
יהודי לא יכול להיות גלותי!
בנ"י עובדים את עבודתם בזמן הגלות,  הרי הם נמצאים בתנועה תמידית של צפי'  כאשר 

לגאולה העתידה, בידעם שהגלות אינו מקומם האמיתי, ורק כאשר תהי' הגאולה העתידה 

יוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות בתכלית השלימות.

"ותחזינה  תצמיח",  מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  התפלה:  בבקשות  אצלם  מתבטא  זה  וענין 

עינינו בשובך לציון" - היינו, שהגאולה תהי' בדורנו זה, ולא בדור שלאח"ז ח"ו!

־ואעפ"כ, ישנם יהודים שלא איכפת להם להשאר בגלות רחמנא ליצלן, למרות שיודעים שה

זו בלבד אלא הם  ולא  יהודי הוא ב"איגרא רמה",  ומקומו של  "בירא עמיקתא",  גלות היא 

מסיתים יהודים אחרים שיהיו גם הם במעמד ומצב דומה!

כללות ענין הגלות הוא היפך המציאות דבנ"י! - ומה שישנם יהודים הטוענים שלא איכפת 

להם להשאר בגלות, הרי זה ענין חיצוני בלבד, מצד כללות ענין הבחירה!
)ש"פ תזו"מ תשמ"ב(

<< סיום 'כוס של ברכה' - ראש השנה תשנ"ב.

פעם  כשהייתי  שמעתי  הבא  הסיפור  את 
בתל אביב ואז זה פעל עלי מאוד חזק:

שבשנים  סיפר  זיסלין  בער  שאול  ר' 
בין  ישב  הוא  הרש"ב  הרבי  של  הראשונות 
איזה  חקירה,  שם  והיה  החסידים  זקני 
מאמרי חסידות צריך ללמוד. היה מי שאמר 
אחר  בינה',  ה'אמרי  את  ללמוד  שצריכים 
הם  הצ"צ  אדמו"ר  של  שהמאמרים  סבר 
והיו  ללמוד  צריכים  שאותם  המאמרים 
ללמוד  שצריכים  בלהט  שטענו  חסידים 

בעיקר את המאמרים של הרבי המהר"ש. 

השוחט של ניקולייב – 'אשר ניקולייבער', 
עמד שם, הוא לא היה מגדולי המשכילים, 
להם  אמר  והוא  לרבי,  מסור  היה  הוא  אך 
במה  הרי  החקירה,  מהי  מבין  לא  "אני 
צריך  לנו  גם  בו,  'קאך'  שהרבי 
וואס דער  )"אז אין  ]חיות[  'קאך'  להיות 

רבי קאך זיך אין דעם דארף מיר קאכן"(.

הרי הרבי אומר כל שבת מאמר והרי הוא 
לנו  גם  בו  'קאך',  שהרבי  ובמה  בזה,  'קאך' 
את  ללמוד  צריכים  ה'קאך',  להיות  צריך 
המאמרים שהרבי אומר כעת, הרי בזה הוא 
אנו  אלו  במאמרים  ולכן  הרבי,  של  הקאך 

צריכים להיות מונחים.

העבודה ברורה
לכל  שנכנסים  כאלו  יש  לעניינו,  בנוגע 

השכלות  , מיני  ת ו ל א ש ו

נכון  זה  האם  לא,  או  צודקים  הם  האם 
בדברים  רק  וה'קאך'  החיות  את  להדגיש 
כללית  חיות  להיות  שצריך  או  הרבי,  של 
בתורת החסידות. אבל אני רוצה לדבר בנוגע 
עושה,  הרבי  מה  רואים  אנו  הרי  למעשה, 
ומעודד  ביום  פעמים  שני  יוצא  הרבי  הרי 
העיקר  מתבטא  ובזה  האחרונים,  בכוחותיו 

שהרי בזה הרבי מונח.

הרבי משקיע את כל כוחותיו ומעודד את 
– להביא  'יחי' בשביל מטרה אחת  שירת 
את ההתגלות, ומה שנוגע לנו עכשיו הוא 

רק העניין הזה. 

 הרבי מראה לנו - "מראה באצבעו", ללכת 
כל  כעת  נוגע  מה  הענין.  שיפעל  ולעשות 
צריך  לעשות  אומר  שהרבי  מה  החקירות? 
אלא(  אומר,  רק  )לא  שהוא  ועוד,  לעשות. 
אפשר  אי  האחרונים,  בכוחותיו  זאת  עושה 
להכנס כאן לחקירות שכליות וכו', זה ממש 

שיגעון.

אתה הרי רואה מה הרבי עושה )הרמב"ם 
מכיון  היא  תורה  במתן  שהאמונה  כותב 
ראינו  הגשמיות  שבעינינו  זה,  את  שראינו 
אנו  הרי  התורה(,  את  נתן  שהקב"ה  איך 

עלון מיוחד לתמימים השוהים בחודש החגים תשע"ט בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א | גליון ב'

"במה שהרבי 'קאך' בו – גם לנו יש 'קאך'"

>>



רואים כיצד הרבי בעצמו יוצא ומראה לנו פעמיים ביום, ואתה 
הולך ונכנס לחקירות האם להאמין או לא, זה פשוט שיגעון... 

נסמוך על הרבי
חייבים לדעת שאם הרבי יוצא פעמיים ביום ומראה לנו מה 
לעשות הרי צריכים לעשות בלי לשאול שאלות, ואם ישנם כאלה 
שטוענים שזה יכול להזיק, הרי הם בהמות. האם הם לא יודעים 
העולם,  בכל  מתפרסם  וזה  אותו  שרואים  יודע  בעצמו  שהרבי 
זה שהרבי יוצא כאן פעמיים ביום, בודאי הרבי יודע שזה יכול 

להזיק, ובכל זאת הרי הרבי יוצא.

הרי בכל הענינים של בריאות פרנסה וביזנעס האם לקנות את 
זה או לא אתה סומך על הרבי, ובנוגע לענין שהרבי עושה וצועק 
פעמיים ביום ומראה לנו אתה מתחיל להסתפק "האם לחם יוכל 
לך עכשיו  יש  נלך אחרי הרבי? האם  בזה  גם  תת"? האם 
שאלה לאחרי כל מה שאתה רואה? יכול להיות שאותו 
ופעמיים  זה  אדם צודק על פי שכל, אבל הרבי לא מסכים עם 

ביום הרבי מראה באצבעו אחרת ממה שחושבים.

או  משהו  לעשות  האם  הרבי  את  שואל  שהיית  יצוייר  אילו 
לא, אתה חושב שזה מזיק ובכל זאת הרבי אומר לעשות אחרת 
ממה שאתה חושב - היית עושה את הוראת הרבי, בלי לשאול 
ביום  פעמיים  יוצא  שהרבי  מזה  יותר  להיות  יכול  מה  שאלות. 
ומעודד וצועק ואומר את המילים 'יחי אדוננו מורנו ורבינו 
ולאחרי  האחרונים,  ובכוחותיו  ועד'  לעולם  המשיח  מלך 
אני לא  וסברות?!  צריך להגיע לשכל  "מראה באצבעו"  שהרבי 
של  בענין  הוא  וכן  השנים  בכל  הי'  כך  השכל,  מצד  כלום  יודע 
משיח. כשהרבי אומר עושים, ועד למצב של מס"נ, כמו שהרבי 

עושה במס"נ.

לנו  מראה  שהרבי  מה  את  לעשות  ולא  לפרסם  לא  ח"ו  אבל 
פעמיים ביום – זה לא שייך. שיעזור הקב"ה שנפעל בזה, ברור 
שהרבי יודע מכל הקשיים והבעיות והבאבע מעשיות והקושיות 

השכליות ובכל אופן מעודד.

בא נהיה כמו אותו חסיד שאמר את המילים "אז אין וואס דער 
רבי קאך זיך אין דעם דארף מיר קאכן" )במה שהרבי מתעסק 
בחיות, צריכים אנו להתעסק בחיות(, נעסוק בלהט בענייני משיח 

ולא נרפה עד לגאולה השלימה.

זלמן  שניאור  הרב  של  הנוקב  מנאומו  חלקים 
גורארי' - יו"ר וועד רבני ליובאוויטש הכללי, מוצאי 
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מי שהחליט על-כך הוא הרבי
הדביקות  אותה  את  יש  חבריו  לכל  שלא  ומתמיד  מאז  ידע  שמואל  ר’ 
בחסידיש’ע הנהגות. עוד בימי שבתם בבירה, בישיבת תומכי תמימים המפוארת 
לשבת   - הקדוש  במוסד  התמימים  מראשוני   - שמואל  אהב  שבליובאוויטש, 
הוא  כיצד  אלו  ברגעים  הרגיש  הוא  גרונם.  שמואל  ר’  של  בהתוועדויותיו 
מתעלה ומתקרב יותר לקב”ה, אותו אפשר לעבוד באמת - כך היה בטוח - רק 

בליובאוויטש.

בסדרי החסידות בלט שמואל ב’קאך’ הגדול בו עסק בדרושים, ובאמירת דא”ח 
ניכרים היו העמידה הקפואה ושרירי המצח המכווצים, במאמץ להבין ולזכור 
כל מילה היוצאת מבין הלוחות שבארון. פשיטא שגם סדרי נגלה היו נראים 
בהתאם - לימוד בחיות רבה, הבנה והשגה של כל פרט, יחד עם ביטול מוחלט 

לעצמות אור-אין-סוף שהלביש עצמו במילות הגמרא.

כאלו היו שנותיו של שמואל בישיבה, וכך גם המשיך את חייו לאחר החתונה, 
כחסיד עובד ה’. אמנם סדרים מדוקדקים לא היו, אך דבר אחד נשאר בדיוק 

כמו בישיבה - התפילה.

תפילת שחרית של ר’ שמואל הייתה חוויה רוחנית נעלית של ביטול מוחלט 
לקב”ה. כזו תפילה באה, כמובן, רק לאחר שעות ארוכות של לימוד חסידות 
מעמיק. אחרי סיום התפילה, שבדרך כלל אירע בשעה שאינה בוקר, הקפיד ר’ 
שמואל ללמוד גמרא בעיון. כך נראה היה סדר יומו של ר’ שמואל. פה-ושם הוא 
היה עושה מעט לפרנסתו, ותמיד נהנה היה לשבת בהתוועדות חסידית לבבית, 

עם חבריו הוותיקים, עוד מימי ההוד וההדר של ליובאוויטש.

אך ביום אחד התקדרו שמי רוסיה. ובאופן תמוה, גם שמי ליובאוויטש.

ר’ שמואל, שהיה רגיל להימצא בעיירה חסידית, בה יושבים בכל שבת הוא 
ורעיו החסידים ודנים כיצד אפשר להשתפר יותר, להיטיב את עבודת ה’ והקשר 

לרבי, מצא את עצמו בתוך ‘ליובאוויטש’ שונה לגמרי.

לפתע הפכו הדיונים בהתוועדות לסוב סביב מצבם של ילדים יהודים במרחק 
מאות מיילים ממקום מגוריו. פתאום לא ניתן היה למצוא חסידים רבים השוהים 
בכובד ראש קודם התפילה ולומדים דרושי חסידות. ר’ שמואל מצא את עצמו 

נושא בתואר ‘החסיד האחרון’...

כאשר בשעת בוקר מוקדמת, לא פגש את חבריו משכבר הימים יושבים יחד 
את  לו  שאין  שמואל  ר’  ידע  לתפילה,  ומתכוננים  החסידי  הכנסת  בבית  עמו 
ועוסקים  בבית  יושבים  לחשוב שהם  להעדיף  זכות,  עליהם  ללמד  האפשרות 
בפנימיות התורה. הוא הבין היטב שגם היום הסתפקו ‘גדולי החסידים’ שבעירו 
בתפילת שחרית חפוזה ומיד אצו לרכבת הראשונה שתוביל אותם לעיר מרוחקת 

עם ילדים יהודים.

ר’ שמואל לא יכול היה לשאת זאת. הזוהי ליובאוויטש? היכן העבודה הפנימית 
עליה גדלנו בתומכי תמימים? כיצד המצב ב’עולם’ מצליח לשנות בקלות שכזו 

את דפוסי ההנהגה הבסיסיים אותם קיבלנו מרבותינו נשיאינו? 

הדיבורים  את  להכיל  לו  אפשרה  לא  כבר  שמואל  ר’  של  הנצח  מידת 
בהתוועדויות. “אין שום דבר אחר! צריכים לזרוק את עצמנו לתוך האש! זה 
מה שנדרש כעת וזהו!”. הוא לא האמין שאוזניו שומעות נכון. האלו הם חבריו? 
עובדי ה’? רוגזו לא נתן לו לעכל את המצב. למי אכפת מה קורה ברוסיה? הרי 

כבר בשער היחוד והאמונה למדנו ש’אין עולם’!

כאשר הביא א’ מאנ”ש ידיעה מרעישה על ביטוי נוסף שהגיע מלנינגרד, על 
עוד משפט שממחיש את גודל החובה בעיסוק המוחלט בחינוך ילדי ישראל, 
תגובתו של ר’ שמואל היתה זועמת “הגזמתם!” הוא כעס “אין סיכוי שהרבי 

אמר את-זה!”.

הוא לא דמיין שחב”ד ברוסיה אכן השתנתה. ומי שהחליט על-כך הוא הרבי. 
ועד שנצליח לכופף את השלטון, חב”ד לא תחזור לעצמה.

♦
יוסי גדל בתומכי תמימים. הוא ישב אצל ר’ מענדל ושמע על התקשרות לרבי. 
על ביטול ואהבה. הוא עמד בהתוועדויות של הרבי והפנים את הציווי. להפיץ 
באופן  ולהמשיך,  האחרונים  הבירורים  את  לברר  העולם.  את  להאיר  יהדות, 

אישי, להילחם ביצר הרע.

אך ביום אחד התבהרו שמי העולם. ובאופן מובן, גם שמי ליובאוויטש.

בשורת הגאולה נחתה על העולם, ושיחות שנות הנפלאות החלו לצאת ממכבש 
ה’פאקס’ בבית חב”ד. “השליחות היחידה”, “ימות המשיח בהם נמצאים עתה”, 
“ענינו העיקרי”, “נתגלה בכל התוקף”, ביטויים כאלו גרמו ליוסי להבין שמשהו 
פה השתנה. שמעתה שמו הנרדף של ‘נשיא הדור’, הוא ‘משיח שבדור’. ושמה 

הנרדף של ‘חב”ד’, היא ‘גאולה’.

הוא הבין שחב”ד כולה אכן השתנתה. ומי שהחליט על-כך הוא הרבי. והנה 
הנה הרבי מתגלה. חב”ד כבר לא תחזור לעצמה.


