודה באופן כללי: 

ואזי הוא  מסבירים לו את הענין של “הקדמת נעשה לנשמע“, 
לוקח מיד את כל התורה כולה. חוסכים את המאמץ להסביר לו כל 

דיבור וכל ציווי בפני עצמו.

ע. עד“ז בנוגע ללימוד שצריך להיות מתורתו ומסירת נפשו של 
בעל ההילולא – שיש בזה שני אופנים:

בפרטי עבודתו – שהוא עשה ענין כזה, וענין שני  )א( להתבונן 
וענין שלישי, ולאחר מכן )ב( ישנו אופן, שמתבוננים בכללי עבודתו, 

שהיו “אהבת ה’, אהבת התורה ואהבת ישראל“.

ובשעה שמתבוננים בזה, מקבלים זאת, וחדורים בזה יש לו הכל 
בדרך ממילא. אמנם אח“כ צריך להוריד זאת למעשה בפועל, אבל 
זה מאפשר לו לפעול ללא צורך בהתייגעות נוספת, אלא באופן של 

“מצוה גוררת מצוה“, בצורה יותר מהירה ויותר קלה.

להעמיד  רצה  ההילולא  שבעל  ה’בנין’  כל  את  מעמידים  ובכך 
שלהם,  ברוחניות של עם – בני ובנות – ישראל, ועי“ז נעמד הבנין 

בגשמיות כפשוטו.

עא. ונעשית השלימות של עם בני ישראל – “בנערינו ובזקננו 
בבנינו ובנותינו“, והולכים באופן של “צבאות ה’“ לקבל פני משיח 

צדקנו, בקרוב ממש.

ויש איתם את כל המפתחות של כל המעשים טובים שעשו,

- כמדובר כמה פעמים אודות המשל של הרבי המהר“ש, שבזמן 
בתיבה  זאת  אלא ששמים  את השכר,  מיד  מצוה, מקבלים  שעושים 
נעולה הנמצאת בעולם האצילות, ואת המפתח של התיבה מוסרים 

לו -

ולוקחים את המפתחות והולכים לקבל פני משיח צדקנו, ועולים 
ל“ארץ אשר תמיד עיני הוי’ אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית 
שנה“, ופוגשים שם יהודים שעוסקים בתורה ומצוותי’ מתוך שמחה 
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התורה,  בלימוד  בעיקר  יששכר,  באופן של  - חלק מהם  לבב  וטוב 
וחלק מהם באופן של זבולון, בעיקר ביישוב ארץ ישראל כפשוטו, 

יחד עם קביעות עיתים בתורה.

אלו  יהודים  על  כמוך“  לרעך  “ואהבת  של  באופן  ומשפיעים, 
שאתמול לא ידעו מיהדות – שהיום בבוקר, או היום בלילה, או עכשיו, 
או ברגע כמימרא, יתוודעו לזה )“וועלן דערפון דערוויסן זיך“(, ויהי’ 
“טעמו וראו כי טוב הוי’“, שיטעמו ויראו איך הקב“ה ואלוקות זה טוב, 

ויהיה “אך טוב לישראל“, בפשטות למטה מעשרה טפחים.

גויים  ה“רגשו  איך  בפועל  ויראו  בארץ“,  שלום  ש“ונתתי  עד 
ולאומים יהגו“, הינו לגמרי “ריק“, ואין לזה שום ממשות. ואדרבא: 
“והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’“, ויראו איך בית יעקב 

אומרים “לכו ונלכה באור ה’“, ובקרוב ממש בביאת משיח צדקנו.

)נגנו ניגון הכנה למאמר, וכ“ק אדמו“ר שליט“א אמר מאמר ד“ה 
“באתי לגני“ )הב’ לשנה זו(. לאחר המאמר נגנו “בך ה’ חסיתי“(.

שיחה ט’

עב. דובר קודם אודות פעולותיו של בעל ההילולא.

אחד הענינים שבו היה לכאורה חידוש בימיו, עכ“פ בגלוי, הם 
פעולותיו עם נשי ובנות חב“ד, ועל ידם, עם נשי ובנות ישראל בכלל.

בליובאוויטש  שעוד  קטנים,  ואפילו  לצעירים  בנוגע  ועד“ז 
נהי’  שאח“כ  אלא  תמימים,  ואחי  “האח“,  עיתון  בהוצאת  התחילו 
‘שקט’ בזה )“א שטילקייט אין דעם“( מכמה סיבות, ולאחר מכן ענין 
זה חזר ונתחדש – ובמילא מצופה )“פארלאנגט זיך“( שזה יהי’ ביתר 

שאת ויתר עוז.

ולכן גם בנוגע לענין העליה לארץ הקודש,

א  זיך אלץ  )“ס’רעדט  נבחר  ובתור  דוגמא  וזהו בתור  – מאחר 
מכל  ‘דוגמא’  בהם  שיהי’  צריך  אויסגעקליבענע“(,  אן  אלץ  דוגמא, 

הסוגים, לכן -
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דייקו שיהיה הן אנשים והן נשים, הן גדולים והן קטנים, ואפילו 
כאלה שעוד לא הגיעו לבר או בת מצוה.

ואע“פ שהתורה בכלל הוא בלשון זכר? כתוב בפוסקים, וכן הוא 
הציוויים  אבל  זכר,  לשון  רק  זהו  רוב  שע“פ  לפועל,  בנוגע  ההלכה 

עצמם מופנים גם עבור נשים ובנות.

 - חוץ ממקומות ספורים, בהם ישנו דיוק שמדובר דווקא בנוגע 
אהרן“  בנות  ולא  אהרן  ל“בני  בנוגע  בגמ’  מש“כ  ולדוגמא,  לבנים, 

וכיו“ב, כמבואר בכ“מ.

עג. כמו“כ ניתן לכאורה להקשות על צירופם של הקטנים, שהרי 
]בעניני  חיובם  ברמת  למבוגרים  קטנים  בין  חילוקים  הרבה  ישנם 

תומ“צ[ וכו’?

והביאור הוא:

 שכל ענינים אלו הם חילוקים פרטיים )“אין ענינים וואס קומען 
לגני"  "באתי  במאמר  דובר  עלי’  לנקודה  בנוגע  אך  דערויף“(,  נאך 
)פרק וא“ו(, אודות הביטול ]דקדושה[ של “אזעירת גרמה“, ו“לית לי’ 
מגרמא כלום“, זה ישנו מיד כשהילד נולד – שברגע שיוצא לאוויר 

העולם, ‘יוצאת’ קדושה לעולם!

ועד כדי כך, שנאמר במארז“ל )יבמות סב, א( שזה קשור לגאולה 
שבגוף“,  נשמות  כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  ש“אין  מאחר  העתידה, 

כלומר, ב“אוצר ששמו גוף“ )פרש“י שם(.

– לא נוגע אם הוא מחויב במצוות או לא, לא נוגע אפילו שיהי’ 
משמתחיל  ב“תינוק  שישנו  החינוך  אופן  לא  אפילו   – חינוך  בגיל 
זה נפעל מיד כשיצא לאוויר העולם, כאשר הנשמה  לדבר“ – אלא 

יוצאת מהאוצר ששמו גוף, ויורדת לגוף יהודי כאן למטה.

עד. אדמו“ר הזקן אומר בתניא שעל גוף יהודי נאמר “ובנו בחרת 
מכל עם ולשון“. 

שלא  כיון  הנשמה,  על  הולך  בחרת“  שה“ובנו  לומר  אפשר  אי 
שייך בחירה בין נשמתו של יהודי לנשמתו של אינו יהודי, שהרי אין 
צד השוה ביניהן; אודות מה שייך לומר הלשון “ובנו בחרת“? אודות 
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הגוף, “הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם“. 

ומתי נהי’ הגוף גוף קדוש – עי“ז שמתקשר עם נשמה קדושה 
)“פארבונדן מיט א  נשמה קדושה“(? מיד ברגע צאתו לאוויר העולם.

גם  יהודי,  של  גרויסקייט“(  )“די  מעלתו  את  מראה  זה  ענין   –
כשאינו קשור לתורה ומצוות. וכפי שמוכיח המדרש, שמן הכתוב “צו 
את בני ישראל“ ו“דבר אל בני ישראל“ מובן, שקודם כל צריך להיות 
‘בני ישראל’, ורק לאחר-מכן שייך לומר “צו את בני ישראל“ ו“דבר 

אל בני ישראל“...

יטען  לטעות“  ש“הרוצה  עדיין  שייך  לבד,  זה  מענין  אמנם, 
שמדובד כאן רק אודות אחד שנמצא עכ“פ ב’גדר’, שתהי’ לו שייכות 

לתורה, ]אבל לא על תינוק[,

צדקנו  משיח  וביאת  שהגאולה  ה’הודעה’,  מגיעה  זה  ועל   –
קשורים בכך “שיכלו נשמות מן הגוף“, וזה קורה ברגע הראשון ש’יצא 

לאוויר העולם’.

עה. בסגנון אחר:

עבור  הגאולה  את  להביא  ביכולתו  נולד,  יהודי  שילד  ברגע 
“שכינתא בגלותא“ ועבור כל שישים ריבוא נשמות כלליות, עם כל 

ענפיהם וניצוצותיהם“ )כלשון התניא )פל“ז(( שנמצאים בגלות. 

– מאחר ובשעה שנשמה זו האחרונה תצא מ“האוצר הנקרא גוף“, 
ותכנס לגוף קדוש של יהודי, אזי יבוא משיח צדקנו, ו“שכינתא“ וכל 
גדולי ישראל, מ“ראשיכם שבטיכם“ עד “חוטב עציך ושואב מימך“, 
יגאלו “כהרף עין“, “נגאלין מיד“ – ומי פועל זאת? נשמה שיוצאת 

ומתלבשת בגוף ישראל.

)מענין זה מובן גם גודל האחריות שיש להורים. 

לא כפי שהורים רוצים לשכנע את עצמם, שמספיק לחשוב על 
 – הילד’  עם  לעשות  ‘מה   – לתינוקות  בנוגע  ועד“ז  הילדים,  חינוך 

“משעה שמתחיל לדבר“,

– אומר על כך המדרש שאינו כן! שהרי ישנה חשיבות )“ס’איז 
נוגע“( שנשמה תתלבש בגוף, ובאופן של קיום, וזה יביא את הגאולה 
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– ומובן שלזה נצרכת וחשובה, גם ההכנה ללידה וכו’ וכו’, עם כל 
הפרטים7(.

עו. כאן המקום להזכיר עוד הפעם:

כיון שמדובר אודות אנשים ונשים, גדולים וקטנים עד לתינוק 
בן יומו, צריך לעורר,

– הן לאלה הנמצאים כאן והן לאלה הנוסעים בשליחות, שהם 
הרי צריכים לקחת מכאן שליחות בכמה וכמה ענינים, הנה בזה כלול 

–

ע“ד השליחות בנוגע ל’מבצעים’ )כפי שקראו לזה(.

מבצע תורה, מבצע תפילין, מבצע מזוזה, מבצע צדקה, מבצע 
בית בית מלא ספרים-יבנה וחכמיה, וכמו כן המבצע של נרות שבת 
 – המשפחה  טהרת  ומבצע  ושתיה,  האכילה  כשרות  מבצע  קודש, 

שהר“ת של שלושת האחרונים הם ‘חנה’.

עז. ]ויהי רצון[ שע“י ה“קל“ חסר וא“ו, שקאי על ענין ה’חסרון’ 
והביטול שבכל ענינים אלו,

– כמו שדובר בשבת )פר’ בא( בארוכה בנוגע לחנה, שאצלה הי’ 
“קולה לא יישמע“, הנה – 

זה גופא ימשיך את הוא“ו, וייעשה קול מלא וא“ו, ה“קול קול 
יעקב“; קול התורה שבבתי כנסיות ובתי מדרשות.

וזה יבטל את השליטה של “הידיים ידי עשיו“, עד שיבטל את 
ה“ידיים ידי עשיו“ לגמרי, ויהיה, כמו שהרמב“ם אומר בסוף הלכות 
מלכים – שלא יהי’ שום שיעבוד מלכיות, ותהי’ מנוחה, ונעסוק בתורה 

ומצוותי’ באופן של “כמים לים מכסים“.

עח. יש להדגיש שוב את האמור לעיל:

נסיעתם מכאן צריכה להיות באופן של פעולה.

כלומר: הן במקום שבאים לשם, צריכים הם לפעול בכל הענינים 

7( חלק מהקטע הזה קשה להבנה בסרט ההקלטה, ובכלל, הדברים נאמרו בקיצור - ומקווים 
אנו שכיוונו לכוונתו הק'.
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והפרטים האמורים, והן במקום שממנו הם יוצאים – שזה צריך לעורר, 
שבנוסף על כך שצריכים לעשות את הדברים אותם הם היו עושים 

אילו היו כאן, הנה בנוסף לכך, צריכים לעשות כמה פעמים ככה.

– מכיון, ש“חד מנן“ המגיע לארץ ישראל נהי’ “כתרי מינייהו“, 
כפי שהגמ’ אומרת בבבא בתרא, ובשעה שחוזר משם לאחר מכן, הוא 
נהי’ ארבע פעמים ככה. ובמילא מובן שהם צריכים לעשות פעמיים 

ככה, מאחר שהנוסעים מכאן נהיו כ“תרי מינייהו“.

ומכיוון ש"אין הקב“ה בא בטרוניא עם בריותיו“, ו“איני מבקש 
אלא לפי כוחן“, זה גופא הוכחה שאף אלה שלא היו שייכים לעבודה 
בכזה ‘שטורעם’ עד עתה, הנה ‘עליה’ זו עצמה צריכה לעורר אותם, 
ופרטים  כללים  הענינים,  בכל  אליהם,  השלוחים  שיגיעו  אלה  ואת 

האמורים.

עט. כאמור לעיל, עיקר עניינם הוא בנין הארץ ברוחניות ובנין 
הארץ בגשמיות, ע“י תורה ומצוותי’ וכיו“ב, ומזה מובן, שכל הענינים 
שם הקשורים עם מחלוקת, או אם ירצו להצר להם ח“ו – אין עניינם 

להיכנס במחלוקת.

הפרעה  תהיה  שלא   – גשמיות  עם  הקשורים  בענינים  וכמו“כ 
אין  עקום,  חוק  יש  אם  ואפילו  בינתיים8.  בארץ  שיש  החוקים  מצד 
במילוי  ולהתעסק  זה,  מעל  לדלג  אלא  זה,  נגד  ללכת  מעניינם  זה 
שליחותם באופן שזה לא יפגע בחוק. והמבין יבין אודות מה מדובר 

כאן, ואין כאן המקום לבאר.

יפריעו להתיישבות  ולא רק שלא  ויהי רצון שתתמלא התקוה, 
יפריעו  שלא  רק  ולא  ובגשמיות,  ברוחניות  העתיקה  בירושלים 
להתיישבות בצפת עיה“ק ברוחניות ובגשמיות – אלא אדרבא, שכל 
אחד ואחד יסייע להם, ובסבר פנים יפות, ובאופן ש“טרם יקראו ואני 

– והם – אענה““.

פ. ואז תתבטל גם השאלה מאלו “שתואנה הם מבקשים“, שמיד 

8( המשך הענינים כאן קשים קצת להבנה למאזין לסרט ההקלטה. ומקווים אנו שכיוונו נכון 
בדבריו הק'.
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הפריעו )“צוגעטשעפעט“( וטענו:

למה שולחים רק עשר, ולא יותר וכו’?

והמענה הוא:

מן  שלמעלה  ובאופן  שם,  מצליחים  אלה  שעשרה  יראו  כאשר 
המשוער, זה יסלול את הדרך שבעז“ה יעלו עוד, הן לשני מקומות אלו 

והן לעוד מקומות דוגמתם.

ובאופן שלא ימעט ח“ו בהפצת היהדות בבבל ובחוץ לארץ – 
ובשאר הארצות, כלשון הרמב“ם - כלל, אלא אדרבא, עי“ז יתווסף 

גם שם.

ויהי רצון שזאת תהיה ההקדמה הקרובה למילוי היעוד “ואתם 
תלוקטו לאחד אחד בית ישראל“, עד אפילו “האובדים בארץ אשור 
בירושלים“,  הקודש  בהר  לה’  “והשתחוו  מצרים“,  בארץ  והנדחים 

בקרוב ממש בביאת משיח צדקנו.

שיחה י’

פא. בהתוועדות הקשורה עם יום ההילולא, נהוג לעשות מגבית 
על הענין של לימוד התורה לשמה,

זאלן  )“זיי  שיסדרו  ש’עולים’,  באלו  הכוונות  גם אחת  שזוהי   –
אפגעבן“( זמן מסויים בכל יום ללימוד התורה לשמה, בנוסף ללימוד 
והענין של הפצת  אליבא דהלכתא“,  “לאסוקי שמעתתא  באופן של 
היהדות וכו’ – כמדובר כמה פעמים בגלוי ובפירוש ובאריכות, ובכל 

אופן שישנו – 

יכול  הרוצה  וכל  בקופה.  שישתתפו  אלו  כל  של  זכותם  וגדול 
על  נדר,  בלי  להזכירו  מיוחדת,  בפתקא  אמו  ושם  שמו  את  לכתוב 

הציון של בעל ההילולא.

וכמו“כ, גדול זכותם של אלו שהשתתפו בהוצאות הגשמיות של 
פנים  בסבר  שיהיה  הוא,  והעיקר  ולהבא.  מכאן  וישתתפו  ה’עולים’, 

יפות, ומתוך שמחה וטוב לבב.
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פב. והקב“ה בטח יקיים )“וועט זיכער ביישטיין“( את הבטחתו, 
ש“ארבע הידות תהיה לכם“, עי“ז ש“והחמישית לפרעה“,

– כפי שמפרשים זאת )כנ“ל שיחה ו'(, שכאשר “ואתם תחרישון“, 
הצדקה  ענין  שישנו  בשעה  כלומר,  מילתא“.  תליא  “בעתיקא  אזי, 
בהידור, ‘חומש’; “והחמישית לפרעה“, שמוסרים את כספי ה’חומש’ 

לפרעה.

– שככה נקרא זה ד“מיניה אתפריעו ואתגלין כל נהורין“, כפי 
שמפרש בזהר פרשת ויגש, ש“ביתה פרעה“ קאי על הקב“ה –

יהיה לכם“ כפשוטו, שיהיה ארבע פעמים  הידות  “וארבע  אזי, 
ש“וישמרך  הצלחה,  של  באופן  יהיה  זה  ושממון  גשמי,  בממון  ככה 
– שלא יבואו עליך מזיקין . . ליטול ממונך“, וישתמשו בזה לענינים 
עד  שמים“,  לשם  לשם  יהיו  מעשיך  ש“כל  באופן  ושמחים  בריאים 

“בכל דרכיך דעהו“, ובאופן של מוסיף והולך ואור.

“וגדולה צדקה שמזרזת את הגאולה“, ע“י משיח צדקנו, בקרוב 
ממש.

 – אדה“ז  ניגון  ההכנה.  ניגון  לנגן  צוה  שליט“א  אדמו“ר  )כ“ק 
בבא הרביעית פ“א – וניע זשוריצ+י חלאפצי. לאחר מכן התחיל כ“ק 
אדמו“ר שליט“א בעצמו לנגן עוצו עצה, ואח“כ ציוה לנגן ניעט ניעט 

ניקאווא.

טרם צאתו התחיל לנגן “כי בשמחה תצאו“(. 
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