
מהי תכלית המלחמה הרוחנית?

   הפרשה שלנו פותחת בציווי על היציאה למלחמה: 
"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו . . ושבית שביו", 
למעלה  לכתחילה  הוא  למלחמה  יוצא  כשיהודי 
אך  ברוחניות.  וגם  בגשמיות  גם  שלו,  מהאויב 
של  שמטרתה  מכיוון  במלחמה  צורך  יש  זאת  בכל 
רפ"ח  את  בחזרה  לקחת  היא  )הרוחנית(,  המלחמה 

ניצוצות הקדושה שנפלו בשבי הקליפות. 

מוסבר בספרי הקבלה כי קודם בריאת העולם היה 
את 'עולם התוהו' שבו הייתה שבירת הכלים, וממנה 
המוסתרים  קדושה  של  ניצוצות  )רפ"ח(   288 נפלו 
בעולם הגשמי בידי הקליפות, ואותם על עם ישראל 
השני  בפסוק  כבר  מרומז  זה  עניין  ולגלות.  לתקן 
בתורה "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים", המילה 
מרחפת, המורכבת מהאותיות רפ"ח ומת, מרמזת על 

רפ"ח הניצוצות שנפלו ב'שבירת הכלים'.

העולם  עם  ישראל  עם  של  בהתמודדות  דווקא 
הגשמי, בהתעסקות עם ענייני החולין באופן הנכון 
על פי התורה 'לשם שמיים', זוכים לא רק ל'אורות' 
של קדושה מ'עולם התיקון' השייכות אלינו, אלא גם 
ל'אורות' מ'עולם התוהו', דרגות נעלות יותר מהסדר 

הרגיל, ששייכות לגאולה העתידה.

הדורות  כל  משך  ישראל  עם  של  עבודתם  ידי  על 
ואז  הראשון,  לשורשם  הניצוצות  את  משיבים  הם 
בתוך  מאירה  התוהו'  מ'עולם  הזו  העליונה  ההארה 
הכלים המתוקנים של עם ישראל, והשלימות הזו היא 
ביטוי למצב הנפלא שיהיה בגאולה שאז יהיה חיבור 
גבול עם העולם הגשמי בתוך  והבלי  של האין סוף 

גבולות המציאות בתכלית הדיוק. 

אלוקים  "רוח  היא  הבריאה  תכלית  יותר,  בעומק 
כדברי  משיח  של  רוחו  זו  המים",  פני  על  מרחפת 
המדרש, כאשר הדרך לגלות את דרגת ה''מרחפת על 

פני המים" היא על ידי בירור הרפ"ח.

על מי הוטל לסיים את העבודה?
   הרבי הרש"ב הקים את ישיבות 'תומכי תמימים', 
שהשבוע אנו מציינים את יום התייסדותם, החידוש 
שבישיבות  הוא,  תמימים'  'תומכי  ישיבות  של 
התורה  את  לומדים  'תמימה',  תורה  לומדים  אלו 
את  והן  שבתורה  הנגלה  חלק  את  הן  בשלימותה, 
חלק הנסתר. הדגש בישיבות אלו הוא, שגם לימוד 
חלק הנסתר לומדים לא רק כתוכן מיסטי רוחני אלא 
והשגה,  הבנה  של  באופן  הגמרא,  בלימוד  כסוגיה 
ובכך פועלים חיבור של ה'רעיון האלוקי' עם השכל 
שכל  נאמר  עליה  לגאולה  הכנה  היא  זו  האנושי. 
ישראל יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים, 
באופן  פנימיות התורה  בלימוד  יעסקו  כולם  כלומר 

של הבנה.

מדוע תלמידי הישיבה נקראים 'חיילי בית דוד'?
בישיבות  לבחורים הלומדים     הרבי הרש"ב קרא 

'תומכי תמימים' – 'חיילי בית דוד', והטיל עליהם את 
התפקיד לנצח את המצב של 'חרפו עקבות משיחך', 
המשיח,  לביאת  הציפייה  על  הלועגים  יש  בו  מצב 
חריפות  של  באופן  התורה  פנימיות  לימוד  ידי  על 
)שכלית(, ועל ידי החריפות מנצחים את המחרפים, 
המשיח  את  ומביאים  ניצוצות  הרפ"ח  את  מבררים 

שרוחו 'מרחפת מעל פני המים'.

כיום, מודיע לנו הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה 
כבר  אנו  כי  ה'תנש"א,  משנת  תצא  כי  פרשת  של 
המנגד',  'בירור  של  העבודה  שנסתיימה  במצב 
וממילא עכשיו העניין של חיבור הבלי גבול והגבול 
ניצוצין'  'הרפ"ח  ובירור  ונסתר(  )נגלה  שבתורה 
שייכים כבר לכל אחד ואחת, ובהתאם לכך, כיום, כל 
בית ובית צריך להיות לא רק בית של קדושה, בית 
של תורה תפילה וגמילות חסדים, אלא מעין ודוגמת 
ישיבת תומכי תמימים, בית שלומדים בו את פנימיות 
התורה, תורת החסידות, ועל ידי זה להביא הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

הרב חיים יוסף גינזבורג
ראש ישיבת חב"ד רמת אביב
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יציאה למלחמה היא מתוך תודעה שאנחנו מעל האויב, אך אם אנו מעל האויב
 מדוע יש לצאת למלחמה בכלל?

החריפות שמנצחת 
את ה'מחרפים'

נקודה מתוך שיעור בשיחת הדבר מלכות, כל יום שישי בשעה 10:00 רח' טאגור 32 רמת אביב )ת"א(

המקום בו גבול ובלי גבול נפגשים

בואו להכניס את האור לבית עם למעלה מ-100,000 יהודים שכבר לקחו חלק
במיזם ראשון בהיסטוריה - לכל יהודי יש אפשרות לכתוב אות בספר תורה!

מר מוריס קאהן  כותב אות ב- "ספר התורה של עם ישראל"
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לפני חמש שנים וקצת חזרתי לגור בישוב שבו גדלתי – 'כליל', זה ישוב 
אלטרנטיבי,  קהילתי  ישוב  כאן  שבנו  רוחניים  אנשים  של  מיוחד  מאוד 
המקום השתנה והתפתח הרבה מאז הילדות שלי, אבל האווירה הרגועה 

והמיוחדת נשארה.
הצבא,  שאחרי  בהודו  בטיול  התחיל  הכל  בעצם 
חב"ד  בתי  של  לפעילות  נחשפתי  במהלכו 
לבית  שנכנסתי  אחרי  הכרתי.  שלא  עולם  וגיליתי 
שימי  הרב  הרבי  שליח  בהנהלת  פושקאר,  חב"ד 
שחיפשתי.  מה  את  שמצאתי  בהבנתי  גולדשטיין, 
מצוות  עול  עצמי  על  קיבלתי  כבר  קצר  זמן  תוך 

ונכנסתי ללמד ביישבה ברמת אביב.
לגור  ועברנו  התחתנתי  בישיבה  תקופה  אחרי 
שנצא  לנו  ברור  היה  בצפת.  חב"ד  בקהילת 
וחלום  פרטיות  השגחות  כמה  ובעקבות  לשליחות 
שמיימי על הרבי יצאנו לשליחות במונגוליה, לאחר 

כמה עונות שם חזרנו וחיפשנו שליחות בארץ.

השליחות בכליל
פשוט  לא  השישית.  השנה  כבר  זו  פה,  אנחנו  ומאז  לכליל  הגענו  ככה 
להיות בשליחות, אין בישוב מקווה או בית כנסת, מוסדות הלימוד של 

מה ההבדל בין דיבור למחשבה?
    כשאנחנו רוצים לבטא את עצמנו 
כלפי הזולת אנחנו מדברים, אנחנו 
והרגשות  המחשבות  את  מבטאים 
מילים  מסוימות,  במילים  שלנו 
השפה  של  מאותיות  המורכבות 
אנחנו  כאשר  מדברים.  אנו  בה 
'מדברים עם  חושבים אנחנו בעצם 
עצמנו', גם אז אנו זקוקים לאותיות 
אלו  אך  לבטא את המחשבות,  כדי 
יותר, הם  ו'רוחניות'  'דקות'  אותיות 
נשארות בתוכנו ולא יוצאות החוצה.

הם  שלנו  והמחשבות  הדיבורים 
ולשכל,  לרגשות  ביטוי  כלי  רק 

יותר  'רוחניות'  המחשבות  אמנם 
לשכל  ביחס  אבל  מהדיבורים, 

ולרגשות גם הם רק כלי ביטוי.

מה ההבדל בין השכלה למחשבה?
ברגש הלב אין עדיין אותיות. הרגש 
לכיוון  הלב  של  משיכה  רק  הוא 
מסוים, עוד לפני שהוא אפילו חושב 
או מדבר עליו, לכן אדם לא אוהב 
או שונא בשפה מסוימת. גם בידיעה 

הקודמת לרגש אין עדיין אותיות.

ידיעה או השכלה שונה ממחשבה. 
ידיעה על מציאות  קודם יש לאדם 
כלשהי, בהתאם לאותה ידיעה הוא 
מציאות,  אותה  כלפי  רגש  מפתח 
בהמשך הוא מבטא את הידיעה ואת 
כלפי  במחשבות   - באותיות  הרגש 

עצמו ובדיבורים כלפי הזולת, אבל 
וגם  קיים,  הדיבור, הרגש  קודם  גם 
קודם המחשבה, הידיעה וההשכלה 
קיימות, רק ששם הם עדיין כל כך 

מופשטות שאין בהן אותיות כלל.
שכל  דוגמא  לכך  נותן  התניא  בעל 
נאמר  יום,  היום  מחיי  מכיר  אחד 
כשאדם  פשוטות.  במילים  אותה 
מריח  הוא  קונדיטוריה  ליד  עובר 

המאפים,  ריח  את 
יודע  הוא  בשכל 
טעים  מאכל  שזה 
והוא  אוהב,  שהוא 
לכיוון  נמשך 
באופן  המאפיה 
אחר  רק  אוטומטי, 
מתחיל  הוא  כך 
זה  על  לחשוב 

ובסוף גם מדבר, קונה ואוכל בפועל 

את אותו מאפה. 

המסקנה מכל האמור הוא שאותיות 

ביחס  מקום  תופסות  אינן  הדיבור 

לרגש  ביחס  יותר  ועוד  למחשבה 

של  דיבורו  בנמשל  וכך  ולהשכלה, 

הקב"ה שאיתו ברא את העולם אינו 

תופס מקום ביחס לבורא עצמו.
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נא שווה להכיר
ראיון עם בוגר הישיבה

גאולה ברמה

 לקבלת פני משיח צדקנו נכריז יחד כולנו - יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

קטע מתוך שיחת הרבי
ש"פ תצא, ה'תנש"א.

". . ויהי רצון שעל ידי הדיבור וקבלת החלטות טובות בכל 
הנ"ל נזכה תיכף ומיד שהקב"ה יתן לכל אחד ואחד מישראל 

וכל  והרחבה,  הקדושה  מידו המלאה הפתוחה 
אחת כמה וכמה בענין הכי עיקרי 

– גאולה האמיתית והשלימה 
על ידי משיח צדקנו . . "

הרב נדב כהן
מחבר רב המכר
"מודעות יהודית"

כיוון, כל דבר שרוצים צריך  הילדים הם במרחק שעתיים נסיעה לכל 

חופה  למדתי  שוחט,  אני  וכשצריך  שחיטה  למדתי  בעצמנו,  לעשות 

וקידושין כשצריך לחתן ולקרוא בתורה כדי להכין נערים לבר מצווה.

הרבה  בו  שיש  ישוב  זה  היום  כליל  שני  מצד  אבל 

ברוחניות,  שמתעניינים  אנשים  של  בעיקר  תנועה 

מכל  רוחניות  לסדנאות  הארץ  מכל  אנשים  מגיעים 

וזו ההזדמנות שלנו להציע להם ללמוד  מיני סוגים 

חסידות.

בפנימיות  שמוצאים  האמת  החסידות,  של  העומק 

התורה תופסת את כל מי שמוכן לשבת בראש פתוח 

וללמוד. מדי שבת אנחנו מארחים אנשים לסעודות 

יש  השבוע  במהלך  הלילה,  לתוך  להתוועדויות  שמתפתחות  שבת 

שיעורים וכמובן פעילות סביב חגי השנה וסביב התאריכים החסידיים.

כעת יצאנו בקמפיין ימי שותפות על מנת לגייס את המימון לבניית בית 

כנסת ומקווה בישוב.

באיזה שפה מרגישים?
מ'אותיות'  יותר  רוחניות  הן  המחשבה  'אותיות' 

הדיבור, אך מה יותר רוחני אפילו מהמחשבה?

חזר לשליחות בישוב שבו גדל

מתוך ספר התניא
רפסעצה לחיים
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מאת הרב אלישע קצבי

יוחאי דהאן, ארבעה ילדים - שליח הרבי בישוב כליל


