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לאחרונה עלו שלוחי חב"ד לכותרות העיתונים 
באוקראינה  המלחמה  עם  ביחד  והחדשות, 

שהסעירה את העולם.

משלוחי  ביקשו  השונים  והמראיינים  הכתבים 
ועל  באוקראינה  היהודים  על  לספר  חב"ד 
וגילו בהתפעלות שכל הקהילה היהודית  מצבם, 
באוקראינה עומדת על שלוחי חב"ד, שגם בימים 
לסייע  נשארו  הקהילה  על  שעוברים  הקשים 
הסכנה  אף  על  שליחותם,  שבמקום  ליהודים 

והקושי שבדבר. 

קצת היסטוריה 
לא תמיד חסידות חב"ד פעלה בצורה שכזאת.

הטוב  שאת  חב"ד  חסידי  ידעו  ומתמיד  מאז 
לשמור  יכולים  אינם  הם  החסידות,  שבתורת 
וחזקה  זולתם,  את  גם  לזכות  ועליהם  לעצמם, 
יבוא  שהוא  לבעש"ט  המשיח  הוראת  עליהם 
הפעילות  אך  חוצה".  מעיינותיך  "יפוצו  כאשר 
בהפצת  בעיקר  הייתה  החסידים  של  המרכזית 
ורק  הגיעו,  אליו  מקום  בכל  החסידות  תורת 
כדי  רחוקים  למקומות  שנשלחו  היו  מועטים 

להפיץ שם חסידות.

לגשמיות  גם  דאגו  חב"ד  שנשיאי  כמובן 
והרוחניות של יהודי רוסיה והאזור, וכ"ק אדמו"ר 
הרש"ב אף שלח כמה מחסידיו להצלתם הרוחנית 
ואדמו"ר  וקווקז,  בוכרה  גרוזיה,  קהילות  של 
הרוחנית  להצלה  שלוחים  לשלוח  הורה  הריי"צ 
של הקהילות היהודיות במרוקו, אך עדיין לא היה 

מדובר על פעולה חובקת עולם.

ממלחמת הגנה לתנופה
כ"ק אדמו"ר הריי"צ – האדמו"ר הקודם של חב"ד 
נגדם בחירוף  שחי בתקופת הקומוניסטים ולחם 
נפש, עבר את אימי השואה, ירד לאמריקה והחיה 
"להנזר  חינכו  שאביו  סיפר   – היהדות  את  שם 
ממלחמת תנופה עד קצה האחרון, לא מפני שאין 
לנו במה לנצח או מפני מורך לב, אלא מפני שאת 
כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנינינו 

בנין התורה והמצוות בקדושה ובטהרה".

לחסידים  והורה  הדרך,  את  שינה  הרבי  אבל 
עם  תנופה  במלחמת  עצמו  את  לזרוק  ש"צריך 

מסירות נפש" )משיחת שמחת בית השואבה תשי"ז(.

הרבי שלח את חסידיו לפעול אצל אנשים שהיו 
מצוות  לקיים  שיתחילו  מ"אידישקייט"  רחוקים 
מעשיות, וזאת מבלי להקל או לסטות מהוראות 
השולחן ערוך, וכפתגם השגור "אוהב את הבריות 
ומקרבן לתורה", אבל לא שהוא מקרב את התורה 

אליהם על ידי שהוא מקל בכמה עניינים.

"מבצע  המבצעים,  עשרת  תפילין",  "מבצע 
לולב", "מבצע מצה" הקמת בתי חב"ד בכל מקום 

ועוד ועוד.

על ידי השלוחים
ביחידות עם הרב ש. גוטניק מאוסטרליה אמר 
לו הרבי שמלך המשיח יפעל באמצעות שלוחים.

הרמב"ם  דברי  יקויימו  כיצד  לו  הסביר  הרבי 
אודות משיח ש"יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה", שהכוונה היא לא שבפועל משיח עצמו 
יאמר לכל יהודי שעליו לשוב לתורה ומצוות, כי 
ושלוחי  שלו,  השלוחים  אלא  אפשרי,  בלתי  זה 

השלוחים עד מאה.

מקום  ש"בכל  ההלכה  פסק  ידוע  הרי  ובאמת, 
וממילא  סקפ"ב(,  )חו"מ  כמותו"  אדם  של  שלוחו 
הרי  העולם,  בכל  נמצאים  חב"ד  שלוחי  כאשר 
מקום  לכל  מגיע  עצמו  שהרבי  הדבר  משמעות 
בעולם, ופועל אצל היהודים בגשמיות וברוחניות.

כמותו ממש
סיפורי המופת וההשגחה הפרטית אצל שלוחי 
הרבי יכולים למלא ספרים עבי כרס, והנה סיפור 

אחד מיני אלפים שסיפר הרב ט.ב. מכפר חב"ד:

בחור מישיבת חב"ד שנסע למבצע תפילין, בגלל 
חזרה  בדרכו  נתקע  ומשונות  שונות  סיבות  כמה 
לישיבתו בסמוך לקיבוץ לא דתי. בלית ברירה הוא 

נכנס לקיבוץ והתארח שם לשבת.

מכיוון שהיה ברור לבחור שהוא נמצא בשליחות 
של הרבי, וההשגחה הפרטית היא זו שגלגלה את 

אשר  המשימה  מהי  לחפש  החל  הוא  הנסיבות, 
לשמה הוא נשלח אל אותו ישוב.

פעילות  לעשות  החליט  הוא  מחשבה  לאחר 
לילדים, עם סיפורים ועוד. 

ממחשבה למעשה, הוא הזמין כמה ילדים, וגם 
כמה מבוגרים הגיעו להשתתף.

בסיום הפעילות הוא סיפר לנוכחים כיצד הוא 
אותו,  שלח  שהרבי  לו  ושברור  למקום,  הגיע 
ולהפתעתו, אחת הנוכחות נעמדה וסיפרה שהיא 
והתפללה  במחשבתה  מהרבי  ביקשה  ממש 
בקשתה  והנה  לישוב,  שליח  להם  שישלח 

התקבלה.

יכוף כל ישראל
– הפצת החסידות  הנזכרים  דרכי פעולה  שתי 
והפצת  ומצוה,  תורה  שומרי  היהודים  אצל 
הם  גם  הוא,  באשר  יהודי  כל  אצל  היהדות 
מתאימות להפליא עם ביאורו של הרבי על שתי 
 דרכי פעולה שיהיו אצל משיח: "יכוף כל ישראל – 
הרבי  ומבאר  בדקה",  ולחזק  ב(  בה,  לילך  א( 
שהכוונה על הפעולה של משיח על אלה שלא 
של  ולפעולה  בה"(,  )"לילך  הצדיקים  על  חטאו, 
תשובה  בעלי  ופרצו,  שעברו  אלה  על  משיח 

)"לחזק בדקה"(.

לכפיה  ב"יכוף"  הכוונה  שאין  מסביר  הרבי 
שמשיח  כלומר  בדברים,  לכפיה  אלא  בכוח, 
לו  שיתנו  לרישיון  ויחכה  "דיפלומט",  יהיה  לא 
לקיים  ידרוש  אלא  ומצוות,  תורה  לקיים  להציע 
דרכי  מתוך  רוצה,  שאינו  ממי  גם  ומצות  תורה 
את  הרבי  לימד  הזה  ובאופן  שלום.  ודרכי  נועם 

השלוחים כיצד לפעול. 

כולנו שלוחים
בכינוס השלוחים תשנ"ב, 

שיחה  הרבי  נשא 
שהשליחות  אמר  בה 

היחידה שנותרה כיום היא 
לקבל פני משיח צדקנו, 
הרבי הוסיף שכל יהודי 
של  שליח  הוא  היום 
להביא  דורנו  נשיא 

צדקנו  משיח  את 
בפועל ממש!

שנהיה שלוחים 
טובים!!

פנימיותפנימיותב"ה
מחשבת החסידות לעולם התורה
גיליון 116  �  ניסן ה'תשפ"ב

שליח ומשלח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יוצא לאור על ידי

מרכז את"ה בארץ הקודש - אור תורת החסידות
merkazato@gmail.com 0765100470 'ת"ד 18, כפר חב"ד 6084000, טל' 03-5785302 פקס

הנהלה: הרב מנחם פרלשטיין, הרב שמואל פרלשטיין עריכה: הרב יוסף אברהם פיזם

 כולם בהשתאות לנוכח התופעה הנקראת שלוחי חב"ד, 
אך בל נשכח מיהו המשלח � מבט לשליחות



2

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא  ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ "ׁשִ

ַמִים ָוָאֶרץ" ה ׁשָ ֶעְזִרי, ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֹׂשֵ

העזר מהאין
יבוא  ש"מאין  חסידות,  על־פי  הפירוש  ידוע 

עזרי" אינה רק שאלה, אלא גם המענה.

שלמעלה  העליון  מהמזל  כלומר,  מה"אין", 

"עתיקא  הקבלה  בלשון  הנקרא  מעולמות, 

קדישא", משם יבוא העזר. כי "לית שמאלא בהאי 

דעתיקא[,  זו  בבחינת  וגבורה  דין  ]=אין  עתיקא" 

והסתרים,  העלמות  מבלי  טוב  ממשיך  ובמילא 

והוא הנותן עזר בכל מצב, בכל זמן ובכל מקום.

מלמעלה  שהוא  עיני"  "אשא  שנאמר  מה  וזהו 

מבחינת החכמה העליונה הרמוזה במילה עיניים, 

וכמו שכתוב "והחכמה מאין תמצא", שבחינת אין 

היא למעלה מבחינת החכמה. וזהו גם מה שנאמר 

"עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ", שהעזר מגיע 

מבחינה שלמעלה משמים וארץ, מ"עושה שמים 

וארץ".
)ע"פ אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מה"מ ח"ז ע' רלא, לקוטי תורה שמע"צ צ, ב(

סיוע עולמי
מסופר במדרש על יעקב אבינו, שכאשר שהה 

בחרן ועבד בצאנו של לבן הארמי, הוא היה אומר 

את ט"ו שיר המעלות שבתהילים.

ההוראה הנלמדת מכך:

גלות  של  ומצב  במעמד  נמצא  יהודי  כאשר 

)בדוגמת הגלות של יעקב בבית לבן(, ומתעוררת 

אצלו שאלה "מאין יבוא עזרי" – אזי אומרים לו 

"עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ" – כפי שאומרת 

שיר  מ"ט"ו  באחד  חיים"  ו"תורת  אמת"  "תורת 

המעלות שבספר תהלים".

זאת אומרת: היות שהקב"ה "עושה שמים וארץ" 

שבכל  הידועה  הבעש"ט  וכתורת  הווה,  לשון   –

רגע ורגע מהווה הקב"ה את כללות הבריאה מאין 

ברגע  שהיה  אופן  באותו  ליש,  המוחלט  ואפס 

כלל  פלא  זה  אין   – העולם  בריאת  של  הראשון 

כיצד יכול להיות "עזרי מעם ה'"!

וארץ"  שמים  עושה  ה'  מעם  ש"עזרי  ומאחר 

נעשים  צבאם  וכל  והארץ  שהשמים  מובן,   -

גם   – וזאת  עניניהם,  בכל  לבנ"י  וסיוע  עזר 

שהקב"ה  מה  כי  הגלות,  בזמן  נמצאים  כאשר 

הגלות,  בזמן  גם  זה  הרי  וארץ"  שמים  "עושה 
ושרותיהם  אומניך  מלכים  "והיו  הכתוב:  ובלשון 

מניקותיך".
)ע"פ התוועדויות תשמ"ג ח"א ע' 187-188(

ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך" "ה' ׁשְֹמֶרָך ה' ִצּלְ

כמו צל
כפשוטו,  היא  בזה  שהכוונה  מבואר,  בחסידות 
זז  זז ממקומו, הצל שלו  שכשם שכאשר האדם 
בהתאם, כך גם ה' הוא כצילו של האדם "שהוא 

פונה אחרי האדם".

כי כאשר האדם מוסר את נפשו בקריאת שמע, 
ומוסר את רצונו על ידי שעוקר את רצונו המלובש 
לו חפץ אחר מלבד לעשות  ואין  בהבלי העולם, 
רצון אביו שבשמים, והיינו כאשר ישים על ליבו 

שאין עוד מלבדו והכל בטל אליו ית' – "ה' אחד", 
ומעמיק בזה מאוד עד מיצוי הנפש, שזהו בחינת 
"רצוא" אצל האדם, נפעל על ידי כך למעלה ענין 

של הסתלקות וצמצום האור העליון.

העבודה  שעיקר  כך,  אחר  זוכר  האדם  וכאשר 
ושאין  בתחתונים,  דירה  יתברך  לו  לעשות  היא 
ידי  על  אלא  בעולם  ומתלבשת  שורה  השכינה 
ש"והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על 
לבבך . . ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" 
– "ארבע אמות של הלכה", שזהו בחינת "שוב" 
של  ענין  למעלה  כך  ידי  על  נפעל  האדם,  אצל 
המדרגות  בהשתלשלות  עליונים  אורות  המשכת 

למטה למטה.

ימין מקרבת
וזהו מה שהענין של "ה' צילך" נפעל על ידי "יד 
ימינך", כלומר, על ידי בחינת האהבה )שנקרא קו 

הימין( במסירות־נפש ו"רצוא" להידבק בה'.

וכמו שהאדם כופה את עצמו לעשות כנגד רצונו 
וטבעו, כך גם המשכת הגילויים מלמעלה היא לא 
כפי הטבע שלהם. ולכן גם האור העליון שהגילוי 
"למעלה   – הצמצום  לפני  הוא  טבעו  מצד  שלו 
ויתירה  בעולם.  מאיר  הוא  זאת  בכל  מעולמות", 
מזו, שגם האור שמצד טבעו הוא למעלה מגילוי 

)גם מגילוי לפני הצמצום( נמשך בגילוי בעולם.
)ע"פ תורה אור לו, ב־ג, באתי לגני תשל"א ס"י(

דמות של חסיד   דבר מלכות
מתורתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש

בצל עוזר
מאין מגיע העזר ליהודי? � מאיזו סיבה העולם כולו מסייע ליהודי 

בעבודתו? � מדוע ה' הוא צילו של היהודי? � ביאורים והוראות 
בעבודת ה' מתוך מזמור קכ"א בתהילים � מוגש לרגל י"א ניסן – 

יום ההולדת ה־120 של הרבי מלך המשיח

ָרֵאל" ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ "ִהּנֵ
את  והקב"ה שומר  ישראל"',  יישן שומר  ולא  ינום  "לא  הגלות  האחרונים של  ברגעים  "גם 
היהודים בכל מקום שהם נמצאים. ועל אחת כמה וכמה את היהודים שנמצאים בארצנו הקדושה 
שיש להם זכות נוספת שנמצאים במקום ש"אוירה טהור" ו"גושה טהור", עד ל"פלטרין של 

מלך"".
)לקו"ש חי"ח עמ' 306(

כאשר מלכויות מתגרות...
"נמצאים אנו בתקופה שבה "החושך יכסה ארץ", "מלכיות מתגרות זו בזו", העולם זע ומזדעזע 

ומתפורר, ואף אחד לא יודע לאיזה מצב עלולים להגיע בדרך הטבע!...

- רצונו של  זה  יישן שומר ישראל", אבל ביחד עם  ולא  ינום  ישנה אמנם ההבטחה ש"לא 
הקב"ה שבני ישראל יעשו את כל התלוי בהם כדי לבטל מצב זה מכל וכל, ועל אחת כמה וכמה 

- שלא יפגע בהם ח"ו. 

וענין זה נפעל - לכל לראש - על ידי זה שבני ישראל מוסיפים בכל עניני התורה, ובפרט - 
בענין השלום והאחדות בין איש לרעהו, שהרי ענין האחדות מוסיף בברכתו של הקב"ה בכל 

המצטרך, ולכל לראש - הצלה מהמצב השורר בעולם..

...לעורר איש את רעהו לעסוק בכל עניני יהדות באופן דהלוך ומוסיף, החל מהענין דאהבת 
ישראל ואחדות ישראל, וכתוצאה מזה - התעסקות בכל עניני המבצעים: חינוך עצמו וחינוך 
הזולת, תורה, תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה, הדלקת נרות שבת קודש 
ויום טוב, כשרות האכילה ושתיה, טהרת המשפחה, וההשתדלות שלכל יהודי תהיה אות באחד 

מספרי תורה הכלליים - "ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר". 

...ועל ידי כל פעולות אלו פועלים ענין של הצלה .. עבור כל העולם כולו כפסק דין הרמב"ם 
תשועה  ולהם  לו  וגרם  זכות,  לכף  העולם  כל  ואת  עצמו  את  הכריע  הרי  אחת  מצוה  "עשה 
מתגרות",  ד"מלכויות  המצב  ביטול  ידי  על  והתפוררות,  מזעזוע  כולו  העולם  הצלת  והצלה", 

ואדרבה - הוספת שלום ואחדות בכל העולם כולו". 
)התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 892-893(
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'ספר  פרקי  לאורך  המשתרע  המרתק,  במסע 
זו(,  ליצירה  מפנים  דלהלן  )הציונים  הזכרונות' 
במגוון  ה'  עובדי  יהודים  של  דמויות  עולות 
המחבר,  להן  שנתן  ושם  יד  שאלמלא  סגנונות, 
הלא הוא כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, ודאי 
זוכות  ולא  ההיסטוריה  דפי  בין  מתקפלות  היו 

לתשומת ליבו של איש. 

בפנינו סדרה  הנפלא, חשף  הנפש  אומן  הרבי, 
מרתקת של אישים עלומי שם, ויד ביד הצעידנו 
של  המשכרים  הניחוחות  בעלי  העבר  במשעולי 
רחוקים  טהורה,  שמים  יראת  של  ְוַזּכּות,  תום 

מגינוני כבוד וחיצוניות נבובה. 

שילוב מיוחד
אחת מהמיוחדות שבאותן דמויות הוד, מיתמרת 

ועולה דמותו של החסיד ר' יצחק שאול. 

כמטחווי  הרחוקה  ופקחות,  שובבות  מאחורי 
קשת מטקסיות רשמית, פיעמה אישיות למדנית 
של  ה'מזרח'  בכותל  יכירנה  שמקומה  מובהקת, 
בית המדרש. מחד, שקוע היה בעולם המחשבה 
לא  מאידך,  אך  בנסתר(,  או  בנגלה  )אם  והעיון 
נרתע מהתרועע, ללא שמץ התנשאות, עם פשוטי 

העדה, תוך מציאת מסילות ללבבם )פרק מט ועוד(. 

כן, חסיד אמיתי.

אבא גדול
ר' יצחק שאול נולד לאביו הרב ניסן, מחסידיו 
)בתחילה הנסתרים ויותר מאוחר – המפורסמים( 
של מורנו הבעל שם טוב. העיירה הרקי, בה גדל, 
הייתה מקום שליחותו של אביו להכשרת הקרקע 
תורת/תנועת  של  העתידית  התגלותה  לקראת 

החסידות. 

ניסן היה גם צינור דרכו עברו מסרים מאת  ר' 
אף  הרחב.  הציבור  אל  החסידות  שיטת  מייסד 
מעשה פלא של הצלת נפש מישראל )בכוחו של 
מורנו הדגול( והשבתה אל חיק עמה, נקשר בשמו 

של החסיד הלזה )פרקים סה־סו(.

דמעה של רחמים
השפעה  בעל  חינוכי  הליך  בפנינו  חושף  הרבי 

עמוקה אותו ספג ר' יצחק שאול בבית אביו:

בחופשיות  הסתובבו  ניסן,  ר'  של  ביתו  בחצר 
בעלי חיים ממינים שונים. הללו זכו לטיפוחו של 

ר' ניסן. 

הוא  הלא  הבינה',  'בעל  זכה  מיוחד  ליחס 
התרנגול. הילד יצחק שאול, התקשה לסבול את 
והנאה  ל'שכוי'  אביו  שהעניק  ה'מועדף'  היחס 
מילאה את ליבו כאשר הצליח ל'אזן' את רגשותיו 

על ידי הצער שהסב להם.. 

של  בעיצומה  הפעמים,  באחת 
ובעוד  בחצר  שחולל  מהומה 
בעלי החיים השלווים נסים לכל 
עבר מיראתו, נתפש יצחק שאול 
אוי!   ... נאלץ  ואביו  בקלקלתו 

להכותו. 

כאב והשפלה דכאו את רוחו של 
הילד. אולם, אלה גדלו שבעתיים 
היושב  אבא  ב...  נוכח  כאשר 
מצטער  "אבא  בבכי.  וממרר 
בגללי, בגלל התנהגותו המבישה 
הבן.  הרהר  האהוב"...  בנו  של 
יותר  פעלה  האב,  של  זו  דמעה 

מהכאת השוט. 

לא נלאה את הקורא בפרטי המאורע )ולמבקשים תובנות 
להרחבה:  מקום  מראה  הנה  אפקטיבית,  חינוכית  וענישה  בונה  ביקורת   בהעברת 

פרק נ(. התוצאה של אותה ענישה )בלתי מאפיינת 

ליבו של  ניסן( הייתה: הפיכת  ר'  את חינוכו של 
הבן למי ש'רחמיו על כל מעשיו'.

חי חסידות
כיוון שעל ברכיה גדל וממימיה שתה, ר' יצחק 
שאול 'חי' את 'תורת החסידות' ו'נשם' את דרכיה. 

כך אנו מוצאים אותו נושא לאשה את בתו של 
הנפח ר' אליעזר ראובן מהעיר דוברומיסל. 

ר' אליעזר ראובן אמרנו? תחסר היריעה אם לא 
מרבים  שמים  ירא  זו:  באישיות  להתבונן  נעצור 
היה ועל אף ידיעותיו הדלות בתורה, הרי שליבו 
פתוח כפתחו של אולם ויראת ה' היא זו שהניעתו 

לדקדק בקיום מצוותיו )פרק נא(. 

תנועת  של  מאמין'  ה'אני  את  שיכיר  מבלי 
החסידות שהחלה קונה שביתה בלבבות ישראל, 
אלה  הפשוטים,  באנשים  עין  בטוב  הוא  נהג 
היו  לעג  של  וקיתונות  חברתי'  מ'דיחוי  שסבלו 
מנת חלקם. ר' אליעזר ראובן קרבם במאור פנים. 
במיוחד קרב את פושט הנבלות יצחק זבולון )פרק 
טו־טז(. לאור זאת, מובן היטב בזכות מה זכה לחתן 

נעלה כר' יצחק שאול. 

חתן מוצלח
ר' יצחק שאול היה לחתנו השלישי של הנפח. 
ברם, שונה מאוד היה החתן הצעיר משני גיסיו – 

חתניו הגדולים יותר של הנפח:

מנותקים  בתורתם,  היו  שקועים  שהללו,  בעוד 
העם  מפשוטי  מנוכרים  ואף  דחול',  מ'עובדין 
)שלא לומר – מתנשאים(, הרי שהחתן השלישי, 
לצד למדנותו המופלגה )פרק נז(, קרב בלבביות בלתי 
מעושה את ההדיוטות, הורה להם דרך בעבודת 
ה' והעיקר – ראה בהם מעלות נשגבות – תפארת 

עם ישראל, לא פחות. 

התורה  חידושי  לצד 
ויגיעה,  מעמל  שנבעו 
שאול  יצחק  ר'  חידש 
נפחות  בהלכות  אף 
של  הפרנסה  ומקור 
בזכות  התרחב  חותנו 
נ(.  )פרק  הגאונית  המצאתו 
)ביטוי  'פנימי'  ללמדך: 
הוא  ה'(  לעובד  מחמיא 
זה ש'מונח' בכל ענין בו 
המצאה  כדי  עד  עוסק, 

והברקה.

דרך של חיים
יצחק  ר'  חייו של  ואורח  הליכותיו  מעקב אחר 
של  הדרכותיה  אחר  כהתחקות  כמוהו  שאול, 
הדור  נשיא  בחר  בכדי  לא  )הרי  החסידות  תורת 

להתמקד באישיותו לבת האש(:

הנצחית  והאופטימיות  שלו  החיים  שמחת 
שקרנה ממנו )'אנחנו, תלמידי הבעל שם טוב, איננו סובלים עצבות, העיקר 
שהסתירו  ופשטות  צניעות  נו(;  פרק   – השמחה'  היא  אצלנו 

גאונות למדנית ועבודת ה' תמימה; הקפדה יתירה 
על 'יגיע כפיך כי תאכל' וסירוב לקבל מתנות בשר 

ודם. 

היסודיים  העקרונות  מן  מקצת  הם  אלה  כל 
שתורת החסידות רוממה והחשיבה עד מאוד.

פעולה לדורות
שיחות נפש ארוכות ניהלו ר' יצחק שאול ורבי 
ברוך )זה האחרון, התייתם משני הוריו בהיותו כבן 
ארבע עשרה שנה ומאז פילס לעצמו דרך בעבודת 
עקב  דרך(.  קיצורי  וללא  מעמיק  בירור  תוך  ה', 
בצד אגודל הוליך בן החסיד את עמיתו ה'מבקש', 

במשעוליה של תורת החסידות. 

רעיונות עמוקים לצד סיפורים מלהיבים, חשפו 
)לכאורה(:  מנוגדים  קטבים  הצעיר  ברוך  בפני 
עולם עשיר של מחשבה מרוממת לעומת עשיה 
חדורת  אלוקית  השכלה  עבד.  עבודת  'פשוטה', 

ביטול ו'הנחת עצמותו'. 

תביעה  כלולים  בה  ההפכים  נושאת  האמת 
בלתי  והכלה  ענווה  לצד  אישית  להתקדמות 
מתפשרת, שר' יצחק שאול היטיב לבטא באורחות 
חייו הוא, היו שיעור מאלף ובעקבותיהם נסללה 

דרכו של ר' ברוך לעולמה של תורת החסידות.

ואנו, תודה לא־ל, זכינו לבנו הגדול של ר' ברוך 
– הלא הוא האדמו"ר הזקן – שהאיר עינינו באורה 
של הגאולה, בדורות האחרונים של חשכת הגלות.

דמות של חסיד

פשטות שהסתירה גדולה
שביבי אור מחייו של הרה"ח ר' יצחק שאול בן הרה"ח ר' ניסן ע"ה – מחסידי הבעל שם טוב הקדוש

מאת הרב רפאל בכר
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שראשית  אותנו  לימד  הזקן(  )אדמו"ר  "הרבי 
העבודה – ה'אלף' של חסידות, הוא לנצל את טבע 
הכוחות, כמו למשל את הטבע של מוח שליט על 
הלב, יש להרגיל את המוח להיות שליט על הלב".
המפורסם  החסיד  האלו שח  הדברים  תוכן  את 
אייזיק  ר'  הרה"ג  לחברו  מייזליש  משה  רבי 
הצילה  חסידות  של  "ה'אלף'  והוסיף:  מהומיל, 

אותי ממות ממש!!".

הלב שלא התרגש
ר'  החסיד  היה  ברוסיה,  נפוליון  מלחמת  בעת 
משה מרגל אצל הצרפתים בעבור הרוסים)!( הוא 

שימש מתורגמן מכיוון שידע כמה שפות.
הגנרלים,  עם  יחד  בחדר  כששהה  אחת  פעם 
כשהם מתכננים את מהלכי הקרב על וילנא, נכנס 
לפתע נפוליון, ניגש לר' משה ואמר לו בצרפתית 
"אתה מרגל רוסיה!", כשמיד הוא מניח את ידו על 
ליבו של ר' משה לבדוק אם ליבו מתרגש כמו מי 

שנתפס על חם.
אבל ה'אלף' של חסידות, עמדה לר' משה, והוא 
שהוא  רוח  בקור  השיב  אלא  כלל,  התרגש  לא 

משמש כמתורגמן, וכך ניצלו חייו.
הכוחות  את  לנצל  שיש  למדים,  נמצאנו  הנה 

אותם הטביע הקב"ה בעולם.

הכל לכבודו
דחסידותא"  "מילי  שהם  אבות  בפרקי  המשנה 
מה שברא  אותנו ש"כל  מלמדת  חסידות[  ]=דברי 
ה' בעולמו לא בראו אלא לכבודו", כלומר, שכאשר 
רואים בעולם איזה דבר והרי מאמינים אנו שנברא 
על ידי ה', וממילא פשוט שהוא נברא לכבודו של 

הקב"ה, ועלינו לנצל את אותו הדבר לשם כך.
הדבר  אותו  את  מנצלים  כאשר  עושים  וזאת 
לקדושה על ידי שמקיימים בו מצוה, או לומדים 
הבעש"ט  תורת  כפי  ה',  בעבודת  הוראה  ממנו 
עליו  שומע  או  רואה  שאדם  דבר  שכל  הידועה 

ללמוד ממנו הוראה בעבודת ה'.
ובכך יש מענה ל"טענה" כנגד השימוש באמצעי 
ושאר  ועיתונים,  )רדיו  השונים  התקשורת 
בכדי  האחרונים(  בדורות  שנתגלו  המכשירים 
שערום  "לא  וטוענים  וחסידות,  יהדות  להפיץ 
– בדורות הקודמים למדו תורה כראוי  אבותיכם" 
בלי לומר שיעורים ברדיו, או לפרסם בעיתון על 

תפילין ומזוזות.
ולכך יש להשיב, שאף שיש אפשריות להשתמש 
בהם לענינים של היפך התורה )וכן הוא בפועל על 
ידי כמה ה' ישמור( – מכל מקום צריך להשתמש 
והיהדות  התורה  הפצת  קדושה,  לעניני  בהם 

בהם  משתמשים  כה  שבין  אלה  )ובפרט  וכדומה 
בעניני מסחר( – שהרי בשביל זה נבראו כחות אלו 

שבטבע ונתגלו חכמות אלו.
זהו גם אחד מהטעמים שהאדמו"ר הריי"צ הורה 
להדפיס ספרי קודש ביופי ובהידור – למרות שזהו 
דבר חיצוני – מכיוון שגם את העניינים הגשמיים 

והחיצוניים צריך לנצל לקדושה.
כל  שאת  דעהו",  דרכיך  "בכל  שנאמר  וכפי 
שמנוצלים  דברים  כאלה  גם  הטבעיים,  הכוחות 
על ידי אחרים )בעיקר( עבור ענינים בלתי רצויים, 

צריכים לנצל לקדושה.

לא בשופטני ]=שוטים[ עסקינן
הרבי התייחס בכמה הזדמנויות לטענות שאמצעי 

התקשורת החדשים הם "סטרא אחרא" וכדומה: 
כאמור, הכל נברא על ידי הקב"ה ואך ורק לכבודו, 
חדש  כל  "אין  שהרי  חדש  דבר  זה  שאין  ופשוט 
כעת מפני  אלא  שהדבר התגלה  תחת השמש", 
"שהכל עשה יפה בעיתו", ולכן ברור שמה שישנו 

דבר זה הוא כדי להשתמש בו לכבודו של ה'. 
כמו  חפשית"  "בחירה  שתהיה  בכדי  אמנם 
יש  לכן  ויתאפשר לאדם לבחור בטוב,  דבר,  בכל 
אפשרות להשתמש בזה גם באופנים לא רצויים, 
ובינתיים  המשכן,  בעבור  שנברא  שהזהב  וכמו 
נעשה ממנו עגל הזהב, וכמו שהגם שיש שוטים 
עולמו  "יאבד  המשנה  ובלשון  לשמש,  העובדים 

מפני השוטים?!".
]ומכאן מובן גם גודל הזהירות הנדרשת בשימוש 
במכשירים והטכנולוגיות החדשות, ובפרט כאשר 
משתמשים בהם לא להפצת יהדות וכדומה, אלא 
גם לדברי הרשות ומסחר, שיהיה מתאים על פי 

ההלכה וכהוראת רב, סינון וכיו"ב[.

מביא לגאולה
מאה  "ובשית  הקדוש  בזוהר  מובא  מכך:  יתירה 
יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא  שנין לשתיתאה 
לאעלא  עלמא  ויתתקן  לתתא  דחכמתא  ומבועי 
השישי,  לאלף  שנים  מאות  ]=בשש  בשביעאה 
יפתחו שערי החכמה שלמעלה ומעיינות החכמה 
שלמטה, ויתקן העולם להתעלות באלף השביעי[. 
החסידות  תורת  שהתגלות  מובן  הזוהר  מדברי 
הטכנולוגית  וההתפתחות  שלמעלה(  )החכמה 
)החכמה שלמטה(, שהתגלו במיוחד בסביבות שנת 

ה'ת"ר, הם הכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
ואין זה רק סימן, אלא שגם משתמשים בחכמת 
להבאת  ומצוות  תורה  עניני  בשביל  האומות 
באים  באמצעותם  שדווקא  מזה  ויתירה  הגאולה, 
להבנה והשגה של הגאולה, שהעולם אינו מורכב 

מדברים רבים אלא הכל הוא "אחדות פשוטה" – 
"אין עוד מלבדו".

שנים ויובלות
בכמה שנים עורר הרבי לעשות פעולות טובות 
להולדת  מיוחד  שנים  מספר  למלאות  בקשר 
לדוגמא,  נשיאינו.  מרבותינו  אחד  הסתלקות  או 
שנת  היא  שהשנה  הרבי  עורר  תשמ"ג  בשנת 
כל  ולכן  המהר"ש,  הרבי  להסתלקות  המאה 
עניני השנה צריכים להיות באופן של "לכתחילה 

אריבער".

דוגמא נוספת היא שנת תשמ"ח, אז עורר הרבי 
לעשות פעולות מיוחדות בקשר עם כ' מר־חשון, 
לכך  בהתאם  הרש"ב,  הרבי  של  הולדתו  יום 
שהשנה היא שנת המאה עשרים ושבע )מספר 
להולדת  מיוחדת(  שלימות  על  המראה  מיוחד 
הרבי  עורר  תשמ"ט  שנת  ועל  הרש"ב,  הרבי 

שהיא שנת המאתיים להולדת ה"צמח צדק".

גם על שנת המאה ועשרים שנה להולדת הרבי 
הסביר  הרבי  בשנת תש"מ,  הרבי  עורר  הרש"ב 
חדש",  "אור  מתגלה  ההולדת  ביום  שנה  שכל 
נשיא  של  הולדתו  ביום  מדובר  כאשר  בפרט 

בישראל, ובמספר מיוחד של שנים. 

מוסיף והולך
בקשר  שונות  פעולות  עשיית  גם  עורר  הרבי 
עם שנת הק"ן להסתלקות אדמו"ר הזקן בשנת 
תשכ"ג, וכאשר באו לרבי בטענות, מהו המקור 
להנהגה זו? האין מקורה של הנהגה זו מהגויים? 
– השיב הרבי: ראינו הנהגה זו אצל הרבי הקודם 
שנה  חמישים  של  הזמן  מעלת  על  שדיבר 
מאה  להולדתו,  שנה  מאה  הבעש"ט,  להולדת 
שנפעל  ומה  שנים,  ומאתיים  שנה  וחמישים 

בעולם באותו הזמן בקשר לזה.

אבל מה שהכי נוגע הוא שרואים במוחש שעל 
ידי התעמולה על דבר שנת הק"ן נוסף אצל כמה 
הזדמנות  וזאת  והמצוות,  התורה  בקיום  וכמה 
ולכן  וחידושם,  נשיאינו  רבותינו  אודות  להזכיר 

ברור שיש לנצל הזדמנות זו.

הנה מה טוב
באחת השיחות דיבר הרבי על כך שיש לדרוש 
ולבקש מה' על הגאולה בזעקת "עד מתי", ושיש 
כאלה  ושיש  הזולת,  על  גם  זה  בענין  לפעול 
שטוענים ש"לא ראו אבותינו"! לא ראינו ושמענו 
שהולכים ברחוב או עומדים בבית הכנסת וצועקים 
"עד מתי"? אמר הרבי שגם הוא לא שמע על כך 
לארצות  בואו  קודם  עצמו  ממנו  ואף  מאבותיו, 
הברית, אבל העיקר הוא – שבפועל מביא הדבר 
לתוצאות טובות, והכל כדאי כאשר רואים יהודים 

שצועקים ומבקשים על הגאולה!
מקורות: קהלת א, ט, שם, יג. ע"ז פ"ד מ"ז. זהר ח"א קיז, א. שמו"ר רפל"ה. ספר 
השיחות תש"א, ע' 158. אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ג, עמ' שיג־שיד. שיחות קודש 
תשכ"ה ח"א ע' 364, תש"מ ח"ג ע' 595־598. "היום יום" שלשלת היחס, שם 
י"ט אד"ש. לקו"ש ח"ט ע' 343, חט"ו ע' 42 ואילך, ח"כ ע' 399־401, שם ע' 417, 
חכ"ו ע' 359. התוועדויות־תורת מנחם תשכ"א ח"א ע' 143, תשכ"ג ח"ב ע' 20, 
תשמ"ג ח"א עמ' 29־33, תשמ"ח ח"א ע' 449, ח"ג ע' 118־119, ח"ד ע' 178, ע' 

374. התקשרות א'תמ"א, ע' 11.

מושגים וערכים בחסידותפנימיות המנהגים
מאת הרב יהודה לייב ויסגלס

טבע הטוב
כיצד ניצל החסיד המרגל? � מדוע חסידות חב"ד אינה מסתייגת 

לחלוטין מחידושי הטכנולוגיה? � מתי עורר הרבי על שנת המאה 
ועשרים להולדתו של צדיק? � מיוחד לרגל ק"כ שנה להולדת הרבי
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ב' דרגות במילת הלב
בשני פסוקים בתורה מוזכרת מילה של הלב: 

ם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם" )דברים י,  באחד נאמר: "ּוַמְלּתֶ
טז(, ובאחר נאמר: "ּוָמל ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת־ְלָבְבָך, ְוֶאת־
הפסוקים  בשני  התבוננות  ו(.  ל,  )דברים  ַזְרֶעָך"  ְלַבב 
בשניהם:  אותו המוהל  איננו  מלמדת, שה'מוהל' 
עורלת  את  מסירים  ישראל  עם  הראשון  בפסוק 
הוא  הקב"ה   – האחרון  ובפסוק  בעצמם,  ליבם 
ואיננה  האלוקים  מעשה  היא  והמילה  ה'מוהל', 

עבודת האדם.

במאמרי החסידות מבואר שאלו שתי דרגות של 
אהבה לקב"ה:

אינה  היא  אך  לאלוקות,  אהבה  יש  יהודי  בכל 
של  הבהמית  ובנפש  בגוף  מוסתרת  אלא  גלויה 
נכון  והדבר  הגשמיים,  בעניינים  היינו  האדם, 

במיוחד לגבי אדם השקוע בתאוות החומריות. 

וכשם  כעורלה,  כמוה  הרוחנית  האטימות 
שמסירים את העורלה בפעולת המילה, כך צריך 
מעל  לרוחניות  המפריעה  האטימות  את  להסיר 
האהבה  את  ולחשוף  העורלה  את  להסיר  הלב, 

שמתחתיה.

איזו פעולה על היהודי לעשות כדי להסיר את 
הכרח.  בדרך  הרע,  את  לכפות  עליו  העורלה? 
עבודה זו מחלישה אט־אט את התאווה החומרית, 

עד אשר האהבה לה' נחשפת ומתגלה.

כנגד  היא  האדם,  בפעולת  שנעשית  זו,  מילה 
ו, ה(  )דברים  ְלָבְבָך"  ָכל  "ּבְ שתי בחינות אהבה: בחינת 
הן  אלו  בחינות  שתי  )שם(.  ָך"  ַנְפׁשְ "ּוְבָכל  ובחינת 
מדרגות גבוהות אם כי יש להן גם חיסרון מסוים. 

בחינות אלו משקפות אהבה שתלויה בהרגשת 
היא  שהאלוקות  מרגיש  האדם  האוהב:  מציאות 
היסוד והגורם של חייו, שחייו תלויים בה. אם כן, 
מדובר באהבה שתלויה בדבר, והיא דומה לאהבה 
והתועלת  מעלותיו  מצד  חברו  את  אוהב  שאדם 
שהוא עשוי להפיק מן הקשר ביניהם, מן הדברים 
ם  שיקבל מאותו החבר. על אהבה זו נאמר: "ּוַמְלּתֶ
וגילוי  העורלה  הסרת  שכן  ְלַבְבֶכם"  ָעְרַלת  ֵאת 

הפנימיות הם עבודתו של היהודי.

אהבה  יש  אלו,  אהבה  בחינות  שתי  מלבד 
שדרגתה עליונה מהן. אהבה שהיא בבחינת "ּוְבָכל 
ְמֹאֶדָך" )שם(, היינו, זו אהבה שאיננה תלויה בדבר 
מה  על  האוהב  של  מחשיבה  מושפעת  ואיננה 
שטוב עבורו. אהבה זו לידתה בקשר לאין־סוף – 

ממנו היא יונקת ואליו היא שואפת. 

אינה  היא   – לאביו  בן  כאהבת  כמוה  זו  אהבה 

תלויה בדבר, והיא נוצרת אצל 
הוא  שאביו  הסיבה  מן  הבן 
שורשו ומקורו. כך גם נשמות 
מושרשות  הן   – ישראל 
אליו  ובאהבה  ה',  בעצמות 

מתגלה פנימיות הלב.

גם לגילוי אהבה זו יש צורך 
במילת הלב, שעניינה העברת 

בהרגשת  נמצאת  שעדיין  החיצונית  האהבה 
אצלו  קיימת  זו  שהרגשה  מצטער  האדם  עצמו. 
לגילוי  הכלי  היא  זו  התמרמרות  ומתמרמר. 
מלמעלה, להתגלות פנימיות הלב, ועל זה נאמר: 

"ּוָמל ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת־ְלָבְבָך". 

נשים לב: המילה שנעשית על ידי האדם היא 
שנעשית  במילה  ואילו  הלב,  עורלת  של  מילה 
ידי הקב"ה לא מוזכרת עורלה כלל. מדוע?  על 
משום שבמילה זו אין הסרת עורלה: גם האהבה 
איננה  המילה  פעולת  אלוקית.  היא  החיצונית 
גילוי  לצורך  החיצוניות  העברת  אלא  הסרה 

האהבה העצמית.

ב' סוגי בירור ועלייה
בעבודת  אופנים  ב'  שיש  מובן  מהאמור 
הבירורים, שעניינה תיקון המציאות והעלאתה: 

המתבררת  פסולת  של  בירור  הוא  אחד  סוג 
להיות אוכל )בדוגמת אהבת ה' באופן הראשון(, 
בירור של אוכל מתוך אוכל,  והסוג האחר הוא 
)בדוגמת  יותר  עליונה  לעלייה  ביטול  שעניינו 

אהבת ה' באופן השני והנעלה(.

בזמן הזה אכילת האדם, כשהיא נעשית לשם 
שמיים, היא בירור הדברים הגשמיים והעלאתם 
השור  בשר  לדוגמה:  הרוחני,  שורשם  אל 
אותו  מעלה  שמיים  לשם  אכילתו  )הגשמי(, 
כל  בעליית  לבוא,  לעתיד  הרוחני.  שורשו  אל 
העולמות, העלייה והבירור יהיו בדרגות נעלות 
להתברר  יוסיף  ומבורר,  שמזוכך  מה  גם  יותר: 
לווייתן  בסעודת  לדוגמה  יהיה  כך  ולהתעלות. 

ושור הבר שתהיינה לעתיד לבוא.

עלייה בתוך הקדושה
זהו התוכן הפנימי של הפסוק שיש בו תיאור 
ָאכֹול  ם  "ַוֲאַכְלּתֶ לבוא:  לעתיד  המציאות  של 
ה  ר ָעׂשָ ם ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ם ֶאת־ׁשֵ ְלּתֶ בֹוַע ְוִהּלַ ְוׂשָ
י ְלעֹוָלם" )יואל ב, כו(.   ֶכם ְלַהְפִליא ְולֹא ֵיֹבׁשּו ַעּמִ ִעּמָ

ם ָאכֹול" מלמד שתאכלו  צמד התיבות "ַוֲאַכְלּתֶ
ובכל  עצמו,  מצד  וראוי  מבורר  שכבר  דבר 

תהיה  לבוא  לעתיד  זאת, 
נוספת.  עלייה  "אכילה",  בו 
וכיצד תהיה עלייה זו? באופן 
ה'  ם  ֶאת־ׁשֵ ם  ְלּתֶ "ְוִהּלַ של 
המציין  אופן   – ֱאלֵֹהיֶכם" 
עלייה תמידית, כמו ההילול 
אל ה', שמתחדש בכל יום. 

ֶכם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  "ֲאׁשֶ
ְלַהְפִליא" – הבירור והעלייה 
'פלא',  של  באופן  הן  הללו 
שהרי  הרגיל,  מדרך  היוצא 
הוא  מבורר  דבר  של  בירור 
שאין  ובמיוחד  נפלא,  דבר 
מדובר בבירור אחר בירור )בירור שני( בלבד אלא 
בבירור תמידי המביא לעלייה תמידית – והרי זה 
לדרגה,  מדרגה  תמשכנה  העליות  עצום.  פלא 

והדרגות כולן הן בדרגת הפלא – אור אין־סוף.  

ֶכם" –  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  וכל זה יקרה באופן של "ֲאׁשֶ
היינו, לפעולה שיפעל ַעם ישראל למטה, תהיה 
עד  למעלה,  העליות  לתנועת  שתגרום  השפעה 

אין קץ.

עלייה מדרגה לדרגה
הרבי לומד מביאור זה על העלייה מדרגה לדרגה 

הנעשית ביום ההולדת אפילו אצל צדיק גמור.  

התורה  עליו  העידה  שעברה  בשנה  גם  אומנם 
ביום  זאת  ובכל  גמור,  צדיק  במדרגת  שהוא 
ההולדת נעשה אצלו חידוש, והוא עולה למדרגה 

נעלה ממנה. 

ממאמריו  באחד  הרבי  אומר   – מזאת  ויתירה 
ביחס להרבי הריי"צ – אפילו אחרי ההסתלקות, 
שאז אין הנשמה מוגבלת, ובוודאי שאינה במצב 
ושנה  שנה  בכל  הגוף,  מצד  והסתר  העלם  של 
יותר,  נעלית  לדרגה  עליה  נעשית  ההולדת  ביום 
והעבודה היא בעניינים נעלים יותר, וזו גם הסיבה 
שביום זה מתחילים לומר פרק תהלים נעלה יותר. 

לאביו,  בנוגע  הריי"צ  הרבי  וכידוע הסיפור של 
מובן  שמזה   – מכך  מדייק  )והרבי  הרש"ב  הרבי 
גם לגבי הרבי הריי"צ(, על דבר  שהסיפור אמור 
פרק  על  ההולדת  ביום  חסידות  מאמר  אמירת 
לאחרי  גם  שנותיו,  למספר  המתאים  התהלים 

ההסתלקות.

נעשית  לדרגה  מדרגה  שהעלייה  מאחר  זאת 
באופן של בירור "אוכל מתוך אוכל", והיינו, שעם 
חס  ופסולת  סיגים  ללא  אוכל,  של  עניין  היותו 
זו  דרגות,  כמה  יש  גופא  באוכל  גם  הרי  ושלום, 
מלכים,  שולחן  על  שעולה  למאכל  עד  זו,  מעל 
הפסק  ללא  עילוי,  אחר  בעילוי  יותר  ולמעלה 

ובאופן נצחי.

מקורות: ליקוטי תורה פרשת צו, ש"פ בלק העת"ר, ד"ה מי מנה תשכ"ו.

מושגים וערכים בחסידות
ליקט וערך: הרב מאיר ערד

עליית צדיק ביום הולדת
שני אופנים של 'מילה' והתעוררות של אהבת ה' � הבירור 

והעלייה כיום ואופן העלייה לעתיד לבוא � ומה הקשר 
לעלייה הנפעלת ביום הולדתו של הצדיק מדי שנה?
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בלתי  אמצעים  בעל  אחד,  אמריקאי  יהודי 
של  עולמה  עם  מינימלית  והכרות  מבוטלים 
נמרץ  מתרים  ידי  על  פעם  שוכנע  היהדות, 
לישיבה־ ומשמעותית  קבועה  תמיכה  להעניק 

בזיקה  גדולה  גאווה  הוא חש  גדולה מפורסמת. 
שלו לאוניברסיטה הקסומה בה עוסקים ב"חכמה 
ביקש  אחד  שיום  עד  דורות",  אלפי  בת  יהודית 
מהפסגה  בעצמו  להתרשם  כדי  בישיבה  לבקר 

האינטלקטואלית אותה הוא מחזיק דרך קבע.

כבר במדרגות הישנות, מלווה בכל בכירי הישיבה, 
היכה בו הלם: לא כך דמיין את העיסוק בצפונות 
ומלאי  קטנים  לחדרים  ציפה  הוא  התורה. 
ועוסקים  קטנות  קבוצות  יושבים  בהם  השראה 
בלאט בספרים עתיקים. הרעש והתסיסה שבקעו 
מאולם הלימוד היו הדבר האחרון לו הוא ציפה 

ממשכן החכמה היהודית. 

אבל ההפתעה האמיתית הייתה עוד לפניו: אחד 
'יורה  כרך  מול  שישב  המבוגרים,  הבחורים  מן 
לאורח  באנגלית  להסביר  התבקש  גדול,  דעה' 
הנכבד את עיקריה של הסוגיה הנלמדת. הבחור 
חלבית  כף  של  דיניה  את  בלהט  מרצה  החל 
כנגד  שישים  יש  אם  בשרי,  סיר  לתוך  שנפלה 
הכף – – ופניו של האורח הלכו והתכרכמו, עד 
האולם  את  ונטש  כוח,  עוד  עצר  לא  שלבסוף 
כדי  כסף?  לכם  נותן  אני  זה  "בשביל  בזעקה: 

ללמוד על סירים ומחבתות?!"... 

מפי  התמיהה,  נשמעת  רבות  פעמים  ואכן, 
התורה  לימוד  של  לעוצמתו  שנחשפו  אנשים 
ולמקומו בדברי ימי העם היהודי, אך משהתקרבו 
עוסקות  בו  הנפוצות  שהסוגיות  להפתעתם  גילו 
חולין  ענייני  )לכאורה(,  פעוטים  יום־יום  בענייני 
ואינו  גזל מחמשה  ממש: שור שנגח את הפרה; 
אוחזין  שניים  בתנור;  פת  הדביק  גזל;  ממי  יודע 
בטלית – – פעמים רבות אין להם אפילו נפקות 
הלומדים  רוב  כמו   – כשהלומד  בפרט  מעשית, 
לצמוח  בהכרח  מתעתד  איננו   – ישראל  בעם 
לרב ולהורות הוראה בישראל. הוא לומד – תורה 

לשמה. 

בסוגיות  הזה  הלוהט  העיסוק   – כן  אם  מדוע 
של חולין? האם לא עדיף, למשל, להשקיע את 
הזמן בלימוד פילוסופיה עמוקה או חכמה עדינה 
אחרת? ואולי בכלל לגייס את הכישרונות והלהט 
האצורים בישיבות לטובת פיתוח תרופה חדשה 

שתציל את העולם?
�

מי  'מבחוץ'.  כלל  בדרך  מגיעה  הזו  השאלה 
את  ומכיר  יודע   – תורה  של  טעמה  שטעם 
אמיתתה ואת עוצמתה. מי שזכה וגם טעם טעמה 
האמיתית  משמעותם  את  גם  יודע  חסידות,  של 
של  ורצונו  חכמתו  היא  התורה  הדברים:  של 
התאחדות  תורה,  ולימוד  הוא.  ברוך  הקדוש 
שכלית־פנימית, מאפשר ללומד להתאחד בשכלו 

לחלוטין עם השם יתברך!

ובלשון רבינו הזקן בתניא )פרק ה'(:

ָנה  ִמׁשְ יג ֵאיזֹו ֲהָלָכה ּבְ ָאָדם ֵמִבין ּוַמּשִׂ ׁשֶ ל, ּכְ ֶרְך ָמׁשָ ּדֶ

ּתֹוֵפס  ְכלֹו  ׂשִ ֲהֵרי  ְרָיּה,  ּבֻ ַעל  ַלֲאׁשּוָרּה  ְגָמָרא  ּבִ אֹו 
ָעה.  ׁשָ אֹוָתה  ּבְ ּה  ּבָ ׁש  ְמלּוּבָ ְכלֹו  ׂשִ ְוַגם  אֹוָתּה,  יף  ּוַמּקִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ֲהָלָכה זֹו ִהיא ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו ֶשׁ ְוִהּנֵ
ֶרְך  ּדֶ ְוָכְך  ְך  ּכָ ְראּוֵבן  ְטעֹון  ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְרצֹונֹו  ּבִ ָעָלה  ׁשֶ הּוא, 

ְך ְוָכְך.  יֵניֶהם ּכָ ָסק ּבֵ ְך ְוָכְך, ִיְהֶיה ַהּפְ ְמעֹון ּכָ ל ְוׁשִ ָמׁשָ

ְלעֹוָלם,  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ִיְהֶיה  ְולֹא  ָהָיה  לֹא  ִאם  ְוַאף 
ל ָמקֹום  ִמּכָ ֵאּלּו,  ּוְתִביעֹות  ְטָענֹות  ַעל  ט  ּפָ ְלִמׁשְ ָלֹבא 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ּבִ ְך ָעָלה  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר 
ְך,  ּכָ ָסק  ַהּפְ ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְוֶזה  ְך  ּכָ ֶזה  ִיְטעֹון  ִאם  ׁשֶ הּוא, 
ֲהָלָכה  ּכַ ֶזה,  ָסק  ּפְ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ יג  ּוַמּשִׂ יֹוֵדַע  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי 
יג  ָמָרא אֹו ּפֹוְסִקים, ֲהֵרי ֶזה ַמּשִׂ ָנה אֹו ּגְ ִמׁשְ ָהֲערּוָכה ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ יף  ּוַמּקִ ְותֹוֵפס 
ְרצֹונֹו  ּבִ ְולֹא  יּה  ּבֵ ִפיָסא  ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵלית  ּדְ הּוא,  רּוְך  ּבָ
ָהֲערּוכֹות  ֲהָלכֹות  ּבָ ׁשּוָתם  ִהְתַלּבְ ּבְ ִאם  י  ּכִ ְוָחְכָמתֹו, 
ִנְפָלא  ִיחּוד  ְוהּוא  ֶהם.  ּבָ ׁש  ְמלּוּבָ ְכלֹו  ׂשִ ְוַגם  ְלָפֵנינּו. 
ִמּיּות,  ַגׁשְ ָלל ּבְ ֶעְרּכֹו ִנְמָצא ְכּ מֹוהּו ְולֹא ּכְ ֵאין ִיחּוד ּכָ ׁשֶ

ה. ל ַצד ּוִפּנָ ׁש ִמּכָ ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים ּוְמיּוָחִדים ַמּמָ

משתווה  לא   – ביותר  העמוקה  החכמה  גם 
)נוסף  יתברך  חכמתו  עם  שבהתאחדות  לעוצמה 
היותה  מחמת  בה,  פרט  בכל  הגנוז  העומק  על 
ברור  ממילא  דכולהו'(.  'שלימו  אין־סוף,  חכמת 
גם שלמרות שהיא עוסקת רבות בפרטי המצוות 
לפעילות  והכנה  'הכשר'  איננה  היא  המעשיות, 
החכמות  ככל  שרוב  בעוד  להיפך:  המעשית. 
אמורות להביא בסופו של דבר למטרה ולתועלת 
בגוף  אם  החיים,  איכות  את  לשפר  שהיא,  כל 
ואם בנפש, לימוד התורה נבדל מכל אלה. מכיוון 
שהתורה היא חד עם הקב"ה, היא איננה משמשת 
כאמצעי לדבר נוסף, דרך לשיפור או תועלת. היא 
עצמה – קיומה, לימודה, נוכחותה בעולם – מהווה 

המטרה. גילוי ה'.
�

אלא שעדיין יש כאן נקודה הדורשת בירור:

מכיוון שהתורה היא חכמתו ורצונו יתברך, מובן 
הבנתה  וגבהה  מעלתה  שגבה  דאמת,  שאליבא 
מהבנת שכל אנושי פשוט. מה שניתן לנו להבין 
'נובלות  דבבואה,  בבואה  'התלבשות',  רק  הוא 
גשמיים  במקרים  המתבטאים  חכמה שלמעלה', 
שכלו  התאחדות  כך,  אם  שקר'.  של  וב'טענות 
של הלומד איננה עם התורה כמו שהיא למעלה, 
'חכמה דאצילות', אלא עם ירידתה בצמצום אחר 

צמצום!

את הנקודה זו מבהיר רבינו בפרק ד', כאשר הוא 
תֹו  דּוָלּ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ָמקֹום ׁשֶ נעמד על מאמר חז"ל: ּבְ
ַעְנְוָתנּותֹו.  מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִצְמֵצם  ומבאר: 
ַתְרָי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוְבִהְלכֹוֵתיֶהן, ּוְבֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ּבְ
ַז"ל,  ֲחָכֵמינּו  י  ּוִמְדְרׁשֵ דֹות  ַאּגָ ּבְ ׁשֶ ּוְדָרׁשֹוֵתיֶהן  ָנ"ְך,  ּתָ
גּוף ָהָאָדם ּתּוַכל  ּבְ ָמה אֹו רּוַח ָוֶנֶפׁש ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ
ֵמֶהן  ם  ְלַקּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָמן  ּוְלַקּיְ ּה  ַדְעּתָ ּבְ יָגן  ְלַהּשִׂ
ירידת  הוא   – זה  וצמצום  ָבה.  ּוַמֲחׁשָ ּבּור  ּדִ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ
להתלבש  ממש,  הוא  ברוך  הקדוש  של  חכמתו 
ובאירועים  'פשוטים'  בשכלים  ולהתבטא 

מציאותיים.

קֹום  ָלה ַהּתֹוָרה ְלַמִים: ָמה ַמִים יֹוְרִדים ִמּמָ ְוָלֵכן ִנְמׁשְ
בֹוָדּה,  קֹום ּכְ ְך ַהּתֹוָרה ָיְרָדה ִמּמְ בֹוּהַ ְלָמקֹום ָנמּוְך, ּכָ ּגָ
א  ְוקּוְדָשׁ ְואֹוַרְייָתא  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ִהיא  ׁשֶ
יּה  ּבֵ ִפיָסא  ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ְוֵלית  ַחד  ּכֹוָלא  הּוא  ִריְך  ְבּ
ְדֵרָגה  ִמּמַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ֵסֶתר  ּבְ ְוָיְרָדה  ָנְסָעה  ם  ָ ּוִמּשׁ ָלל.  ּכְ
ה  ׁשָ ְתַלּבְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלמֹות,  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְלַמְדֵרָגה 

ים ְוִעְנְייֵני עֹוָלם ַהֶזּה! ִמּיִ ׁשְ ְדָבִרים ּגַ ּבִ

�

אם כן, מובן איפה שהלומד את תורת השם, גם 
ובטענות־של־שקר,  במקרי־חולין  הוא  עוסק  אם 
זוכה  ובשליא",  "בשפיר  מציאותיות,  בסברות 
והיו לאחדים  ומתאחד עם חכמתו יתברך ממש, 

כאחד. 

אבל כאן יש להבהיר נקודה נוספת: עלול הלומד 
לתהות: "הן אמת 'שגם' בלומדי סוגיות־של־חול 
אבל  יתברך.  בחכמתו  פוגש  אני  ממונות  ודיני 
מעלה  הרי  נמצא  תורה  של  עיקרה  מקום,  מכל 
מהווה  למטה  וירידתה  המעלות,  ברום  מעלה, 
עבורה צמצום והשפלה מ"מקום כבודה". אם כן, 
נמצא שבלימודי אינני מתייחד עם 'אמיתתה של 

תורה'?"

זו מבהיר רבינו בלשונו  אלא שגם את הנקודה 
למים,  התורה  "נמשלה  רו(:  עמ'  ח"ד  סהמ"מ  )ראה  הזהב 
מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך". כשם 
ב'מקום  דווקא  איננו  האמיתי  מקומם   – שהמים 
לרדת  נמשכים  הם  בטבעם   – אדרבא  גבוה'. 
ומדוייק  זה מכוון  נמוך. הרי משל  דווקא למקום 
למהותה של התורה: מכיוון שהיא חכמתו יתברך, 
דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש  "נתאווה  והרי 
בתחתונים", הרי מצד אמיתית עניינה, חכמתו ית' 
ואדרבא  האצילות,  לעולם  דווקא  'שייכת'  איננה 
גשמי  בעולם  דווקא  להתגלות  'מבקשת'  היא 
לו  להיות  בו,  ולפעול  דעה  לחוות  כדי  וחומרי, 

דירה בתחתונים. בסירים, במחבתות...

בעקבות התניא 
מאת הרב מנחם ליפשיץ

מלמעלה עד למטה:

התורה 
ומסעה
אל העולם
ביאור נפלא על פרקים ד'־ה' 

בספר התניא קדישא

סיפורי המאורות
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סיפורי המאורות
על גדולי החסידות

לידת צדיק
אמרו חז"ל "צדיק בא לעולם טובה באה לעולם" 
באין  שהצדיקים  ו"בזמן  רש"י(,   – הרעה  )פסקה 
לעולם טובה באה לעולם ופורעניות מסתלקת מן 

העולם".

וכדברים האלו גילה כ"ק אדמו"ר הריי"צ בשנת 
תרצ"ט בליל הסדר השני, כאשר הגיע לפיסקא 

בהגדה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול": 

"בשנת תרס"ב היו גזירות רעות על כלל ישראל, 
וקודם חג הפסח נתבטלו בדרך נס...".

]בי"א ניסן באותה שנה נולד כ"ק אדמו"ר מה"מ[.
)ימי מלך ח"א, עמ' 107(

עזרה לפרופסור
פעם  נסע  בפאריז  הרבי  של  מגוריו  בתקופת 

הרבי ברכבת, וליד הרבי ישב פרופסור חשוב. 

הרבי ביקש ממנו בעת הנסיעה ברכבת להראות 
לו מחברת, ובה חיבור שלו, מחברת שהייתה בידו. 

אמר הפרופסור בהתרברבות שהתוכן שבמחברת 
גבוה בשבילו, אך הרבי ביקש שבכל זאת יראה לו. 

לפרופסור  והראה  דפים  בכמה  הסתכל  הרבי 
שיש בהם טעויות. 

בהתפעלות  יותר  מאוחר  סיפר  הפרופסור 
רבה לרב ש.י. רובינשטיין )רב הקהילה החרדית 
לו  הראה  לא  שאילו  תקופה(,  באותה  בפאריז 
הרבי את הטעויות הללו, הוא לא היה מקבל את 

התעודה שקיבל עבור חיבורו.
)ישראל נח הגדול עמ' 257(

מפני הקול
סיפר ר' א. ר. מטורנטו: 

את  פעם  ראיתי  בפאריז,  היה  שהרבי  בעת 
בהכנות  בעצמה  עוסקת  מושקא  חיה  הרבנית 
לפסח כמו ברירת החטים וכדומה, דבר שהפליא 
אותי מאוד, והרבנית ע"ה גילתה בתגובה לפליאתי 
ממה  רק  החוץ,  מן  מאומה  אוכל  בעלה  אין  כי 

שהיא מכינה בבית.

מן  להיות  )שזכה  נוטיק  מ.  הרב  וסיפר 
המשמשים בקודש( מה שסיפרה לו הרבנית חיה 

מושקא אשת כ"ק אדמו"ר מה"מ:

לחם  לקנות  נוהג  היה  הרבי  תקופה  באותה 
המפורסם,  ב"פלעציל"  ידועה  יהודית  במאפיה 

וזאת לאחר שעמד מקרוב על טיב כשרותה. 

יהודי  אליו  פנה  המאפיה  בפתח  בעמדו  פעם 

אחד, וכשעל פניו הבעת תמיהה רבתי טען: "מה 
יהודי ירא שמים כמותכם קונה כאן?"

הרבי לא השיב כלום על ההאשמה אלא שמאותו 
יום ואילך גם הלחם נאפה בבית. 

או כמו שהתבטאה הרבנית: "הקב"ה עזר, ומאז 
גם לחם לא היה".

הרבי לא שב לקנות באותה מאפיה גם כשהתברר 
כי אותו טוען לא היה אלא מעונין בהרחבת חוג 

הלקוחות של מאפיה אחרת...
)ימי מלך ח"א, ע' 390(

בלי שינוי
כותב הרב א.ג. ביומנו מחודש ניסן שנת תש"י 
כ"ק האדמו"ר  )כחודשיים לאחר הסתלקותו של 

הריי"צ(:

ה"סדר" נערך בבית אדמו"ר הכ"מ )הריני כפרת 
משכבו(, כפי שהיה נהוג בחיים חיותו בעלמא דין. 
עם  הקערה  הוכנה  הכ"מ  האדמו"ר  של  במקומו 

הכוסות ומקום להסיבה בלי שום שינוי.

מוסיף לספר על כך הרב י. ג. שנהוג היה  בעת 
להמתין  הריי"צ  אדמו"ר  בבית  ההגדה  קריאת 
ורק  שיסיים  הריי"צ  לאדמו"ר  קטע  כל  בסיום 
אחר כך המשיכו לומר את הקטע הבא. ולאחרי 
ההסתלקות  הבחינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א נוהג 
חותנו  של  מקומו  לעבר  להביט  קטע  כל  בסיום 

האדמו"ר הריי"צ, ולהמתין קימעא, ורק אחר כך 
ממשיך לקטע הבא.

)ימי בראשית עמ' 129(

צדיקים ביומי דפגרא
סיפר הרב י. דובוב:

פגשתי  תש"י  בשנת  פסח  המועד  בחול 
קהילת  )מרבני  פורסט  הרב  את  בווילאמסבורג 
ווין( והלה סיפר לי כי אביו בא אליו בחלום והורה 
לו: להתענות, ללכת לציון כ"ק האדמו"ר הריי"צ 
אסור  המועד  שחול  מכיון  אך  צדקה.  ולתת 
בתענית וכן אין מבקרים בבית־החיים, הוא מבקש 
ממני לשאול עבורו את כ"ק אדמו"ר שליט"א מה 

לעשות?

כ"ק  של  לחדרו  ונכנסתי  בקשתו  את  מילאתי 
אדמו"ר שליט"א, ותשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הייתה – שאת התענית ניתן לדחות לאחרי היו"ט, 
להליכה  מקום  אין  כי  לציון,  ההליכה  את  וגם 
שגופות  בספרים  איתא  שהרי  כעת,  הציון  על 

הצדיקים אינם בקבריהם ביומא דפגרא".
)ע"פ ימי בראשית עמ' 131(

למה נשרפו הכתבים?
סיפר הגאון בעל ה"תפארת צבי": 

בדברי  גדול  מומחה  הידועים,  המחברים  אחד 
לבין  בניו  בין  ריב  נתגלע  כשנפטר  ישראל,  ימי 
שהשאיר  וכתביו  ספריו  לירושת  בקשר  אשתו, 
אחריו, וברגע של כעס תפסה האישה את תכריך 

הכתבים והשליכתו לתנור והיו למאכולת אש.. 

כאשר הייתי ביחידות, וסיפרתי זאת לרבי, נענה 
הרבי ואמר: "כל זאת באה לו על שבאחד מספריו 
מרן  של  המגיד  ענין  באמיתות  ספק  מטיל  הוא 

ה"בית יוסף"!"
)כתר מלכות עמ' קסד(

מי יחיה ומי ימות
סיפר הרב ע. חייקין:

יהודי אחד נכנס אל כ"ק אדמו"ר שליט"א וסיפר 
לו שבנו הקטן חלה ל"ע במחלה הידועה, ונמצא 
אדמו"ר  כ"ק  ברכת  את  וביקש  קריטי,  במצב 

שליט"א. 

הילד  אודות  ענה  לא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
החולה מאומה, ורק אמר לו שהיות ויש לו בן גדול 
המשרת בצבא, ועל פי החוק כאשר יש במשפחה 
ילד במצב כזה, אפשר לבקש שישחררו את הבן 

הגדול מהצבא. 

פשר  את  הבין  ולא  המום  היה  הנ"ל  היהודי 
אדמו"ר  מכ"ק  לבקש  בא  שהוא  והעיר  הדברים, 
ובנוגע לבנו  בנו החולה...   שליט"א ברכה עבור 
שנמצא בצבא הוא בודאי לא ירצה לחזור כי הוא 
ביותר  מהמקורבים  והוא  בצבא,  גבוהה  בדרגא 

לאחד המפקדים הגדולים וכו'. 

כנ"ל  שוב  לו  ענה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אך 
לו  ענה  ולא  הביתה,  לשוב  הגדול  לבן  שיכתוב 

מאומה אודות הילד.

פתאום יבוא
מדוע הפסיק הרבי לאכול לחם מן המאפיה? � מה הציע הרבי לאיש 
שבנו חלה )לא עלינו(? � מדוע הורה הרבי להשאיר את ספרי התורה 
ברוסיה? � צרור סיפורים על כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בקשר עם 

יום הולדתו, י"א ניסן "מאה ועשרים שנה" תרס"ב־תשפ"ב

המשך בעמוד הבא <<
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הסוגיות הנפיצות והבוערות שעל סדר היום 
ראשון  ייחודי  בספר  כעת  רוכזו  הציבורי 

מסוגו – "אקטואליה בזוית חב"דית".

להולדתו  ועשרים  המאה  שנת  לכבוד 
 – המיוחד  הספר  לאור  יצא  הרבי,  של 

בתוכן  גדושים  עמודים   480 הכולל 
הרבי  של  הקודש  מדברי  מרתק 
ויינטראוב  שבתי  הרב  ידי  על   –

בהוצאת מכון באהלי צדיקים.  

דבר כזה עדיין לא היה! 
הספרים.  בנוף  שיגרתי  לא  ממש  הייחודי  הספר 
עושה  שני  ומצד  וסוחף  מרתק  הוא  אחד  כשמצד 
סדר – בתקופה ש'חושך יכסה ארץ' – במכלול תחומי 
והזכה  הבהירה  במשנתו  שמשתקפים  כפי  החיים, 
נושאים  ואלפי  מאות  בספר  מלך המשיח.  הרבי  של 
מיוחדות  באמירות  מטובלים  ומעניינים,  מרתקים 
לציבור  להנגיש  בא  ולמעשה  דופן,  יוצאי  ובסיפורים 

הרחב משנה סדורה במאות רבות של נושאים. 

הוצאת  על  מאוד  ברכו  והמשפיעים  הרבנים  גדולי 
הספר הייחודי וקוראים להפיצו בכל בית. 

סולל דרך
שטחי  בכל  עוסקים  הרבי  של  ורעיונותיו  תורתו 
החיים, וישנן הוראות, הדרכות ועצות מעשיות לגבי 
מגוון הנושאים: הציבוריים, האקטואליים, המדיניים, 
הרבי  של  הידועה  וכלשונו  ועוד.  ועוד  הבינאישיים 
מהזוהר הקדוש: "תורה – מלשון הוראה". כל שיחה 
של הרבי מסתיימת ב"המעשה הוא העיקר"... הרבי 

תובע, דורש ומיישם!

ככל שמתעמקים בתורתו של הרבי, מגלים עד כמה 
את  וסוללים  ומעודכנים  עכשוויים  הרבי  של  דבריו 

הדרך בבטחה לדרך הסלולה העולה בית א־ל. 

הספר מחולק לשבעה מדורים מרכזיים, וכולל כ־70 
ישנם  פרק  כשבכל  אקטואליים,  בנושאים  פרקים 

תתי־נושאים והתייחסות לנושא מהיבטים שונים.

מנגיש את השקפת הרבי לכולם! 
מטרת הספר היא לחשוף ולגלות בפני הקורא את 
רקע,  ובקבלת  מגוונים,  בנושאים  הרבי  של  גישתו 
תורה'  'דעת  של  ממבט   – נכונה  והסתכלות  הבנה 

אמיתית – על החיים. 

תורת רבותינו נשיאינו
סקירת ספריהם של אדמו"רי חב"ד־ליובאוויטש

ISSN 0793-0356

אקטואליה בזוית חב"דית 
ספר של פעם במאה ועשרים שנה! 

הוראת  את  קיים  הנ"ל  היהודי 
לבנו  וכתב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

שיחזור מהצבא, והוא אכן חזר. 

אחר כך נודע שהילד הנ"ל נפטר 
שלחו  ימים  באותם  ולאידך  ל"ע, 
בנו  משרת  בה  הפלוגה  כל  את 
ואף  משימה  איזו  למלאות  החייל 
ורק הוא  אחד מהם לא חזר חי... 
כ"ק  להוראת  בזכות שנשמע  ניצל 

אדמו"ר שליט"א וחזר לביתו.
)ימי בראשית עמ' 153(

ניבא וידע מה ניבא
מי  ז"ל  מילר  עזריאל  הרב  סיפר 
הרבנים  "הסתדרות  בראש  שעמד 
לפני  שבביקורו  באמריקה", 
שנה  וחמש  מארבעים  למעלה 
ב"ברית המועצות" של אז שהייתה 
בפטרבורג,  ביקר  ומסוגרת,  סגורה 
המרווחים  מחדריו  באחד  והבחין 
של הבניין הגדול של בית הכנסת, 
והנה הוא מלא ספרי תורה שלמים 

וחלקי יריעות. 

בקשריו  להשתדל  הרב  חשב 
ספרי  את  להציל  כדי  המיוחדים 
לארצות  ולהעבירם  התורה, 
הרווחה על מנת לתקנם ולהכניסם 

לבתי כנסיות מלאים מתפללים. 

בשובו משם נכנס אל הרבי לדווח 
לו על מסעו, וסיפר על מה שראה 
הסכמתו  את  וביקש  בפטרבורג, 
להעברת  הרבי  של  וברכתו 
היריעות, ומה הופתע כאשר הרבי 
ביטל את תכניתו מכל וכל, בנימוק 
כי לא ירחק היום וספרי תורה אלו 
ישמשו את יהודי רוסיה ששעריה 

ייפתחו לרווחה!
)כתר מלכות עמ' קסו(

פתאום יבוא
סיפר הגה"ח המקובל רבי מנחם 

זאב הלוי גרינגלאס זצ"ל: 

הראשונות  הנשיאות  בשנות 
"גן  פתח  ליד  יהודים  כמה  עמדו 
שלפני  החדר  ]הוא  התחתון"  עדן 
חדרו הקדוש של הרבי[, ודיברו על 

ביאת המשיח באיזה אופן יהיה. 

והנה, בתוך כך יצא הרבי, ודלתו 
שהיו  מבלי  בפתאומיות  נפתחה 
"כך  הרבי:  והפטיר  לכך,  מוכנים 

הוא יבוא!"
)כתר מלכות עמ' קפו(

שלפנינו  בספר  למשל  כך 
התייחסויות  למצוא  תוכלו 
המשמעות  על  מרתקות 

האקטואלית של: 

ישראל,  אהבת  שמחה, 
תורה,  לימוד  לאסירים,  יחס 
היבטיה  כל  על  ה'שואה' 
והירח  החלל  העכשויים, 
והשלכותיו בראיה אמונית־
הנדיר  הראיון  תורנית, 
'חירות'  לעיתון  נתן  שהרבי 
– 7 שנים לפני הנחיתה על הירח – וניבא את העתיד, 
בחירות,  ומדינה,  דת  נושאי  לצה"ל,  היחס  שליחות, 
המאבק לתיקון חוק מיהו יהודי וגיור כהלכה, שלימות 
הארץ, ירושלים, חברון, יחסי ישראל ארה"ב, הפטור 
לתלמידי ישיבות משירות צבאי, היחס לעדות המזרח, 
על מפלגתית  דתית, חב"ד  חזית  תימן,  ילדי  חטיפת 

ועוד. 

וניכרת בו  כל מי שמעיין בספר מגלה עולם שלם, 
עבודה בלתי רגילה להנגיש את דברי הרבי לכ־ו־ל־ם!

שולחן ערוך אקטואלי! 
בנוסף לכך ישנן התייחסויות לסוגיות מעשיות בחיי 
הנהגת  בקיץ,  הספר  בבתי  חופשות  כמו:  יום,  היום 
הבית, נישואין, צניעות, חינוך, ריבוי ילודה, חיסונים 
עיתים  קביעות  אורחים,  הכנסת  משפיעים,  לילדים, 
והכל  חלומות..  הכנסת,  בית  וקדושת  כבוד  לתורה, 

מזוית אקטואלית, עכשווית ומעשית.

כמו כן באו לידי ביטוי בספר החידושים המיוחדים 
של הרבי – שקובעים ברכה לעצמם – בסדרת פרקים 

מרתקת ומגוונת:

בסוגיות כמו השפה הנקייה והנכונה שהרבי השריש, 
או  פרקים העוסקים בנושאים שהרבי חיווה את דעתו 
הקדושה בהם, כמו: צורת לוחות הברית, קני המנורה, 
נושאים  וכן  טהורים,  לא  דברים  מראיית  זהירות 
אקטואליים במעגל השנה כמו שנת השמיטה, שנת 

הקהל, החגים החסידיים ועוד.. 

מחבר הספר הרב שבתי ויינטראוב אומר כי "הורגש 
זה שהוא למעשה ה"שולחן  רב בספר מסוג  חיסרון 
ערוך ההשקפתי" של הרבי, במגוון רחב של נושאים 
שחשובים לכל יהודי ומאירים את החיים. ספר זה הוא 

פשוט מרתק, ובעיקר נגיש, קריא ומעניין".

>> המשך מעמוד קודם | סיפורי המאורות

 דמות של חסיד
 ספר מרתק מבית 'פנימיות' 

 על 30 דמויות חסידיות במהלך הדורות.
 הספר נותן לנו לחיות בצורה מיטבית עם "דרכי החסידות".

כעת במחיר מומלץ להפצה!
058-5577066

חדש!


