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מבוא
כאשר הרבי קיבל על עצמו באופן רשמי את הנהגת תנועת חב"ד ,הוא הכריז
שנשיאותו מתמקדת במטרה אחת בלבד" :להביא לימות המשיח בפועל ממש".
כשם שנדרשו שבעה דורות מאברהם ועד משה כדי להמשיך את השכינה לארץ,
כך נדרשו שבעה דורות מאדמו"ר הזקן ועד ימינו כדי להביא את המשיח.
לשם כך הרבי הקים צבא וגייס כל חסיד ,למעשה כל יהודי ,עבור מטרה
היסטורית זו .לצבאות יש חילות רבים :רגלים ,שריון ,ים ,אוויר וכן הלאה .גם
בצבאו של הרבי חטיבות :שלוחים המשרתים בחזית – בבתי חב"ד ברחבי
העולם; שלוחים המשמשים כמורים ,משפיעים ורבנים בקהילות חב"ד; וילדים
המשרתים בצבאות השם.
כמו כן ,משרתים בצבא גם אזרחים .אנשים פשוטים שאינם משרתים בתפקיד
רשמי ,אך מבצעים משימות מסוימות או מספקים מימון ותמיכה לפי הצורך.
אחת החטיבות הגדולות בצבא הרבי היא חטיבת הנשים .היא כוללת לפחות
חצי מהצבא.
לכל חטיבה יש תפקיד .לעיתים קרובות ,דיבר הרבי בנפרד עבור כל חטיבה
וסיפק הכוונה והדרכה .הרבי הרבה לדבר עם השלוחים .הרבי דיבר גם עם
הנהלות הישיבות והמורים .הרבי דיבר תכופות עם חיילי צבאות השם .באופן
דומה ,הרבי דיבר בקביעות עם הנשים .לכל אחת מהחטיבות הללו העניק הרבי
הדרכה והנחיות ונתן השראה ותמיכה.
דבריו של הרבי אל הנשים ועליהן ,שונים באופן ניכר מהדברים שאמרו מנהיגים
יהודים אחרים ,בעבר ובהווה .ניתן לומר שהרבי חולל מהפכה בתפקיד האישה
ביהדות ,וזאת כנראה בגלל התפקיד החשוב שחטיבת הנשים ממלאת במטרה
העיקרית של צבא הרבי – "להביא לימות המשיח בפועל ממש".
למעשה ,בתחומים מסוימים ציפה הרבי מנשים לקחת תפקיד מנהיגותי ולבצע
אפילו יותר מהגברים .תוכנית זו תסקור רבים מהתחומים הללו (אך לא את כולם).
בטרם נמשיך הלאה ,ראוי להדגיש את דברי הרבי למרת ַקרוֹ ל ְפ ִריד במה שאולי
נתפס כרגע קליל .עם זאת ,אנו יודעות שאצל הרבי לא היו רגעים קלילים .מה
שהיה נראה כשיחת חולין היה לאמיתו של דבר נושא רציני .במקרה הזה ,הרבי
בהחלט היה נראה רציני.
היה זה בה' תשרי תשמ"ח .הרבי שוחח עם מר סנדי פריד .באמצע השיחה,
פנה הרבי אל אשתו ,מרת קרול פריד ,שעמדה בצד ואמר" ,את יודעת שבקרב
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החסידים יש זכויות שוות גם לנשים ,ובעניינים מסוימים מצפים מהן לעשות אף
יותר מהגברים".1
כאמור ,לא הייתה זו שיחת חולין .כפי שנראה בתוכנית זו ,הרבי הטיל על
האישה היהודייה תפקיד עיקרי ביהדות .אנו נציג את השיחות של הרבי על
תפקיד ההנהגה הייחודי שנשים ממלאות במגוון היבטים ביהדות .בעיקר ,את
התפקיד העיקרי שנשים ממלאות בהשגת היעד החשוב ביותר של היהדות –
הגאולה השלמה.
כל זה מוביל אותנו לשיחה פורצת הדרך שהרבי נשא בכ"ב שבט תשנ"ב ,אותה
נלמד בתוכנית זו .בשיחה זו ,הסביר הרבי שהסתלקות הרבנית בכ"ב שבט
תשמ"ח החלה את השלב האחרון ב"דירה בתחתונים" ,התוכנית האולטימטיבית
של הבריאה שתושלם בעת הגאולה .הרבי הציג את המשימות המוטלות עלינו
בשלב זה – משימות שמבוצעות בעיקר על ידי נשים .מסקנת השיחה היא
שאנחנו ממש בפתחה של הגאולה ,ועם טיפה מאמץ ,בהנהגת חטיבת הנשים
– צבאנו יביא את המשיח.
תוכנית זו משמשת כסולם שיוביל אותנו אל השיחה .על ידי הצגת נקודת המבט
של הרבי אודות תפקיד האישה ביהדות ,התוכנית תוביל אותנו אל השיחה
שמפרטת בדיוק כיצד יכולה האישה היהודייה להביא את המשיח .לאחר שנלמד
את התוכנית ,לִ מדו את השיחה ותצאו עם הבנה מחודשת על השלב ההיסטורי
האחרון ,ומה אנו יכולות ומחויבות לעשות כדי להביא את הגאולה.

 1כאשר מרת פריד השיבה "אני מבטיחה לרבי שאנסה" ,השיב הרבי" ,שה' יברך שיהיו בשורות
טובות ,לא רק על כך שאת מנסה ,אלא גם על כך שאת מצליחה" .תורת חיים ,תוכנית .76
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לאורך כל שנות הנשיאות ,פנה הרבי לנשים וראה את תפקיד הנשים ביהדות
בצורה שונה באופן ניכר ממנהיגים יהודים אחרים .הרבי הדגיש לא רק את
החשיבות המרכזית של תפקיד האישה במשפחה ובבית; הרבי קבע שתפקיד
האישה הינו מהותי ועיקרי בעם היהודי ,על כל המשתמע מכך.
פעמים רבות הסביר הרבי שהסיבה לכך שנשים ממלאות תפקיד עיקרי
זה קשורה לקשר המיוחד השורר בין האישה למשיח .כנגזר מכך ,ככל שאנו
מתקרבות לזמן הגאולה ,תפקיד הנשים – שהינו מהותי ועיקרי בהבאת המשיח
– מתגלה בצורה רחבה וברורה יותר.
דברי הרבי:

טקסט 1
הרבי ,ספר השיחות תשנ"ב ב364 ,

כשם ווי בא גאולת מצרים זאגן חכמינו זכרונם לברכה אז" ,בשכר
נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" ,אזוי איז
דאס אויך בנוגע צו דער גאולה העתידה לבוא ,אויף וועלכער עס
שטייט" ,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,אז דאס וועט זיין
בשכר ,ובזכות ,נשים צדקניות שבאותו הדור .כמאמר רבותינו זכרונם
לברכה" ,אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור".
ובפרט על פי המבואר אין כתבי האר"י ז"ל" ,אז דער דור האחרון אין
גלות איז א גלגול פון דור יוצאי מצרים".
וואס דאס איז פון די טעמים אויף דער השתדלות מיוחדת פון כבוד
קדושת מורי וחמי ,אדונינו ,מורינו ,ורבינו ,נשיא דורנו ,אין דעם חינוך
והדרכה פון נשי ובנות ישראל אין אלע ענינים פון אידישקייט ,תורה
ומצוותיה ,כולל אין לימוד החסידות ,והפצת המעינות חוצה .ווארום,
זייענדיק דער דור האחרון פון גלות און דער דור הראשון פון גאולה
איז דעמולט נאכמער נוגע די עבודה פון נשי ובנות ישראל וואס
בזכותן קומט די גאולה.
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תרגום:
כשם שביחס לגאולת מצרים מלמדים אותנו חז"ל כי "בשכר נשים צדקניות
שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" ,כך הוא גם ביחס לגאולה העתידה
לבוא[ ,שהושוותה לגאולת מצרים ו] עליה נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות" ,אשר תבוא בשכר ,ובזכות ,הנשים הצדקניות שבאותו הדור.
כמאמר רז"ל "אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור" .ובפרט
על פי המבואר בכתבי האר"י ז"ל ,כי "דור האחרון של הגלות הוא גלגול של דור
יוצאי מצרים".
זהו אחד מהטעמים להשתדלותו של כבוד קדושת מורי וחמי ,אדוננו מורינו
ורבינו ,נשיא דורנו [-הרבי הריי"ץ] ,בחינוך והדרכה של נשי ובנות ישראל בכל
ענייני היהדות ,התורה ומצוותיה ,כולל בלימוד החסידות ,והפצת המעיינות
חוצה; שכן ,בהיותנו דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה ,נוגעת אף
יותר עבודתן של נשי ובנות ישראל ,אשר בזכותן באה הגאולה.
ברוח זו ,נסקור את התחומים השונים בהם הרבי חולל מהפכה בהערכת והבנת
תרומת הנשים היהודיות.
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החלק הראשון של הסקירה יתמקד בעוצמות הפנימיות של האישה היהודייה
ובקשר הייחודי שיש לה עם הקב"ה .הנשים נבדלות מגברים בתחומים רבים.
נתמקד בשלושה מהם :לימוד התורה ,מצוות שהזמן גרמא ,אמונה.

א .לימוד התורה
נפתח את הסקירה שלנו בלימוד התורה ,מרכיב אותו הזכיר הרבי בטקסט
הקודם .בעבר ,נשים יהודיות למדו תורה בבית מאימהותיהן ,ולימודן הוגבל
לתחומי ההלכה שנחשבו רלוונטיים לנשים.
הרבי הקודם הצטרף למאמציהם של רבים מגדולי ישראל בדורו כדי להקים בתי
ספר תורניים לבנות" .מה בדיוק צריך ללמוד בבתי הספר לבנות?" ,היה הדיון בין
חלוצי התנועה .הרבי תפס את נקודת המבט הרחבה ביותר:

טקסט 2א
הרבי ,שם456 ,

לכל לראש ,הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן ,לידע אותן.
כמו דיני נדה ,וטבילה ,ומליחה ,ואיסור יחוד ,וכיוצא בהם ,וכל מצות
עשה שאין הזמן גרמא ,וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי
סופרים ,שהן מוזהרות בהן כאנשים ,ריבוי גדול דהלכות התורה.
(והלואי היו כל האנשים בקיאים בכל זה).
ועוד ועיקר ,לימוד פנימיות התורה בתורת החסידות ,שבה נתבארו
הענינים דאמונת ה' ,ויחודו ,אהבתו ,ויראתו כו' .ובלשון הכתוב" ,דע
את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם" .שלימוד זה נוגע לקיום הששה
מצוות ,שחיובן תמידי לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו ,שגם
הנשים חייבות בהן כמו האנשים.2
מדוע אכן הרגישו גדולי ישראל צורך בשינוי מהגישה ששררה מאות שנים קודם
לכן? הנה אחת הסיבות המרכזיות:

2

שש המצוות הן :אמונה בה' ,לא יהיה לך ,אחדות ה' ,אהבת ה' ,יראת ה' ,ו-ולא תתורו.
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טקסט 2ב
הרבי ,שם457 ,

שכיון שבלאו הכי לומדות הנשים והבנות לימודים שונים שעל ידם
נכנס בהן ערמומית ,הרי לא זו בלבד שמותר ללמוד תורה שבעל פה,
אלא יתירה מזה ,על פי טעם הלכה זו עצמה ,צריך ללמדן תורה שבעל
פה .לא רק לימוד הלכות פסוקות בלי טעמיהן ,אלא גם לימוד טעמי
ההלכות ועד לשקלא וטריא שבתורה .שמטבע האדם (איש או אשה)
שחפץ ומתענג יותר בלימוד זה .שעל ידי זה תהיה אצלן התפתחות
החושים והכשרונות ברוח תורתנו הקדושה.3
ומעשה רב ,בהסכמת גדולי ישראל ,שבמוסדות חינוך דבנות לומדים,
נוסף על ההלכות הצריכות להן ,גם עוד עניני תורה כנתבאר לעיל.
וטוב ונכון שיוסיפו בזה כהנה וכהנה.
ומעלה נוספת ,שעל ידי זה יכולין להוסיף בתלמודם של בניהם
וגם בתלמודם של בעליהם  . . .על ידי ההתענינות וההשתתפות
בהלימוד עצמו.
הרבי מתייחס לרתיעה ששררה בעולם ההלכה היהודי המסורתי מחשיפת נשים
לבית המדרש .בית המדרש היהודי מתאפיין בקולות מתנצחים ,שאינם מוכנים
להסכים כמעט על כלום ,אף לא על הנחות היסוד" .שני יהודים ,שלוש דעות",
הוא ביטוי המתאר במדויק את רוח הלחימה ששורר בבית המדרש .רוח הלחימה
הזו ,מטבעה ,עשויה לאתגר כל מוסכמה יהודית מוקדמת .בניגוד מוחלט לכך,
האמהות שלנו ,מאז ומתמיד ,היוו סמל לאמונה יוקדת וברורה באלוקים ,בתורה
ובאדם .הנחות יסוד ומוסכמות שלגברים ארכו שבועות ארוכים להבין ולהפנים
את צדקתן ,הופיעו אצל הנשים באינטואיטיביות מרשימה.
לשם דוגמה ,המדרש 4מנגיד את שתי הגישות ששררו בקרב העם היהודי במהלך
המסע לארץ ישראל ,אחרי היציאה ממצרים ,אל מול הקשיים הפיזיים ,הרגשיים
והתרבותיים שאפפו אותם" :יפה כח נשים מכח אנשים ,אנשים אומרים 'ניתנה
ראש ונשובה מצרימה' ,ונשים אומרות 'תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו'" .ניתן
מייד להבחין בדפוס פעולה מוכר .כשהגברים פגשו בקושי הראשון בדרך אל
הארץ המובטחת ,קושי פיזי בדמות ים המשתרע למלוא רוחב העין ,הם מייד
3
4
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לדיון מרתק ומפורט יותר ,ראו שיחות קודש תשמ"א ב.809-816 ,
ילקוט שמעוני ,פנחס ,כז.

פנו 'לעשות חושבים' ולפצוח בדיון האם התוכנית הגאולתית היא אכן התוכנית
הנכונה ,או שמא עליהם לשוב אל גרמניה של אותה התקופה ,ולחזור לתקופה
בה תינוקות יהודיים נהרגים על ימין ועל שמאל .מביש למדי .לעומת זאת,
כשהנשים פגשו בקושי בדרך אל הארץ המובטחת ,קושי הלכתי-תרבותי בדמות
העדר הזכות לירושה ,הם מייד צופפו שורות ,היישירו מבט כנוע לאלוקים ותבעו
בקול כי רצונן לזכות בחלק בארץ המובטחת .להיכנע ולשוב לא ממש הייתה
אופציה על השולחן .הן כמובן זכו בקולו של אלוקים שצידד בדעתן .רואות?
שלא כמו גברים ,נשים ניחנו באינטואציה פורייה והן אינן משנות את דעתן עם
כיוון הרוח.
לכן ,לאורך ההיסטוריה הייתה הגישה היהודית הקלאסית :מדוע להכריח את
האשה להיכנס אל בית המדרש היהודי ,ולהתחיל לאתגר אחת אחרי השנייה
הנחות יסוד מוסכמות וברורות כשמש? אם עבור האישה פשוט כי עזבנו
ארץ שעבוד בדרך אל ארץ החירות ,לשם מה עלינו לבקש ממנה לאתגר את
עצמה ולשאול "ואולי בכל זאת יש משהו טוב בלעבוד יום ולילה תחת הצלפות
מצריות?" ...לגישה זו כמובן היו יוצאים מן הכלל ,אולם ככלל זו הייתה
הגישה העיקרית.
כאן מופיע חידושו המפתיע של הרבי ,בו הוא מיסב את תשומת ליבנו לכך
שהסיבה העומדת בבסיס הגישה האמורה כבר אינה קיימת :שינויי תרבות,
בעיקר במדינות המערב ,הביאו בכנפיהם עידן חדש ,בו הנשים החליטו לאמץ אף
הן את גישת ה"ואולי לא" .אם כך ,לא זו בלבד שהאישה מוזמנת להיכנס לבית
המדרש היהודי ,אלא עוד זאת – אנו מבקשים ממנה להיכנס לבית המדרש.
שכן ,מהרגע בו התרחשה תזוזה בלוחות הטקטוניים והנחות יסוד אותגרו,
הקלפים כולם נפתחים בפני הנשים ,בכדי שהן תוכלנה למצוא את התשובות
לכל השאלות ,ולהשיב את האמונה האבודה באלוקים ,בתורה ובאדם.

הקשר למשיח
בנוסף לסיבה המקובלת לשינוי באופי לימוד התורה בקרב נשים ,הרבי הסביר
שעניין זה התרחש בתקופתנו משום שהוא קשור לביאת המשיח:
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טקסט 2ג
הרבי ,שם358 ,

ויש לומר ,שהטעם שזכינו להוספה בלימוד התורה דנשים בדורות
האחרונים דוקא ,אף על פי ש"אכשור דרא" בתמיהה [-הייתכן שדורנו
הנמוך מוכשר יותר מדורות קודמים]? כיון שבסוף זמן הגלות מודגשת
יותר ההכנה לזמן הגאולה ,ועד שישנה כבר הטעימה של מעין ודוגמת
המעמד ומצב דהגאולה ,שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה כו'.
מדוע התבטא עושר תודעתי זה באמצעות לימוד תורה בקרב נשים?

טקסט 2ד
הרבי ,שם ,הערה 42

ויש לומר שכיון שלעתיד לבוא תתגלה המעלה ד"אשת חיל עטרת
בעלה"" ,נקבה תסובב גבר" ,לכן החידוש וההוספה בלימוד התורה
בדורות האחרונים הוא בהדגשה יתירה בנוגע לנשים.
שינויי התרבות המתרחשים בעולם אינם סתם כך תוצאה של 'נאורות' מערבית
חלולה .למעשה ,נאורות זו היא רק קצה הקרחון .הסיבה לכך שהיא הופיעה
בדורות האחרונים על בימת ההיסטוריה היא השתקפות של שינויים תת-קרקעיים
עצומים המתרחשים מתחת לפני הים :הגאולה היא העידן בו התודעה האנושית
תגיע לשלמות .בעידן זה ,הנשים תקבלנה את מושכות הפיקוד ,ולא הגברים.
בתקופתנו ,טרום עידן הגאולה ,העולם אט אט מכין עצמו לכך ,וכנגזר מכך –
נשים החלו ליטול חלק פעיל יותר בעולם האקדמי ,ובעולם בכלל.
אנו רואות ,אפוא ,כי הסיבה הפנימית שהרבי הקודם עודד נשים ללמוד תורה,
והרבי הגביר את המאמצים הללו – היא הכנה לביאת המשיח.

ב .מצוות שהזמן גרמא
הבה נחקור את השוני הקלאסי בין גברים ונשים :הפטור של האישה ממצוות
שהזמן גרמא ,כמו :לולב ,סוכה ,שופר ,ציצית ,תפילין ועוד.
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הגישה הקלאסית הינה (והרבי דיבר על כך לעיתים קרובות) כי הסיבה היחידה
שנשים פטורות מהמצוות הללו בזמן הזה היא כדי לשחררן לקיים מצוות אחרות
(וחשובות יותר) – מצוות שעבורן הן צריכות זְ ִמינוּת וגמישות זמנית.5
אך הרבי הציע סיבה עמוקה הרבה יותר ,שמחוללת מהפכה של ממש באופן בו
אנו מבינות את מהות האישה היהודית ,ומייחסת את הפטור הזה אל עידן המשיח:

טקסט 3
הרבי ,תורת מנחם תפארת לוי יצחק ב230-227 ,

מצינו בדברי חכמינו זכרונם לברכה שהגאולה העתידה קשורות
במיוחד עם (ובאה על ידי) נשים וקטנים.6
 . . .אמנם על פי הידועה שתכלית השלימות הזה של ימות המשיח
תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות ,צריך להבין הטעם
שהשלימות דימות המשיח קשורה עם ,ובאה על ידי נשים וקטנים
דוקא .דלכאורה עיקר ושלימות מעשינו ועבודתינו שייך לאנשים,
יותר מאשר לנשים וקטנים ,כיון שהנשים פטורות ממצוות עשה
שהזמן גרמא והקטנים פטורים ממצוות לגמרי?

 5יש להבהיר את המושג "פטורות" :הרבי הסביר (תורת מנחם תשד"מ ג )1819-1817 ,כי יש מצוות
שגברים ונשים שווים בהן ,כמו אהבת ישראל ,אמונה וכו' .לעומת זאת ,יש מצוות נוספות שנשים
פטורות מהן ,לא בגלל שהן נחותות ,חלילה וחס ,אלא בגלל שעליהן להיות זמינות לקיים את המצוות
בהן הן מחויבות .הדבר נכון גם לגבי גברים ,שהינם בעלי משימות משלהם .כדי שגברים יוכלו להיות
חופשיים לבצע את המשימות שלהם ,ה' יצר בטבע העולם שתינוק יזדקק יותר לאמו .זה כמו ראש
ולב .לשניהם חשיבות שווה ,אך לכל אחד משימה אחרת .אם הלב יצטרך לבצע את משימתו של
הראש ,הוא לא יוכל לעשות את חובתו ,ולהפך.
עם זאת ,חשוב לשים לב כי הן פטורות רק מקיום המצווה ,לא מהמצווה עצמה .מכיוון שכל אחד הוא
רק חצי נשמה (ולכן נישואין הם עניין כה משמח :שני חצאים מתאחדים לאחר כל כך הרבה שנים של
נדודים בעולם) ,כאשר חצי אחד מקיים מצווה ,גם החצי השני זוכה במצווה .כאשר אישה מדליקה
נרות שבת ,בעלה נוטל חלק במצווה .כשגבר מניח תפילין ,אשתו נוטלת חלק במצווה .זה נכון גם
לתקופה שלפני חתונתם .הקב"ה יודע מי חציו של מי ,וכך העוצמות של האחד ,היכן שהוא או היא לא
יהיו ,משלימות את העוצמות וההישגים של השני ,היכן שלא יהיו.
 6בנוגע לנשים ,מצטט הרבי את האר"י ז"ל (שער הגלגולים ,הקדמה כ) שדורנו הוא גלגול של הדור
שיצא ממצרים ,וכשם שגאולה זו הייתה בזכות הנשים ,כך הגאולה העתידה .בנוגע לילדים מציין הרבי
לזוהר א ,א ,ב.
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 . . .בברכת המזון מצינו ענין מיוחד לגבי כל שאר המצוות ,שמדקדקים
בה יותר מחיוב התורה" .אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם ,כתוב בתורתך' ,אשר לא ישא פנים ולא יקה שוחד',
ואתה נושא פנים לישראל דכתיב' ,ישא ה' פניו אליך'" .אמר להם,
"וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה' ,ואכלת ושבעת',
כשיעור שביעה דוקא' ,וברכת את ה' אלקיך' ,והם מדקדקים על
עצמם עד כזית ,עד כביצה ,אפילו שלא כשיעור שביעה".
 . . .וההסברה בזה ,שנשיאת פנים היא בחינה נעלית ביותר שלמעלה
מסדר השתלשלות .והמשכתה והתגלותה היא על ידי זה שעבודת
האדם היא למעלה מהחיוב דתורה .שמדקדקים על עצמם יותר
מחיוב התורה.
ומזה מובן גם בנוגע לכל שאר המצוות דנשים וקטנים .שכיון
שמקיימים גם המצוות שפטורין מהם ,נמצא שקיום המצוות שלהם
הוא למעלה מהחיוב דתורה .שעל ידי זה ממשיכים מבחינה נעלית
יותר על דרך העילוי ד"ישא ה' פניו אליך" בברכת המזון ,כשמדקדקין
על עצמם יותר מהחיוב דתורה.
 . . .על פי זה יש לבאר גם שייכותם המיוחדת של נשים וקטנים
להגאולה העתידה.
דכיון שפטורין מן המצוות ,לכן מעשה המצוות שלהם ,דאף שפטורין
מן המצוות מקיימים אותם ,הוא למעלה מהחיוב דמצוות ,מצד
ההתקשרות העצמית עם הקדוש ברוך הוא שלמעלה מבחינת
הגילויים .ולכן הנשים והקטנים מקרבים ומביאים את הגאולה
העתידה ,שבה יהיה גילוי העצמות ממש ,וההתקשרות העצמית
דעצם הנשמה עם עצמותו יתברך ,שלמעלה מתורה ומצות.
ומזה מובן שכיון שנמצאים בסוף זמן הגלות בסמיכות ממש להזמן
שעליו נאמר" ,והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים
וגו' ונהרו אליו כל הגוים" ,צריכים להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל
עניני העבודה שמקרבים ומביאים את הגאולה כולל ובמיוחד בנוגע
לעניני העבודה דנשים וקטנים.
נשים אינן פטורות מהמצוות הללו רק כדי שיוכלו לפנות את לוח הזמנים שלהן
עבור מצוות אחרות .הן פטורות כדי שיוכלו לקיים את המצוות הללו באופן
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שגברים אינם יכולים :לא רק באופן שעולה על המצוות של הגברים ,אלא באופן
שנעלה על המצוות בכלל.
הגברים מנהלים עם אלוקים מערכת יחסים מוגבלת ומתוחמת .כזו המתנהלת
במדויק בהתאם לספר ,ואינה מאפשרת גמישות ,מקוריות או חדשנות .מערכת
יחסים בה האשה מעניקה לגבר מתנה ביום ההולדת ,והוא מצידו – לוקח אותה
לחופשה חלומית ביום הנישואין .הנשים לעומת זאת אינן מוכנות להשלים עם
הבנאליות והשבלוניות הזו .הן זקוקות ויכולות ליותר .הן מנהלות עם אלוקים
מערכת יחסים עמוקה ועשירה יותר ,כזו המאפשרת גמישות ,מקוריות וחדשנות.
במערכת יחסים כזו זר הוורדים לא יופיע רק פעם בשנה ,ביום הנישואין; בערבו
של יום רביעי פשוט וסתמי הגבר יכול להופיע בבית עם ורדים לצד השוקולד
האהוב עליה ,ולומר לה "בדרך הביתה נזכרתי בך .החלטתי לבטא ולו במעט את
ההערכה והאהבה העצומים שאני רוחש לך".
לכן בדיוק פטר אותן הקב"ה ממצוות מסוימות .בכך הוא ִאפשר להן לנהל
מערכת יחסים עמוקה יותר מהספר" .הספר" הוא כמובן ספר התורה ,חוכמתו
הנצחית של אלוקים ,תוכנית הבריאה העצומה; ולמרות הכל ,יש מערכת יחסים
עמוקה יותר ,זו השוררת בין אלוקים ובני האדם מחוץ לספר (כמובן ,רק בפרצות
ובמרווחים שהספר מאפשר).

הקשר למשיח
הנקודה החשובה ביותר היא זו :הקב"ה פוטר את הנשים מהמצוות הללו כדי
לאפשר להן לקיים את המצוות באופן שיביא את המשיח .שכן ,הפער בין
המצוות של הנשים ובין המצוות של הגברים דומה לפער בין גלות לגאולה .עידן
הגאולה הוא הזמן בה יתגלה הקשר העמוק השורר בין אלוקים ובני האדם ,קשר
שאינו תלוי ואינו מתקיים רק על החוקים ומצוות התורה הכתובות .במילים
אחרות ,הגאולה תאפשר לאנושות כולה לחוות ולקיים את אותה מערכת יחסים
עמוקה שמנהלות הנשים עם אלוקים כבר כעת .זו הסיבה שלנשים יש יכולת
מובהקת להביא את המשיח באמצעות המצוות הללו.
שוב אנו רואות כיצד גישתו החדשנית והמהפכנית של הרבי לתפקיד הנשים
היהודיות ,ולהיותן פטורות ממצוות מסוימות ,קשורה לקרבתנו לזמן הגאולה
ולתפקיד אותו הנשים ממלאות בתקופה זו.

| 11

ג .אמונה
כעת נפנה את תשומת ליבנו לתחום בו נשים יהודיות תמיד הפגינו מיומנות
יוצאת מן הכלל :אמונה בה' .הנשים תמיד שמרו על אמונתן בה' גם כאשר היו
טיעונים משכנעים ולחץ כדי לוותר על האמונה הזו .אנו רואות זאת אצל הנשים
במדבר ,שסירבו להשתתף בחטא עגל הזהב או בחטא המרגלים.
בעבר חשבו שהתכונות הללו היו ייחודיות לנשות הדור ההוא בלבד .אך הרבי
לא ראה בזה כוח של נשים מהעבר .הרבי ראה בזה את כוחה הטבעי של האישה
היהודייה – גם של זו בת זמננו .יתרה מכך ,מכיוון שזו עוצמתה הטבעית,
באחריותה להיות דוגמה חיה לכך ולעורר אמונה זו אף באחרים.
דברי הרבי:

טקסט 4א
הרבי ,לקוטי שיחות ח315-319 ,

האט ראש חודש א באזונדער פארבינדונג מיט אידישע פרויען ,און
דאס איז זיי געגעבן געווארן ווי א שכר ,ווי עס ווערט דערציילט אין
פרקי דרבי אליעזר ,דערפאר וואס בעת אידן האבן זיך געפונען אין
מדבר האבן די פרויען אויס געוויזן א שטארקע צוגעבונדנקייט צו
דעם אויבערשטן .טראץ דער שטארקער פארפירונג וואס האט דאן
געהערשט  . . .האבן די פרויען זיך אפגעזאגט פון צו נעמען אן אנטייל
אין דעם .זיי האבן געזאגט אז זיי וועלן בשום אופן ניט אויספאלגן
צו באטייליקן זיך ,אין מאכן ,און אנערקענען אן אומווירדיקייט וואס
האט ניט קיין שום כח דערפאר וואס דער איינציקער אנלען ,בטחון,
און שטארקייט פון אידן איז בלויז און נאר דער אויבערשטער.
און דערפאר האט דער אויבערשטער צוגעטיילט א ספעציעלן שכר
די אידישע פרויען פון אלע דורות :זיי זאלן זיין פארבונדן—אפהיטן די
ראשי חדשים ,נאך מער ווי די מענער.

 | 12דירה נאה

 . . .וויבאלד דאס איז זיי געגעבן געווארן ווי א שכר אויף אלע דורות,
כל זמן דאס אייביקע אידישע פאלק וועט עקזיסטירן  . . .איז דאך
דערפון פארשטאנדיק אז דאס איז ניט בלויז צוליב דער מעלה פון
די פרויען אין יענעם דור ,וועלכע האבן געקענט ביישטיין אפילו אזא
שטארקן נסיון וואס ניט אלע מענער זיינען בייגעשטאנען ,נאר ווייל
דאס איז ,דאס ווערט ,אן איינגעבארענע מעלה ביי אלע אידישע
פרויען אין אלע דורות .און דערפאר קומט אט דער שכר ,און ווערט
איבערגעגעבן ,אויך צו אלע פרויען אין אלע צייטן ביז משיח צדקנו
און אויך נאך דעם.
 . . .די גאנצע זאך פון אידישקייט איז געבויט אויף אמונה ,אויף
ריינעם גלויבן אין דעם אויבערשטן .אט דער כח און געפיל איז טאקע
איינגעווארצלט אין הארץ פון יעדער איד .סיי מענער און סיי פרויען,
ווייל זיי אלע זיינען דאך בני אברהם יצחק ויעקב און בנות שרה רבקה
רחל ולאה .ס'קען אבער אמאל געשען אז אט דער געפיל ,הגם ער
בלייבט גאנץ און שטארק ,זאל ער ווערן פארדעקט און פארבארגן.
דאס הייסט ,אז צוליב פארשידענע אומשטענדן זאל זיך ניט זען זיין
ווירקונג אין טאג טעגלעכן לעבן.
און אין דעם פרט האט די פרוי אין זיך א באזונדערע שטארקייט ניט
צו דערלאזן אז דער געפיל זאל ווערן פארהוילן .ניט בלויז דער געפיל
גופא זאל חלילה ניט אנגערירט ווערן ,נאר אויך זיין ווירקונג אין די
פארשידענע פעולות זאל בלייבן אומבארירט.
תרגום:
ראש חודש יש לו קשר מיוחד עם נשים יהודיות ,והוא ניתן להן כשכר ,כפי
שמסופר בפרקי דרבי אליעזר ,על כך שבשעה שהיהודים היו במדבר הפגינו
הנשים קשר חזק לקב"ה .למרות ההסתה העזה ששררה אז  . . .הנשים סירבו
ליטול בה חלק .הן אמרו כי בשום אופן הן לא יכשלו בהשלכות של ההשתתפות
ביצירה וההכרה בדבר חסר ערך שאין לו כל כוח [=עגל הזהב] ,משום שהמעלה,
הביטחון והכוח היחידים של יהודים הם רק הקב"ה.
מסיבה זו העניק הקב"ה שכר מיוחד לנשים יהודיות בכל הדורות :שהן תמיד
יישארו מחוברות ,לשמור את ראשי החודשים ,עוד יותר מהגברים  . . .זה ניתן
להם כגמול לכל הדורות ,כל עוד קיים העם היהודי הנצחי . . .
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מובן ,כי לא היה זה רק בגלל מעלתן של נשות הדור ההוא ,שהצליחו לעמוד
בפיתוי כה חזק שלא כל הגברים הצליחו לעמוד בו ,אלא משום שזו [-תכונת
העמידה האיתנה] הפכה להיות סגולה מולדת בקרב כל הנשים היהודיות ,כל
הדורות .ולפיכך גם השכר ניתן לכל הנשים בכל עת ,עד בוא משיח צדקנו ,וגם
אחר כך . . .
כל היהדות בנויה על אמונה ,על אמונה טהורה בקב"ה .הכוח והתחושה הזו אכן
נטועים בלב כל יהודי ,גברים ונשים כאחד ,כי כולם בני אברהם יצחק ויעקב ובנות
שרה רבקה רחל ולאה .אולם לפעמים קורה שתחושה זו מתכסה ומוסתרת –
אם כי היא כשלעצמה נותרת מושלמת וחזקה .המשמעות היא שבשל נסיבות
שונות לא ניתן לראות את השפעתה בחיי היומיום.
מבחינה זו יש לאישה בתוך עצמה כוח מיוחד שלא מאפשר את הכיסוי וההסתרה
של תחושת האמונה .כוח זה לא רק מוודא שהתחושה לא תיפגם ותיפגע חלילה,
אלא גם שהשפעתה בפעולות השונות תישאר ללא נגיעה וללא כיסוי והסתרה.
כאשר הגברים נכשלו במבחן האמונה – המבחן החשוב ביותר ביהדות – אמונת
הנשים נותרה בלתי-פגיעה .עד היום ,נשים יהודיות עומדות חזקות ואיתנות
יותר באמונת ה' ,אהבת ה' ויראת ה' .זו הסיבה שלעיתים קרובות קל יותר לעורר
אישה לקיים מצווה.7

7

לקוטי שיחות כו:267 ,

ווי מ'זעט במוחש אז נשים דארפן ניט האבן אזויפיל זירוז אויף ענינים פון אידישקייט ווי אנשים ווארום
ביי זיי ,מצד טבען ,לייכט די אמונה בה' און זיי האבן יראת ה' ,מער ווי ביי מענער .עד כדי כך אז דאס
ווירקט אויף זייער מעשה בפועל.
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הקשר למשיח
קשר עמוק זה לאמונה מקבל הד מיוחד לפני ביאת המשיח ,ולכן נשים ממלאות
תפקיד כה חשוב בהבאת הגאולה:

טקסט 4ב
הרבי ,שם כו375 ,

און דערצו האבן נשי ובנות ישראל אויך די גאר וויכטיקע שליחות צו
ברענגען די גאולה האמיתית והשלימה .ווי גערעדט מערערע מאל אז
כשם ווי בא יציאת מצרים איז ,בשכר (בזכות) נשים צדקניות נגאלו
אבותינו ממצרים ,אזוי איז דאס אויך בכל דור ודור .און ספעציעל
בדורנו זה וועלכער איז א גלגול פון דור יוצאי מצרים.
און מ'זעט בטבע נשי ובנות ישראל אז בא זיי ,מער ווי בא אנשים,
לייגט זיך בפשטות צו ארויסגיין מיד פון גלות ,און מ'דארף זיך מיט זיי
ווייניקער אמפערן אז מ'דארף שוין איצט ארויס פון גלות ,ווי מ'דארף
זיך משתדל זיין מיט אנשים.
תרגום:
בנוסף ,לנשי ובנות ישראל ניתנה גם המשימה החשובה ביותר – להביא את
הגאולה האמיתית והשלמה .כפי שדובר מספר פעמים ,כשם שביציאת מצרים,
"בשכר (בזכות) נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים" ,כך הדבר בכל דור ודור.
ובפרט בדורנו שהוא גלגול של דור יוצאי מצרים.
ואכן ,נראה בטבע נשי ובנות ישראל כי אצלן ,יותר מאצל גברים ,יש הנחה
פשוטה לצאת מייד מהגלות ,והצורך בהתעסקות עימן בהסברת הנחיצות
ביציאה מהגלות הוא הרבה פחות מאשר עם הגברים.
בקטע זה אנו לומדות כי הרבי רואה בעוצמת האמונה הנשית את הסיבה לכך
שהן ממלאות תפקיד עיקרי בביאת המשיח; נשים מרגישות ומאמינות בעוצמה
8
כה עמוקה את הצורך בגאולה – ולכן הן ממלאות תפקיד קריטי בנוגע לכך.
 8ראו גם לקוטי שיחות א ,143–139 ,שנשים יהודיות שמחו על גאולת מצרים יותר מהגברים ,כי חשו
את סבל הגלות בצורה עמוקה יותר מהגברים.
ראו גם ספר השיחות תשנ"ב א ,303-304 ,שם מסביר הרבי שהרגשת סבל הגלות מביאה לגאולה .זו
הסיבה שמרים ,שחשה את הגלות בצורה כה עמוקה ,שמחה יחד עם הנשים ,אפילו יותר מהגברים.
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עד כאן התמקדנו בחוויה הנשית הפנימית של האישה היהודייה ביחסה אל
הקב"ה .כעת נעביר את תשומת הלב כלפי חוץ .נבחן דרכים שונות בהן האישה
היהודייה משפיעה על הסובבים אותה ,וכתוצאה מכך – על העולם כולו.
בעבר חשבו שנשים משפיעות על משפחתן ועל ביתן ,בעוד שהגברים משפיעים
בחוץ .הרבי לימד שתפקיד האישה אכן עשוי להתחיל בבית – אך הוא משתרע
על העולם כולו .כפי שנראה בהמשך ,השפעה זו באה לידי ביטוי בדרכים רבות.
היא מתחילה בהשפעתה על משפחתה ,וממשיכה בהשפעתה על כל האנשים
שנמצאים בסביבתה.
נתחיל עם המשפחה:

א .חינוך
בעבר חשבו שהאישה אחראית לחינוך ילדיה כאשר הם צעירים מכדי ללמוד
משהו חשוב ומהותי .ברגע שהילד בוגר מספיק ,לומד לקרוא ועוזב את הבית,
האב או המורה נוטלים את מושכות החינוך .כעת מתחיל תהליך החינוך של הילד.
הרבי לימד שההפך הוא הנכון .את הדברים החשובים ביותר ביהדות שילדים
ילמדו אי-פעם ,הם לומדים בחיק אמם עוד לפני שכף רגלם בכלל דרכה
בבית הספר.
דברי הרבי:

וראו שם ,307 ,כיצד הרבי מסביר שגם האישה היהודייה בת זמננו חשה את סבל הגלות בצורה
עמוקה ,ולכן היא מאמינה לגמרי בביאת המשיח .מסיבה זו היא לוקחת את התוף שלה בידה ושרה
ומנגנת אף בעודה מתפללת בלב שבור לביאת המשיח.
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טקסט 5א
הרבי ,ספר השיחות תשנ"ב357 ,

דאס שטעלט ַאוועק
וואס ָ
אין דעם ענין פון חינוך הבנים והבנות – ָ
דעם יסוד החיים פון יעדען מענטשן – זעט מען בפועלַ ,אז זייער חינוך
איז ּ
אפהענגיק פון דער מוטער .ובפרט דער חינוך והדרכה פון יונגע
דאס תלוי אין דער מוטער:
וואס אינגערַ ,אלץ מער איז ָ
קינדער ,און ָ
גאר יונג ָאן די חיות און רוח פון אידישקייט,
זי גיט אין זיי ַאריין פון ָ
וואקסן אויס בנים ובנות עוסקים בתורה ומצוותיה,
וואס על יסוד זה ַ
ָ
בשלימות ברוחניות ובגשמיות – באופן נאה ויפה וכו'.
זאלן זיין עוסקי תורה
וואס די קינדער ָ
דאס הייסטַ ,אז נוסף אויף דעם ָ
ָ
געשמאק
ומצוות על דרך הרגיל ,גיט אין זיי ַאריין די מוטער דעם
ַ
דא
ווארעמקייט (מיט דער איידלקייט און
וואס איז ָ
ליבשאפט ַ
ַ
און ַ
נאטור פון נשי ובנות ישראל) ַאז דער עסק בתורה
במיוחד אין דער ַ
זאל זיין באופן נאה וטוב.
ומצוות ָ
 . . .כנראה – לדוגמא – אין דעם מנהג טוב פון אידישע מוטערס צו
נאך ליגנדיק אין וויגעלע – ַאז
גאר קליינע קינדערלעך ָ
זינגען צו זייערע ָ
וואס
זאך וכו' – ָ
זאך ,די שענסטע ַ
זאך ,די זיסטע ַ
תורה איז די בעסטע ַ
וואקסט אויס
ווארצלט איין אין דעם קינד – אויך אויף ווען ער ַ
דאס ָ
ָ
("גם כי יזקין לא יסור ממנו") – ַא טיפע ליבש ַאֹפט און טייערקייט צו
ַאלע ענינים פון תורה און מצוות.
תרגום:
בעניין חינוך הבנים והבנות – המציב את התשתית לחייו של כל אדם – רואים
בפועל כי החינוך תלוי באם .במיוחד החינוך וההדרכה של ילדים צעירים,
והקטנים יותר ,זה תלוי יותר ויותר באם .היא מחדירה בהם מגיל צעיר מאוד את
החיות והרוח של היהדות ,שעל בסיס זה צומחים בנים ובנות עסוקים בתורה
ומצוותיה ,בשלמות ברוחניות ובגשמיות – באופן נאה ויפה וכו'.
זאת אומרת ,אשר נוסף לכך שהילדים יהיו עוסקי תורה ומצוות בדרך הרגילה,
מעניקה להם האמא את התענוג והחום (עם העדינות והאהבה הקיימים בצורה
מיוחדת בטבען של נשי ובנות ישראל) ,שעסק התורה והמצוות יהיה באופן נאה
וטוב . . .
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כפי שנראה – לדוגמה – במנהג האימהות היהודיות לשיר לילדיהן הקטנים
מאוד בעודם שוכבים בעריסה על כך שהתורה היא הדבר הטוב ביותר ,המתוק
ביותר והיפה ביותר – שהדבר הזה משריש בילד ,גם לאחר שיגדל ("גם כי יזקין
לא יסור ממנו") ,אהבה עמוקה וחיבה לכל ענייני התורה והמצוות.
במקום לראות בתפקיד האם שמרטפית עד להתחלת חינוך הילד ,מסביר הרבי
שהאם מחדירה בילד חום ואהבה המכניסים חיוּת ליהדותו ולמעשה בונים
את יסודותיה החיוניים .המורים מלמדים בעיקר כיצד לקיים מצווה; אימהות
מלמדות כיצד לאהוב את המצווה .זה לא תפקיד משני .זה התפקיד העיקרי.
יתרה מזו ,תפקיד האם אינו מסתיים כאשר הילד מתחיל ללמוד בבית הספר.
תפקיד האם ממשיך גם אז.
דברי הרבי:

טקסט 5ב
הרבי ,שיחות קודש תשל"ז ב4-5 ,

טאג-טעגליכן לעבןַ ,אז וויפל
דאס אויך בפועל אין דעם ָ
ווי מ'זעט ָ
אינסטראקטער)
(א טיטשערַ ,א מדריך ,און ַא
ָ
ס'טוט אויף ַא מלמד ַ
אויפטאן די
אויפטאן אזוי טיף וויפל ס'קען
דאס ניט
ָ
ָ
מיט קינדער ,קען ָ
קא ּפ ַאז
הארץ און איר ָ
מוטער פון דעם קינד ,ווען זי לייגט ַאריין איר ַ
באקומען דעם ריכטיקן שטעל אין לעבן ,דורך דערויף
זאל ַ
דער קינד ָ
זאל ער וויסן ַאז
נאך פון קליין-ווייז-אויף ָ
וואס זי וועט אים ערציעןַ ,אז ָ
ָ
תורה איז זיין לעבן ,און אידישקייט איז דער וועג-ווייזער ווי ַאזוי ער
טאג-טעגליכן לעבן.
דארף זיך פירן אין דעם ָ
ַ
סאך
דאס ַא ַ
וואס די מוטער  . . .לייגט ַאריין אין אים ,איז ָ
דאס ָ
און ָ
גאנצן לעבן פון דעם קינד
האט ַא קיום אויף דעם ַ
דאס ָ
טיפער ,און ָ
באקומען פון זיין מוטער.
דאס ַ
האט ָ
וואס פילט ַאז ער ָ
ָ
 . . .און אפילו נאך דעם וואס די קינדער וואקסן אויף ,קען זי אויפטאן
אין דעם  . . .זי האט מערער צייט און מערער סבלנות ,און מערער
צוגעטראגענקייט אויף צו אפגעבען זיך מיט די קינדער טאג טעגלעך
אין אלע איינצעלהייטען.
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ובפרט אין די עיקרדיקע זאכן וואס דארף אוועקשטעלן דעם קינד פון
אנהויבס אן ,אז ער זאל וויסן אין וואס באשטייט דער עיקר ,און דער
יסוד ,דער גרונד אויף וועלכן ס'ווערט אויפגעשטעלט זיין אויפפירונג
אין דעם טאג ,און אין דעם חודש ,און אין דעם יאר ,און אין אלע יארן
וואס דער אויבערשטער וועט אים געבן ,און מצליח זיין אויפשטעלן
אן אייגענע הויז און ערציען זיינע קינדער אין דער זעלבער ריכטונג.
תרגום:
כפי שניתן לראות בחיי היומיום ,אשר עד כמה שיש למלמד (מורה ,מדריך או
מרצה) השפעה על הילדים ,הוא אינו יכול להשפיע בצורה עמוקה כפי שיכולה
האמא של הילד ,המשקיעה את ראשה וליבה בכדי שהילד יקבל את המעמד
הנכון בחיים ,באמצעות זה שהיא מחנכת אותו שכבר מגיל קטן מאוד ידע כי
התורה היא חייו וכי היהדות היא מורה הדרך כיצד עליו להתנהל בחיי היומיום.
ומה שהאמא  . . .מכניסה בו ,הוא הרבה יותר עמוק ,ויש לזה קיום על כל חיי
הילד ,שמרגיש כי קיבל זאת מאמו.
 . . .ואפילו אחרי שהילדים יגדלו ,היא יכולה לפעול בהם  . . .לה יש יותר זמן,
יותר סבלנות ,ונטייה רבה יותר להתמסר לילדים מדי יום ביומו בכל הפרטים.
ובפרט בדברים הבסיסיים שצריכים להעמיד את הילד מלכתחילה ,שידע מהו
העיקר ,היסוד ,הסיבה ,עליה נבנה תפקודו היומי ,החודשי והשנתי ,ובמשך כל
השנים שהקב"ה יעניק לו; ויצליח להקים בית משלו ולחנך את ילדיו באותה הדרך.
תפקיד האם בחינוך הילד אינו מסתיים כאשר הילד מתחיל ללמוד בבית הספר.
הוא נמשך לאורך כל שנותיו בבית הספר ולמעשה לאורך כל חייו.9

 9ראו תורת מנחם תשנ"ב ב ,172 ,שם מציג הרבי דרך נוספת בה תורמת האם לחינוך הילד במהלך
שנות בית הספר .הערה זו קשורה לטקסטים 2א2-ב לעיל:
ומהאופנים בזה על ידי ההתעניינות וההשתתפות של הנשים בתלמודם של בניהם ,שכאשר הילדים
חוזרים לבתיהם מהחדר ,תלמוד תורה או ישיבה ,שואלת אותם אמם ומבקשת מהם שיחזרו ויעברו
לה על תלמודם מקרא ומשנה כו'; אשר נוסף לתועלת שבחזרת הלימוד כשלעצמו – שהיא באותה
מדה בהלימוד עם האב אלא שהנשים פנויות ומצויות יותר בבית – הרי הלימוד עם האם בדרכה
המיוחדת ,ביתר חום ורגש לבבי מאשר האב ,שהלימוד עמו הוא בדרך של בחינה ,כנהוג שהאב בוחן
את בניו על לימודיהם ביום השבת וכיוצא בזה ,מוסיף חיות והתלהבות יתירה בלימודם של הילדים,
כנראה במוחש.
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ב .תגובת שרשרת
בנוסף לבניית בית שמטפח חום והנאה ביהדות ,מסביר הרבי שהשפעת האישה
בבית מתפשטת בכל השכונה:

טקסט 6
הרבי ,תורת מנחם תשמ"ז ג345 ,

ובפשטות שניכר בגלוי שהבית מתנהל על ידי עקרת הבית ,שלבה
פנימה הוא משכן ומקדש להשם ,והנהגתה בפועל היא על פי הוראת
התורה .אשר ענין זה מתבטא בהנהגת כל בני הבית ,הבעל ,הילדים,
והילדות ,שהנהגתם במעשה בדיבור ובמחשבה תהיה חדורה בעשיית
משכן ומקדש לו יתברך.
 . . .וממנו אורה יוצאה לכל הסביבה כולה מכיון שנעשה דוגמא חיה
לכל בתי ישראל שמסביבו שגם הם יהיו מקדש מעט.
ולא עוד ,אלא שמשפיע גם על אומות העולם ,שגם אצלם יתוסף
בענין השלום והאחדות .היינו שמבלי הבט על המעמד ומצב דכללות
העולם ,אשר בחלקים גדולים שבו ,לא רק בפינות קטנות ,שורר
מצב דהיפך השלום ,היפך הצדק והיושר ,הרי בראותם שבביתו של
היהודי שורר שלום ואחדות ,שלום אמיתי מיוסד על התורה ,שדרכי'
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,ניתוסף שלום ,ואחדות ,צדק ,ויושר
בכל הסביבה.
שפה זו ייחודית לרבי .יהודים תמיד הבינו שכוחה העיקרי של האישה בא לידי
ביטוי בהתנהלות הבית .אבל רק הרבי ציין שהאווירה השלווה של השכונה כולה
היא תוצאה של מאמצי האישה בביתה הפרטי.10

 10בשיחה זו מדבר הרבי רק על תגובת השרשרת של השפעת האישה מליבה ,לביתה ושכונתה.
אך בתורת מנחם תנש"א ב ,296 ,הרבי משרטט קו מהלב אל הבית ,מהבית אל השכונה וממנה לכל
העולם כולו:
ותוכן השליחות נכלל בהציווי הכללי "ועשו לי מקדש" ,שנוסף על הציווי הפרטי דעשיית המשכן
והמקדש ,הרי הוא רומז וכולל גם כללות העבודה .החל מהמקדש שבלב כל אחד ואחת מישראל,
כמרומז בהמשך הכתוב" ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"" ,בתוכו לא נאמר אלא בתוכם ,בתוך
כל אחד ואחד" .ומהמקדש שבלב ,נמשכת ומתפשטת הקדושה בכל הבית ,שהבית דכל אחד
ואחד מישראל נעשה מקדש להקדוש ברוך הוא ,בית תורה ותפלה וגמילות חסדים .ומהמקדש
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ג .שליחות
דיברנו על השפעת האישה היהודייה בביתה שלה :תחילה על משפחתה ,לאחר
מכן על משפחות יהודיות אחרות ,ולבסוף על השכונה כולה – היהודית ושאינה-
יהודית .כעת ,נפנה לתפקיד שהאישה היהודייה ממלאת מחוץ לביתה.
שוב ,זהו חידוש ייחודי של הרבי .בעבר חשבו שתפקיד הגבר ,ולא האישה,
להשפיע על העולם שמחוץ לבית .הרבי טען שיש תחום חשוב בשליחות שרק
נשים יכולים לבצעו ,וכי הנסיבות של היום מצדיקות את שינוי הגישה לכך:

טקסט 7א
הרבי ,לקוטי שיחות לה154-155 ,

אף על פי ש"כל כבודה בת מלך פנימה" ,ונשים נקראו "עקרת הבית",
תפקידם הוא לבנות בית בישראל ,שבשביל זה הן צריכים להשאר
בפנים" ,פנימה" דוקא ,הרי אותן הנשים שחוננו בתכונות מיוחדות
שביכלתן להשפיע גם בחוץ ,עליהן לנצל תכונה זו לשם שמים,
לקרב את הלבבות לעבודת השם ולהחזיר בנות ישראל הנמצאות
בחוץ למוטב.
ואף שמובן ופשוט שהשתדלות זו צריכה להיות ,כיאות לבת ישראל,
באופן צנוע ,ועד שבהיציאה לחוץ צריך להיות ניכר עליה דכל כבודה
בת מלך פנימה ,מכל מקום ,ביחד עם הזהירות בתכלית של הליכה
בגדרי הצניעות ,עליהן להחזיר למוטב את בנות ישראל התועות.
ואדרבה ,טבע הקירוב והרכות של נשים מסייע אותן להצליח בקירוב
הלבבות לעבודת השם עוד יותר מאנשים ,כפי שרואים במוחש,
דכאשר משדלים את השני להתקרב לתורת ה' ועבודתו בדרכי נועם
ודרכי שלום ,יש הרבה יותר הצלחה (והפעולה היא פנימית יותר ויש
לה קיום יותר) מאשר על ידי ויכוחים ומלחמה כו' (בטבע אנשים
ש"איש דרכו לכבוש").

שבבית הפרטי ,נמשכת ומתפשטת הקדושה בכל העולם ,שהעולם כולו נעשה מקדש להקדוש
ברוך הוא – דירה לו יתברך בתחתונים.
ושליחות זו היא בהדגשה יתירה אצל נשי ישראל .שכיון שכל אחת מנשי ישראל היא עקרת הבית,
עיקרו של הבית שבה תלויה הנהגת הבית ,כולל ובמיוחד הנהגת בני הבית ,הילדים ,והילדות,
וגם דהבעל ,הרי עיקר השליחות לעשות את הבית מקדש להקדוש ברוך הוא מוטלת על עקרת
הבית .ובדרך ממילא יש לה חלק עיקרי גם בהשליחות לעשות העולם כולו מקדש להקדוש ברוך
הוא על ידי המשכת והתפשטות הקדושה מהמקדש שבביתו של כל אחד ואחד מישראל.
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וכיון שהקדוש ברוך הוא ברא את הנשים בתכונה זו ,הרי מובן שעליהן
לנצל אותה במילואה ,לא רק בהנהגת הבית ,אלא גם בהשפעה בחוץ,
לקרב את בנות ישראל לאביהן שבשמים.
אין זה רק שנשים יוצאות מהבית כי יש תחום מסוים שדורש זאת מהן – כלומר
לעבוד עם אחיותיהן – אלא בעיקר בכדי לתרום תרומה מהותית לשליחות
הכללית .זו ,אולי ,אחת ההצהרות המדהימות מכולן .גם אם הרבי עודד נשים
לצאת ,ניתן היה לחשוב שזה רק משני לגברים ,או לפחות בשווה ערך לגברים,
המנוסים בעבודה בחוץ.
הרבי בא ואומר שהאישה נדרשת להשפיע בחוץ כי היא תורמת באופן שבעלה
אינו יכול .למעשה ,בעלה צריך ללמוד ממנה כיצד לפעול בחוץ בצורה הנכונה:

טקסט 7ב
הרבי ,תורת מנחם תשי"א א243 ,

שלא זו בלבד שאצל האשה אין שום חסרון לגבי האיש ,אלא אדרבה
באופן פעולתה יש מעלה לגבי פעולת האיש .מכיון שאיש דרכו
לכבוש ,הרי זה מורה שעיקר האופן שיכול לפעול הוא על ידי כיבוש
וממשלה ,ולא על ידי מלכותו ברצון קבלו עליהם  . . .שהשפעתו היא
השפעה חיצונית.
מה שאין כן האשה ,שאין דרכה לכבוש ,פועלת באופן פנימה ,בכבוד
ובדרך ארץ ,השפעה פנימית ,כך שהמושפע מקבל ברצון עצמו
ההשפעה .כפי שרואים בפועל שכשמדברים עם הזולת עם כבוד,
ודרך ארץ ,בדרכי נועם ,ודרכי שלום ,הרי זה פועל עליו שלא בערך
יותר מאשר אם צועקים עליו ,ומפחידים אותו ,ורוצים לכפות עליו,
כך ולא אחרת.
עד שדרך העבודה דנשי ובנות ישראל נעשה גם לימוד ומורה דרך
לאנשים ובנים איך שהם צריכים לעשות עבודתם ,דוקא בדרך כבוד
ובדרך פנימה.11

 11אומנם קטע זה יוצר את הרושם שהרבי דוגל בגישה הנשית ,ובשלילת הגישה הגברית ,אך בשיחה,
הרבי בוחן את שתי הגישות באריכות ומדגים שכל אחת מהן מתאימה בזמן ובמקום הנכון.
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הקשר למשיח
בכל התחומים שסקרנו – תורה ,מצוות ואמונה – הוכחנו את הקשר למשיח.
אבל מה הקשר בין השפעתה של האישה על הזולת – החל מביתה וכלה
בעולם – למשיח?
התשובה הפשוטה היא שעבודת השליחות מובילה בסופו של דבר למשיח .אבל
יש כאן משהו הרבה יותר עמוק ,שהוסבר בהרחבה בשיחה ,נושא שאליו אנו
מתקדמות .הרבי נשא את השיחה הזו לפני שלושים שנה ,בכ"ב שבט תשנ"ב,
לרגל כינוס השלוחות של אותה שנה .בשיחה זו הסביר הרבי את כל מה שדיברנו
עליו בהקשר של משיח.
דברי השיחה:

טקסט 8א
הרבי ,ספר השיחות תשנ"ב ב365-364 ,

אין דירה בפשטות זיינען פאראן צוויי ענינים( .א) א דירה איז אינגאנצן
בטל צו דער בעל הדירה וואס לעבט אין איר ,אלע פרטים פון דער
דירה (כדבעי) זיינען אים משמש ,און אין דעם באשטייט זייער גאנצע
מציאות( .ב) די דירה נאה איז מרחיב דעתו של אדם.
אזוי איז אויך מובן בנוגע צו דירה בתחתונים .שלימות הדירה איז דוקא
בשעת דאס איז א דירה נאה מיט כלים נאים ,נוסף אויף דעם וואס דער
איד אליין פירט זיך דארט באופן נאה .דאס הייסט ,אין צוגאב דערצו
וואס מ' מאכט אויף פון תחתונים א דירה פארן אויבערשטן באופן
המוכרח על פי שורת הדין ,מאכט מען עס אויך א דירה נאה .כפסק
דין הלכה" ,בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהי' מן הנאה והטוב,
אם בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו וכו'"; "זה א-לי ואנוהו";
"התנאה לפניו במצוות ,עשה לפניו סוכה נאה ,ולולב נאה וכו'".
ועל דרך זה איז מובן בנוגע צו כללות העבודה פון מאכן א דירה
בתחתונים ,אז דאס דארף זיין באופן פון (דירה) נאה .און דאס איז
נוגע ניט נאר די שלימות התחתון נאר אויך צו דעם בעל הדירה .דירה
נאה מרחיבה דעתו של אדם העליון כביכול.
תרגום:
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בדירה בפשטות ישנם שני עניינים( :א) הדירה בטלה לחלוטין לבעל הדירה שחי
בה; כל פרטי הדירה (כדבעי) משמשים אותו ,ובכך מתבטאת כל מציאותם( .ב)
דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם.
כך מובן בנוגע ל"דירה בתחתונים" :שלמות הדירה היא דווקא כאשר מדובר
בדירה נאה עם כלים נאים ,נוסף על כך שהיהודי עצמו מתנהג בה באופן נאה.
כלומר ,מעבר לכך שמכינים מה"תחתונים" דירה לקב"ה באופן המוכרח על פי
שורת הדין ,עושים אותה כך שהיא תהיה דירה נאה .כפסק דין ההלכה "בכל דבר
שהוא לשם הא-ל הטוב ,שיהיה מן הנאה והטוב; אם בנה בית תפילה – יהיה נאה
מבית ישיבתו [-ביתו הפרטי] וכו'"; "זה א-לי ואנווהו"; "התנאה לפניו במצוות,
עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה וכו'".
ועל דרך זה מובן בנוגע לכללות מלאכת הכנת הדירה בתחתונים ,שהיא צריכה
להיות באופן של (דירה) נאה .ועובדה זו נוגעת וחשובה לא רק לשלמות התחתון
[-השלמות האנושית] אלא גם לבעל הדירה [-הקב"ה] .דירה נאה מרחיבה דעתו
של אדם העליון ,כביכול.
ניתן לחשוב שבית חב"ד הוא רק מחסן של תורה ומצוות ,ויופיו הגשמי הוא רק
אמצעי לגרום לאנשים להיכנס פנימה .המיקוד צריך להיות על ה' – זה שגר
בבית – ולא על הבית עצמו ויופיו .הרבי אומר לנו שזה לא כך .בית חב"ד לא
צריך להיות רק מחסן מתפקד .אם זה ביתו של ה' הוא חייב להיות יפהפה .אין
זאת רק מפני שראוי שביתו של הקב"ה יהיה יפה ,אלא בעיקר משום שבית יפה
מביא לשיא את נוכחות הקב"ה בבית .הוא מרחיב את דעתו של הדר בו ,וגורם
לדר הרוחני שדר בו נוחות יתר.12
לכן חשוב כל כך שבתי חב"ד יהיו יפים; הריהוט אטרקטיבי ונוח; והעיצוב מזמין
ונעים .באופן דומה ,יש למסור את השיעורים ברהיטות; להציג את התוכניות
כראוי; והאירועים צריכים להיות ברמה גבוהה – כמתאים וכיאות לביתו של
הקב"ה .זו לא רק חיצוניות ואמצעי להזמין אנשים להיכנס לבית-חב"ד .זהו
השלב האחרון והקריטי ביותר בהכנת ה"דירה בתחתונים" .כך גם כמובן במצוות.
אל לנו לקיימן באופן של "מצוות אנשים מלומדה" – בשגרתיות ,אלא מתוך
חיות ,יופי והנאה" .התנאה לפניו במצוות" פירושו שכאשר אנו מקיימות מצוות
ְ ּבנוֹ י – הקב"ה מתנאה אף הוא .יופי המצוות שאנו מקיימות מרחיב את ה"דירה
בתחתונים".
 12מנקודת מבט של מלמעלה למטה ,הדגשת היופי הגשמי מסיחה את דעתנו מהתמקדות בה'.
מנקודת המבט של מלמטה למעלה – "דירה בתחתונים" – הרחבת נוכחות ה' ביופי גשמי היא השלב
האחרון שיש לחצות לפני ביאת המשיח.
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כעת ,משעמדנו על הקריטיות שבמרכיב היופי ,השליח והשליחה הם צוות .הם
מנהלים יחד את הבית-חב"ד .אך מבין השניים ,מי נוטה יותר לוודא שביתו של
ה' יהיה נאה?

טקסט 8ב
הרבי ,שם356 ,

דער עיקר נוי ויופי הדירה והכלים – הן בגשמיות והן ברוחניות – איז
תלוי אין דער אשה" ,עקרת הבית" .וכידוע אז דער ענין פון נאה (און
דער כח צו אויפטאן נאה) איז דא במיוחד ביי אן אשה – "אשה נאה",
"כלה נאה וחסודה" ,ביז אז "אין האשה אלא ליופי" – יופי ברוחניות
וואס דערפון ווערט נשתלשל אין יופי בגשמיות.
תרגום:
עיקר הנוי ויופי הדירה והכלים – הן בגשמיות והן ברוחניות – תלוי באישה,
"עקרת הבית" .וכידוע שעניין הנוי והיופי (והכוח לנאות ולייפות) נמצא במיוחד
אצל האישה – "אשה נאה"" ,כלה נאה וחסודה" ,עד אשר "אין האשה אלא
ליופי" – יופי ברוחניות ממנו משתלשל יופי בגשמיות.
בחסידות מוסבר שגברים מביאים קדושה לעולם "מלמעלה" ,בעוד נשים מגלות
קדושה ב"מטה" עצמו .הנשים ניחנו בכישרון מיוחד לקרוא את המפה בצורה
המדויקת ביותר ולהתאים את עצמן ואת תמונת המציאות בהתאם לכך .כך ,בעוד
גברים נמנעים מירידה לפרטים ,נשים הן היחידות היודעות להתמצא במרחב
הפרטים .כך הוא הדבר גם ביחס לקידוש העולם :בעוד הגברים מתמקדים ברעיון
הכללי ,קידוש העולם ,אולם כשהרזולוציה מוגדלת והם נחשפים לחלקים הפחות
נעימים של העולם – הם נרתעים וחוזרים להסתגר בבית המדרש; הנשים לא
מפחדות מאותם החלקים .הן מבינות טוב מאוד מה משמעותם ,מה ההשלכות
של קיומם ,ואז משרטטות תוכנית עבודה מושלמת לקידושם.
הנשים חיוניות ,אם כן ,גם בתהליך קידוש העולם הגברי ,משום שהן היחידות
היודעות לתעל את הקדושה שגברים מביאים לעולם אל רמה של "מטה"
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שגברים אינם יכולים להגיע אליה .13גברים נמנעים מרמה זו של "מטה" .נשים
מחבקות אותה והופכות אותה לקדושה.14
מכאן הגישה השונה ליופי פיזי :הגישה הגברית הקלאסית היא להתייחס ליופי
הפיזי כהשפעה – כ"מטה" – שמסיחה את דעתנו מה' .העולם הגברי מורכב
משני מצבים – או שאתה רודף אחר החומריות הקורצת ושקוע בתאוות העולם,
או שאתה מתרחק מהיופי העולמי ומסתגר בבית מדרש עתיק עם ספרים
מתפוררים .לעומתם ,אנו הנשים רואות את העולם בגוונים נוספים ,ויודעות
כיצד לגלות קדושה ב"מטה" .זה מסביר מדוע השליח עשוי להתמקד בתורה
ובמצוות ולהתייחס לאסתטיקה כאמצעי להשגת מטרה ,ואילו השליחה סבורה
שהאסתטיקה חשובה בפני עצמה .בית ה' חייב להיות יפה ,לא בגלל שהוא מזמין
אנשים פנימה ,אלא בגלל שהוא בית ה'.
כעת ניתן להעריך באופן נעלה יותר את התפקיד החשוב שהאישה היהודייה
ממלאת בהשלמת הכנת ה"דירה בתחתונים" .ההשפעה שיש לאישה בבית,
שזולגת החוצה לשכונה ,ושהיא פועלת בעולם בכלל ,כולן מביאות יופי ,חום
ותענוג למצוות ולבתים שלנו .היא משתמשת בתכונות הנשיות הייחודיות שלה
כדי לעצב ולקשט את בית ה' ,כך שיופיו הרוחני – התורה והמצוות שלו – ימצא
בית ביופיו הגשמי.
בדרך זו ,בית ה' אינו מוגבל ליופי רוחני .ה"דירה בתחתונים" משתרע אל היופי
הפיזי .רגשות שבעבר התייחסו אליהם כהסחות דעת לעבודת ה' כראוי ,מנוצלות
כעת על ידי האישה כדי להשלים ולסיים את השלב הסופי והאחרון ב"דירה
בתחתונים".15

 13אברהם אבינו הצליח להביא קדושה רק לגופו באמצעות מצוות ברית המילה ,אולם באמצעות
שרה הצליח להביא קדושה למרחב גשמי – מערת המכפלה" .ויקם שדה עפרון" :לשדה הייתה עלייה.
כוח זה מתקיים בקרב כל נשי ישראל (לקוטי שיחות ה .)339-341 ,זה התפקיד שמילאו הרבניות עם
אדמו"רי חב"ד (ספר השיחות תשמ"ט א ,)85 ,ולנשים בימינו ,בכללן כמובן השלוחות ,יש כוח לצעוד
בדרכי הרבניות (ספר השיחות תשנ"ב א.)306 ,
 14נשים יכולות לפעול מטה יותר מגברים כי מקור נשמתן נעלה יותר .כך יכולות הנשים ליצור "דירה
בתחתונים" במקום הנמוך ביותר .קדושה נעלית זו תתגלה בביאת המשיח .ראו לקוטי תורה ,שיר
השירים טו ,ב.
 15בז' אייר תנש"א עברו מתמודדות מלכת היופי של ישראל מול הרבי בדולרים .כשגב' מירי גולדפרב,
זוכת התחרות לאותה שנה פנתה אל הרבי ,היא ביקשה ברכה לה ולמשפחתה .הרבי נתן לה ברכה
ואז אמר" :כתוב בתנ"ך ,בתורה ,ש'שקר היופי' .אבל ההמשך הוא 'אשה יראת ה' היא תתהלל' .ומובא
במפרשים ,שאם היא 'אשה יראת ה'' – היא מנצלת את היופי שלה לענינים יפים בתורה ומצוות.
לאחר מכן ביקש הרבי מגב' גולדפרב למסור זאת לחברותיה ,לסגניות ולכל המשתתפים .לאחר מכן
העניק לה הרבי דולר נוסף לצדקה עבור כל המשתתפות .כאשר מארגן הביקור עבר ליד הרבי ,שאל
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ברוכות הבאות הביתה .המשימה שלנו היא להשתמש בתכונות הנשיות שלנו
כדי להפוך את הבית שלנו לבית יפה :בית מסביר פנים ,בית שמקבל את פני
המשיח .זה השלב האחרון.
בתור החטיבה החשובה ביותר בצבאו של הרבי לביצוע השלב האחרון ב"דירה
בתחתונים" ,עלינו לעבור את השלב הסופי .אנו משיגות זאת על ידי הגברת
מאמצינו להביא חום ,השראה ויופי לבית חב"ד שלנו .אנו משיגות זאת על ידי
טיפוח היופי הרוחני הפנימי בכל האנשים ,כולל ב"תחתון" הנמוך ביותר – אלה
שנראים על פני השטח כמתנגדים הגדולים ביותר .אנו משיגות זאת על ידי
הרחבת שיעורי תורה לנשים .אנו משיגות זאת על ידי הגברת ההתמקדות שלנו
בשלוש המצוות הייחודיות לנשים ,וממלאים את הבית – ואת האנשים שבו –
באור ,חום ,יופי והשראה.
שיחת כ"ב שבט ,עליה בנויה תוכנית לימודים זו ,כוללת הסברים נהדרים והכוונה
מפורשת לכל זאת ועוד .מוסבר בה ,שבאמצעות הפיכת היהדות ממחסן לבית
יפה ,אנו מגיעות לשלב נעלה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולות להשיג באמצעות
קיום מצוות .על ידי מיזוג יופי רוחני וגשמי ,אנו נוגעות במקור הראשון – במקום
בו הרוחני והגשמי מאוחדים – ממנו הם נובעים .זו רמה של עצמותו ומהותו של
הקב"ה שתתגלה בביאת המשיח.
היכולת שלנו למזג יופי רוחני וגשמי כדי לבנות בית לה' ניתנה לנו בכ"ב שבט,
כאשר החל השלב האחרון ב"דירה בתחתונים" .אנו נמצאות כעת שלושים
וארבע שנים בתוך שלב אחרון זה ,והגיע הזמן לסיימו.
תפקידנו מתרחב בעידן זה ,כיוון שמשיח קשור באופן ייחודי לנשים .הבה ניקח
את התפקיד הראשי בעשייה זו :הבה נייפה את בית ה' .הבה נהפוך אותו לבית
מסביר פנים .הבה נחצה את השלב הסופי ונביא את המשיח.

הרבי אם הוא האדם שהביא את ה"נשים היפות" .כאשר אישר זאת ,נתן לו הרבי דולר נוסף ואמר:
"שתהיינה יפות בתורה ובמצוות"www.chabad.org/1547903 .
ניתן היה לחשוב שתחרות מלכות יופי הוא דבר שמסיח את דעת היהודי מלעבוד את ה' כראוי .אבל
הרבי שינה זאת והפך זאת לקדושה .אם רואים ביופי הגשמי הסחת דעת מקדושה ,אזי יש צורך
להתעלם ממנו ולהתמקד רק בקדושה .אבל אם רואים ביופי הגשמי השתקפות של יופי רוחני ,אז
להפך ,יש הזדמנות להפוך את ביתו של ה' ליפה.
במילים אחרות :אם ביתו של ה' הוא רק מחסן שימושי ,היופי הגשמי של העולם אינו יכול להיות "דירה
בתחתונים" .תפקיד האישה היהודייה בשלב האחרון של הגלות הוא להפוך את השלב הסופי – היופי
הגשמי ,שנתפס כהסחת דעת מהקדושה – ל"דירה בתחתונים".
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כ"ב שבט תשנ"ב

משיחות ש״פ יתרו ,כ״ף שבט,
וליל ויום ב' פ' משפטים ,כ״ב שבט ה׳תשנ״ב
היארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע –
– בקשר עם יום ָ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ְ ּב ָרכָ ה ,ווִ י
א .כ"ב ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ִאיז ַפ ְ
ְמרו ּ ָּמז ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ָפר כ"ב – אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ
"ּבָך" ,ווָ אס
ייסט
ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוֹ יף " ְּבָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל"אָ ,דאס ֵה ְ
ַאז ָדאס ִאיז ַא ָטאג ווָ אס פוּן ִאים ,דו ְּר ְך ִאים אוּן
ייע ֶרע
ערן ִא ְידן גֶ ֶ ּ
טשט ִאין ַאלֶ ע זֵ ֶ
עבענְ ׁ ְ
ִמיט ִאים ווֶ ְ
ִענְ יָ נִ ים.
"ב ָך" ַאלֵ יין ִאיז
נָ אכְ ֶמערֶ :דער ָ(טאג פוּן) ְ ּ
טש ֶטערְּ ,כמו ָּבן פוּן ּ ַפ ׁ ְשטוּת ַה ּ ִפירו ּׁש
ַא גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
ְ
ָ
"ב ִב ְרכָ ָתם"
"בך יְ ָב ֵרך יִ שְׂ ָר ֵאל"ַ ,אז ְ ּ
ַ(ה ָּכתוּב) ִאין ְ ּ
טשט ַאלֶ ע ִא ְידן,
ערן גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
(פוּן ֶא ְפ ַריִ ם ו ְּמנַ ּׁ ֶשה) ווֶ ְ
"ב ָך")
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ְ ּבנִ דּ וֹ ן דִּ ַידןַ ,אז ֶדער ָטאג (פוּן ְ ּ
ער ִמיט "יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל",
ַאלֵ יין ִאיז ְמבוֹ ָר ְך ,אוּן ֶד ְ
"ב ָך" ִאיז ַאזַ א ְ ּב ָרכָ ה ווָ אס פוּן ִאיר
ַאלֶ ע ִא ְידןּ ְ .
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה אוּן נָ ְ
אך ְ ּב ָרכוֹ ת ,נָ ְ
קו ֶּמען ַארוֹ יס נָ ְ
אך
"עד סוֹ ף ָּכל ָהעוֹ לָ ם"ב (כּ וֹ לֵ ל
ַא ְ ּב ָרכָ הַ ,עד ֵאין ֵקץ וְ ַ
– ֶדער סוֹ ף פוּן (עוֹ לָ ם ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ֶה ְעלֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתרג).
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ֶדעם
בַ .אזוֹ י ִאיז אוֹ ְיך ַפ ְ
אר ַציְ יט כ"ב ׁ ְש ַבטַ ,אז ָדאס ִאיז ַא יוֹ ם
ָטאג פוּן יָ ְ
טשט ַאלֶ ע
עבענְ ְׁ
ס
ע
ע
ערן גֶ ֶ ּ
ְ ּב ָרכָ ה ,פוּן ווֶ עלְ כֶ ֶ ווֶ ְ
"ב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל":
ִא ְידן – ְ ּ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט עֲ לִ ּיָה.
אר ַציְ יט ַפ ְ
ַ ּבא ִא ְידן ִאיז ַא יָ ְ
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִאין ֶדעם ִמנְ ָהג פוּן ֲא ִמ ַירת
ווִ י אוּנְ ֶט ְ
אר ַציְ יט ,צוּלִ יבּ ֶדער ֲעלִ ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה
ַקדִּ ׁיש ְ ּביוֹ ם ַהיָ ְ
וַ ֲעלִ ָ ּיה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך ווָ אס קו ְּמט ֶדעמוּלְ ט צ ּו ִאין
ֶדער נְ ׁ ָש ָמהד.
אר ַציְ יט ִאיז ֶדער ָטאג ווֶ ען ְס ִ'איז
ֲהגַ ם ַאז ֶדער יָ ְ
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)

ויחי מח ,כ.
ל׳ חז״ל – כתובות רפ״ט .זבחים לז ,ב .ועוד.
ראה לקו״ת שלח לז ,ד .ובכ״מ.
ראה לקו״ש חכ״ו ע׳  329ואילך .וש״נ .וראה גם ספר
השיחות תשמ״ט ח״א ע׳  176ואילך.
תניא רפ״ב.
ראה מכתב כ״ק מו״ח אדמו״ר (אגרות קודש שלו ח״ג ע׳
קמג ואילך) ,שע״י התפלה לעילוי נשמת כו' ,הנה בזה
גורמים נחת רוח לנשמות העולות ,ואשר בגלל זאת הנה
נשמות כו׳ מעוררים רחמים בעד יוצאי חלציהם כו׳ להיות

גֶ עווֶ ען ִדי ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִמן ַהגּ וּףַ ,א ֶה ְעלֵ ם
"חלֶ ק
וְ ֶה ְס ֵּתר אוֹ יף ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַא נֶ ֶפ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,
ֱאלוֹ ַקה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש"הִ ,אין ֶדעם גוּף – ווָ אס
ָדאס ִאיז ָד ְ
וואס ֶקען
עס ֶטער ֶה ְעלֵ ם ָ
אך ֶדער גְ ֶר ְ
זַ יְ ין ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ן – ִאיז ָא ֶ ּבער ִדי ַּכ ָ ּונָ ה ִאין ֶדעם
עדער יְ ִר ָידה) ַאז ָדאס זָ אל ְ ּב ֶרענְ גֶ ען
(ווִ י ִאין יֶ ֶ
נָ ְ
ערע ֲעלִ ָ ּיה ,אוּן ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ִ(אין ֶדעם
עס ֶ
אך ַא גְ ֶר ֶ
ער ַ ּביי נָ ְ
ערע ֲעלִ ָ ּיה
אך ַא ֶהעכֶ ֶ
אר ַציְ יט) קו ְּמט צ ּו ֶד ְ
יָ ְ
(שלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו ִדי ֲעלִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י זֶ ה)ַ ,אן ֲעלִ ָ ּיה ַסיי
ֶׁ
עפינֶ ען
ַפאר ֶדער נְ ׁ ָש ָמה ,אוּן ַסיי ַפאר ִדי ווָ אס גֶ ִ
עהאט
זִ ְיך נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים לְ ַמ ּ ָטה (ווֶ עלכֶ ע ָה ְ ּ
אבן גֶ ַ
ַא ֶק ׁ ֶשר ִמיט ֶדער נְ ׁ ָש ָמה)וַ ,אז ַ ּבא זֵ יי קו ְּמט צ ּו
עפילְ ט
נָ אכְ ֶמער ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים טוֹ בוֹ תָ ,אנְ גֶ ִ
ִמיט ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת אוּן ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים.
וְ עוֹ ד וְ ִע ָיקר – ִדי ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס קו ְּמט ִאין ֶדער
גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימהַ ,סיי ִדי ֲעלִ ָ ּיה פוּן ֶדער
ח
"ה ִקיצ ּו וְ ַרנְ נ ּו ׁשוֹ כְ נֵ י ָע ָפר"זְּ ,כיָ דו ַּע
נְ ׁ ָש ָמה – דו ְּר ְך ָ
ַאז ַּתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּת (אוֹ ְיך פוּן ֶדער נְ ׁ ָש ָמה) ִאיז
ַדוְ ָקא נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים ִ ּב ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ,אוּן ַסיי ִאין
עהאט ַא ׁ ַשיְ יכוּת ִמיט ֶדער
ִדי ִא ְידן ווָ אס ָה ְ ּ
אבן גֶ ַ
ט
"ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת לָ נֶ ַצח ו ָּמ ָחה ה'
נְ ׁ ָש ָמה – ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ ּ
ֱאל ִֹקים דִּ ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים" ,וּמו ָּבן ַאז ְ ּב ׁ ַש ַעת ֶדער
ער ׁ ְש ְטן
"ו ָּמ ָחה  . .דִּ ְמ ָעה" קו ְּמט דו ְּר ְך ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
אֱֹלקים דִּ ְמ ָעה")ִ ,איז ָדאס נִ יט
ִ
ַאלֵ יין ("ו ָּמ ָחה ה'
ְ ּבלוֹ יז ְמ ַב ּ ֵטל ִדי ִד ְמ ָעה ווָ אס ִאיז גֶ עווֶ ען ְפ ִר ֶיער
ְּ(כ ַפ ׁ ְשטוּת ִענְ יַ ן ַה ְּמ ִח ָ ּיה) ,נָ אר דו ְּר ְך ֶדעם קו ְּמט צ ּו ַא
הוֹסָ פָ ה ִאין ֶדער ֲעלִ ָ ּיהְּ ,כמו ָּבן אוֹ ְיך פוּן ֶדעם ּ ִפירו ּׁשי,
נמשך להם שפע ברכה בגשמיות וברוחניות .וראה שיחת
ש״פ שמות תשמ״ט ס״ז; ש״פ יתרו ,כ״ב שבט חשמ״ט
סי״א (ס׳ השיחות ח״א ע׳  ;182ע׳ .)235
ז) ישעי׳ כו ,יט.
ח) ראה בארוכה מכתב כ״ה אלול תש״נ (סה״ש תנש״א ח״ב ע׳
 864ואילך) .וש״נ.
ט) ישעי׳ כה ,ח .משנה סוף מו״ק .וראה גם סה״מ מלוקט ח״ב
ע׳ רעז ואילך .וש״נ.
י) ראה מאורי אור מערכת דמעה (אות ד סעיף יז) .לקו״ת צו
יג ,ריש ע״א .ספר הליקוטים דא״ח־צ״צ ערך דמעה .ועוד.
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"ד ְמ ָעה" ִאיז ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא קי"ט ,ווָ אס ֵמיינְ ט
ַאז ִ
ַאז ֶעס ֶפעלְ ט ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ק"כ ֵצירו ֵּפי ׁ ֵשם
ֱאל ִֹקיםיא ,אוּן דו ְּר ְך "ו ָּמ ָחה ה' ֱאל ִֹקים דִּ ְמ ָעה"
ערט ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ק"כ ִ(די גִ ַימ ְט ִר ָ ּיא פוּן
ווֶ ְ
"ד ְמ ָעה" ִעם ַהכּ וֹ לֵ ל) – "וְ ָהי ּו יָ ָמיו ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים
ִ
יב
"בן
ׁ ָשנָ ה"  ,ווִ י ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען ַ ּבא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו – ֶ ּ
"ה ּיוֹ ם ָמלְ א ּו
ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ַה ּיוֹ ם"יגַ ,
יָ ַמי ו ׁ ְּשנוֹ ַתי"ידִ ,מילּ וּי ו ׁ ְּשלֵ ימוּת פוּן יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים
ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ ֵהן ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת ,אוּן ֶדער ֶה ְמ ׁ ֵש ְך
ְ ּבזֶ ה ִ ּביז – ִאין ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםטו ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה.
גֶ .דער ִענְ יָ ן ִ[די ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס קו ְּמט דו ְּר ְך
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִאין
עצ ֶיעל אוּנְ ֶט ְ
ִה ְס ַּת ְּלקוּת] ִאיז ְס ּ ֶפ ִ
אר ַציְ יט פוּן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
ֶדעם יָ ְ
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ְ ּבכ"ב ׁ ְש ַבט ,ווָ אס נוֹ ָסף
צ ּו ִאיר ֵאייגֶ ענֶ ע זְ כוּתָ ,האט זִ י אוֹ ְיך ֶדעם זְ כוּת פוּן
אטער [ו ִּב ְפ ַרט ַאז ַא ַ ּבת ָהאט ַא ׁ ַשיְ יכוּת
ִאיר ָפ ֶ
ארן
ְמיו ֶּח ֶדת ִמ ְיטן ַאבטז] ,אוּן זִ י ִאיז נִ ְת ַח ֵ ּנ ְך גֶ עווָ ְ
דו ְּר ְך ִאים וכו':
ֶדער נְ שִׂ יא ַהדּ וֹ ר – נָ שִׂ יא ִמ ְּל ׁשוֹ ן ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת –
"ה ָ ּנשִׂ יא
הו ְ
ֹיּבט אוֹיף ֶדעם גַ אנְ ְצן דוֹ ר ,ווָ ארוּם ַ
ערפוּן מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ ּב ּתוַֹ ,אז
הוּא ַהכּ ֹל"יזִ .איז ֶד ְ
ַאלֶ ע ִא ֶירע ִענְ יָ נִ ים – כּ וֹ לֵ ל ו ִּב ְמיו ָּחד ִאיר ִה ְס ַּת ְּלקוּת
עמען.
– טו ֶּען אוֹ יף ַאן ֲעלִ ָ ּיה ִאין ַאלֶ ֶ
(בכ"ב ׁ ְש ַבט) קו ְּמט
אר ַציְ יט ְ ּ
ו ִּב ְפ ַרט ַאז ִאיר יָ ְ
(ש ַבט) ווִ י ֶדער
אוֹ יס ִאין ֶדעם זֶ עלְ ְ ּבן חוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
אטער ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
אר ַציְ יט פוּן ִאיר ָפ ֶ
יָ ְ
(ב ֲעשִׂ ִירי ִ ּב ׁ ְש ַבט) ,ווָ אס ִדי ֲעלִ ָ ּיה
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ַ ּ
וְ ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי יוֹ ֵתר
ִאין ֶדעם ָטאג פוּן זַ יְ ין יוֹ ם ַה ִהילוּלָ אְּ ,כיָ דו ַּעיח ַאז
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ
ֶדעמוּלְ ט ִאיז עוֹ לֶ ה ָּ
ֲא ׁ ֶשר ָע ַבד ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו" אוּן ָדאס ווֶ ערט ִמ ְת ַ ּג ֶּלה
"פוֹ ֵעל יְ ׁשוּעוֹ ת ְ ּב ֶק ֶרב
לְ ַמ ּ ָטה ִ ּביז ַאז ָדאס ִאיז ּ
ָה ָא ֶרץ"יט.

יא)
יב)
יג)
יד)
טו)

 | 30דירה נאה

וראה גם סה״ש תש״נ ח״א ע׳  68ואילך.
ראה תשובות וביאורים ס״ו (ע׳  23ואילך) .וש״נ.
בראשית ו ,ג.
וילך לא ,ב.
פרש״י עה״פ .מר״ה יא ,א .וש״נ.
ראה סה״מ מלוקט שם ע' רפ .וש״נ.
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SEFER HA SICH OS

ִ ּביז ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ֲעלִ ָ ּיה וְ ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת – ִאין
ִדי נְ ׁ ָשמוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה אוּן ִאין ַאלֶ ע ִא ְידן לְ ַמ ּ ָטה –
ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימהַּ ,כ ּנַ"ל.
עצ ֶטער דוֹ ר
ו ִּב ְפ ַרט ַאז אוּנְ זֶ ער דוֹ ר ִאיז ֶדער לֶ ְ
פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער דוֹ ר פוּן גְ או ָּּלה
– ווִ י ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ֶדער
ַ ּב ַעל ַה ִהילוּלָ א ָהאט ַמכְ ִריז וּמוֹ ִד ַיע גֶ עווֶ ען ַּכ ָּמה
אר ֶענְ ִד ְיקט אוּן
ּ ְפ ָע ִמיםַ ,אז ְמ ָ'האט ׁשוֹ ין ַאלְ ץ ַפ ְ
ארף ֶמען נָ אר ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ָמ ׁ ִש ַיח ִצ ְד ֵקנ ּו
ִא ְיצ ֶטער ַד ְ
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיקַ ,אז
ְ ּב ּפוֹ ֵעל ַמ ָּמ ׁש – ְ ּב ֵמילָ א ִאיז ַפ ְ
אוֹ יבּ ֵ ּבינְ ַתיִ ם ִאיז גֶ עווֶ ען ַאן ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ִה ְס ַּת ְּלקוּת,
ווִ י ָדאס ִאיז גֶ עווֶ ען ְ ּבכ"ב ׁ ְש ַבט ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשנִ ים
(שנַ ת ה'תשמ"ח)ִ ,איז ָדאס ַא ְך וְ ַרק ִ ּבכְ ֵדי
לִ ְפנֵ י זֶ ה ׁ ְ
צ ּו ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי ֵאיינְ ִצ ֶיקע ֲעלִ ָ ּיה ווָ אס ִאיז נָ אךְ
עבלִ ְ ּיבן – ִדי ֲעלִ ָ ּיה פוּן ֶדער גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
גֶ ְ ּ
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה.
ער ִמיט ִאיז מו ָּבן ִדי ְ ּב ָרכָ ה ִאין ֶדעם ָטאג פוּן
ֶד ְ
ְ
ָ
"בך יְ ָב ֵרך יִ שְׂ ָר ֵאל" – ִדי ְ ּב ָרכוֹ ת ווָ אס
כ"ב ׁ ְש ַבט – ְ ּ
עדער ִאיד אוּן צ ּו ַאלֶ ע
ו
צ
ל,
א
ר
ו
ּ יֶ ֶ
ערן נִ ְמ ׁ ָש ְך צ ּ יִ שְׂ ָ ֵ
ווֶ ְ
ִא ְידן .ו ִּב ְמיו ָּחד – צ ּו נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְפ ַרט
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס זֵ יי ִפ ְירן זִ ְיך אוֹ יף לוֹ יט ִא ֶירע
יש ּ ִפילּ ְ .ב ָרכוֹ ת ִאין
ָאנְ ווַ יְ יזוּנְ גֶ ען אוּן לוֹ יט ִאיר ַ ּביְ ׁ ְ
ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים – ַסיי ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת אוּן ַסיי ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת,
ו ְּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ו ְּברו ְּחנִ ּיוּת ַ ּגם יָ ַחד ,אוּן ַאזוֹ ינֶ ע ְ ּב ָרכוֹ ת,
עדע ְ ּב ָרכָ ה קו ְּמט ַארוֹ יס נָ ְ
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה
ווָ אס פוּן יֶ ֶ
אוּן נָ ְ
אך ַא ְ ּב ָרכָ ה ַעד ֵאין ֵקץ.
*
אר ַציְ יט פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט ִאיז
ד .ווִ ַ ּיבאלְ ד ַאז ֶדער יָ ְ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר
ַפ ְ
נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ֲ(א ִבי ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת) ,ו ִּב ְפ ַרט ַּ(כ ּנַ"ל) ַאז
(ש ַבט) ווִ י ֶדער
ָדאס ִאיז ִאין ֶדעם זֶ עלְ ְ ּבן חוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ
יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א ׁ ֶשלּ וֹ (ווֶ ען ָּ
אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק
פ
יז
א
וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ " ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי) – ִ ַ ְ
טז)

יז)
יח)
יט)

ראה נדה לא ,סע״א (הובא בפרש״י ר״פ תזריע) .וראה
"היום יום" כח אייר .וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳
 .273תשמ״ט ח״א ע׳ .234
פרש״י חוקת כא ,כא.
תניא אגה״ק סכ״ז־כ״ח.
תהלים עד ,יב.

ספר השיחות

ַאז ֶדער ָטאג ָהאט ַא ֶק ׁ ֶשר ִמיט ְּכלָ לוּת ֲעבוֹ ָדתוֹ
(ב ֵמילָ א) פוּן ָּכל ַהדּ וֹ ר כּ וּלוֹ
פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו אוּן ְ ּ
ישא
"ה ָ ּנשִׂ יא הוּא ַהכּ ֹל" אוּן ָ ּ
"ב ַתר ֵר ׁ ָ
(ווָ ארוּם ַ
כ
גּ ו ָּפא ָאזִ יל" ).
ער ִמיט ִאיז מו ָּבןֱ ,היוֹ ת ַאז ִדי
אמען ֶד ְ
צוּזַ ֶ
ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט ִאיז גֶ עווֶ ען ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה
ׁ ָשנִ ים נָ ְ
אטערְּ ,כבוֹ ד
אך ֶדער ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן ִאיר ָפ ֶ
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ,אוּן ָדאס קו ְּמט אוֹ יס
ער ִד ְיקןָ ,טאג ִאין חוֹ ֶד ׁש
עט ְ
ִאין ַאן ַאנְ ֶדערְ ׁ ,ש ּ ֶפ ֶ
ווִ י ֶדער יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א פוּן יוּ"ד ׁ ְש ַבט – ָהאט ֶעס
ִאין זִ ְיך ַאן ִענְ יָ ן ְמיו ָּחדּ ְ ,ב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ו ְּבהוֹ ָס ָפה לְ יוֹ ם
ַה ִהילוּלָ א ׁ ֶשלּ וֹ.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ֶדעם
(ש ַבט) – חוֹ ֶד ׁש ָהַאחַ ד עָ ָׂשר ,אוּן
ִמ ְס ּ ַפר ַהחוֹ ֶד ׁש ׁ ְ
(ש ַבט) ,ווָ אס
ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר ַה ּיוֹ ם ַ ּבחוֹ ֶד ׁש – כ"ב ׁ ְ
קו ְּמט ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ו ְּבהוֹ ָס ָפה צ ּו עֲ ִׂש ִירי ַ ּבחוֹ ֶד ׁשֶ ,דער
יוֹ ם ַה ִהילוּלָ א פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוְּּ ,כ ִדלְ ַק ָּמן.
עמען ַא
ארף ֶמען ַארוֹ ְיסנֶ ֶ
ערפוּן ַד ְ
אוּן ֶד ְ
לִ ּימוּד ִאין ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן אוּנְ זֶ ער דוֹ ר ִ ּב ְמיו ָּחד
– זַ ייְ ֶענְ ִדיק ֶדער דוֹ ר פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו (ווָ אס
"ה ָ ּנשִׂ יא הוּא ַהכּ ֹל") ,ו ִּב ְמיו ָּחד – ַא לִ ּימוּד ַ ּבנּוֹ גֵ ַע
ַ
יִׂש ָראֵ ל ,זַ ייְ ֶענְ ִדיק
ּובנוֹת ְ
נְׁשי ְ
צ ּו ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן ֵ
אר ַציְ יט פוּן ִּבּת ֹו ׁ ֶשל נְ שִׂ יא
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ֶדעם יָ ְ
ַפ ְ
דוֹ ֵרנוּ,
ו ִּב ְפ ַרט ַאז ְ ּביָ ִמים ֵאלּ ּו – ִ ּב ְס ִמיכוּת צ ּו כ"ב ׁ ְש ַבט
– קו ְּמט ָפאר ֶדער ִּכי ּנוּס ַה ּׁ ְשלוּחוֹ ת ָהעוֹ לָ ִמי (אוּן
ִס ּיוּמוֹ ִאיז ִאין ֶדעם ָטאג פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט) .וּכְ ִדלְ ַק ָּמן.
אר ׁ ְש ֵטיין לוֹ יט ֶדעם ווָ אס
ה .ווֶ עט ֶמען ָדאס ַפ ְ
ערעדטכא ִאין ּ ַפ ְר ׁ ַשת ַה ּׁ ָשבו ַּע
ֶעס ָהאט זִ ְיך ְפ ִר ֶיער גֶ ֶ
(יִ ְתרוֹ )ַ ּ ,פ ְר ׁ ַשת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ,ווֶ עגְ ן ִדי ְצווֵ יי אוֹ ַפ ִ ּנים
אשוֹ נוֹ ת"
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
ִאין ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת – ִדי ִ
ער ׁ ְש ְטן
ערן גֶ עזָ אגְ ט דו ְּר ְך ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
ווָ אס ווֶ ְ
כב
("וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֵ אמֹר" )
כ) עירובין מא ,א.
כא) סה״ש תשנ״ב ע׳  331ואילך .וש"נ.

כב) פרשתנו (יתרו) כ ,א.
כג) ואתחנן ה ,ו ואילך.
כד) ראה תנחומא נשא טז .שם בחוקותי ג .במדב״ר פי״ג ,ו.
תניא רפל״ו.
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כ"ב שבט תשנ"ב

"ד ְ ּברוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת" ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה
אוּן ִדי ִ
כג
ַר ֵ ּבינ ּו ִ(אין ִמ ׁ ְשנֶ ה ּתוֹ ָרה ):
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֵ אמֹר"
עבן ֶדעם כּ ַֹח ִא ְידן
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָהאט ֶמען גֶ עגֶ ְ ּ
כד
צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים – ַאז ִאין
ַּת ְח ּתוֹ נִ ים זָ אל זַ יְ ין ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ְ ּב ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ.
ערן זִ ְיך ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער
אד ְ
אוֹ יף ֶדעם ָפ ֶ
גִ ילּ וּי פוּן עַ ְצמּות ֹו ְ
יִתּבָ ֵרְך ,אוּן (ב) ִדי ַה ְמ ׁ ָשכָ ה
ּ
ִאין ַּת ְחּתוֹנִים [ו ִּב ְפ ָר ִטיוּת יוֹ ֵתר( :א) ַא ִד ָירה ל ֹו
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ָ(א ֶ ּבער ִּכ ְביָ כוֹ ל נִ יט הוּא יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַע ְצמוֹ ) ,אוּן
(ב) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּת ַאלֵ יין" ,וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים
אבן ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת
ער ֶ ּיבער ָה ְ ּ
גו'"] .אוּן ֶד ִ
אשוֹ נוֹ ת"
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
יידע ַמ ֲעלוֹ ת; ִדי ִ
עהאט ֵ ּב ֶ
גֶ ַ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי ַה ָּקדוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא גִ ְ ּיבן ֶדעם כּ ַֹח
יפ ָטאן ִדי ַה ְמ ׁ ָשכָ ה פוּן עַ ְצמּות ֹו ְ
יִתּבָ ֵרְך ,אוּן
צ ּו אוֹ ְ
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת" ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמר ּו ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה גִ ְ ּיבן
ִדי ִ
ְ
ֶדעם כּ ַֹח ָדאס צ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיך זַ יְ ין ִאין ַּת ְחּתוֹנִים ִמ ַ ּצד
ִענְ ָינָם הֵ ם (נִ יט דו ְּר ְך ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאו ָּתם ִמ ַ ּצד ֶדעם
ּתוֹ ֶקף ַה ִ ּגילּ וּי ִמלְ ַמ ְעלָ ה).
אשוֹ נוֹ ת" ַע ְצ ָמן
"ד ְ ּברוֹ ת ָה ִר ׁ
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאין ִדי ִ
יידע ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער
זַ יְ ינֶ ען גֶ עווֶ ען ַעל דֶּ ֶר ְך ִדי ֵ ּב ֶ
("מיו ָּחד ׁ ֶש ָ ּב ֲעשָׂ ָרה . .
גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ
כה
ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ר ׁ
ֹאש לְ כָ ל ַהדִּ ְ ּברוֹ תָ ,אנֹכִ י ה'
"אנְ ְּת הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן"כז,
ֱאל ֶֹק ָיך"כו)ּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ
ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ֶּכ ֶתר ִ ּביז ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶעשֶׂ ר ְס ִפירוֹ ת ,אוּן (ב) ֶדער
ארן ִאין ִדי עֲ ֶׂש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת
גִ ילּ וּי ִאיז נִ ְמ ׁ ָש ְך גֶ עווָ ְ
(כּ וֹ לֵ ל ווִ י ָאנֹכִ י ִאיז ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ֲעשָׂ ָרה) ,ווִ י
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת
ּתוֹ ָרה ִאיז ַפ ְ
ְ
ווֶ עלְ כֶ ער ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ יך אוֹ יס ִאין ִמ ְס ּ ָפר ֲעשָׂ ָרה
ֶ(עשֶׂ ר ְס ִפירוֹ תֲ ,עשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ תכח)ּ ִ .ביז ַאז ָדאס
ע'פוֹ ֵעל'ט ִאין ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת
ָהאט אוֹ ְיך גֶ ּ
כט
ַע ְצמוֹּ ִ ,ביז ִאין עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְּ(כ ִד ְב ֵרי ַחזַ "ל
כה)
כו)
כז)
כח)
כט)

פרשתנו כ ,ב.
שמו״ר פמ״ב ,ח.
תקו״ז בהקדמה (יז ,א).
אבות רפ״ה.
תנחומא שמות כה .שמו״ר פ״ה ,ט .הובא בפרש״י פרשתנו
כ ,ב .וראה תניא פל״ו (מו ,א).
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"אנֹכִ י ֲהוָ יָ '" ִאיז גֶ עקו ֶּמען פוּן
ַאז ֶדער קוֹ ל פוּן ָ
"צ ּפוֹ ר
ַאלֶ ע ד' רוּחוֹ ת ָהעוֹ לָ ם אוּן ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ,וְ ִ
לֹא ָצוַ ח עוֹ ף לֹא ּ ָפ ַרח ׁשוֹ ר לֹא גָ ָעה כו'"ל).
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ִאיז ָא ֶ ּבער ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו'" גֶ עווֶ ען ִמ ַ ּצד לְ מַ ְעלָ ה ("וַ ֲאנִ י
ַה ַּמ ְת ִחיל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרלא וַ ֵ ּי ֶרד הֲ וָ יָ' ַעל ַהר ִסינַ י"לב,
ער ֶ ּיבער ִאיז ֶדער
ִ
"וַ יְ ַד ֵ ּבר
אֱֹלקים גו'") ,אוּן ֶד ִ
גִ ילּ וּי ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים גֶ עווֶ ען נָ אר לְ ִפי ָׁשעָ ה [אוּן
ארן ִדי
ִּ
"ב ְמ ׁשוֹ ְך ַה ּיוֹ ֵבל" (ווֶ ען ְס ִ'איז נִ ְס ַּת ֵּלק גֶ עווָ ְ
לג
"ה ָּמה יַ ֲעל ּו ָב ָהר"  ,ווַ יְ יל
ׁ ְשכִ ינָ ה פוּן ַהר ִסינַ י) ִאיז ֵ
עבלִ ְ ּיבן ווִ י ְפ ִר ֶיער] ,ו ְּבאוֹ ֶפן ַאז
ֶדער ַהר ִסינַ י ִאיז גֶ ְ ּ
ע'פוֹ ֵעל'ט ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאוּת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
ָדאס ָהאט גֶ ּ
("פ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמ ָתן"לד ,וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִצ ּפוֹ ר לֹא ָצוַ ח
ָּ
(ב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ
כו') – ווַ יְ יל ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּ
(ב ׁ ְשלֵ ימוּת)
עמען ִ ּ
עקענְ ט אוֹ ְיפנֶ ֶ
הוּא – ָהאט נִ יט גֶ ֶ
(ב ִחינַ ת ַא ַחד
ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן "וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו'" ְ ּ
ָעשָׂ ר);
ְמ ָ'האט ֶדעמוּלְ ט ַ ּבאקו ֶּמען ֶדעם כּ ַֹח צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך
זַ יְ ין ַא ַחד ָעשָׂ ר אוֹ ְיך ִאין ֶדעם ֶעשֶׂ רָ ,א ֶ ּבער ְ ּבגָ לוּי
(ב ִע ָיקר) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
עבלִ ְ ּיבן ְ ּ
(לְ ַמ ּ ָטה) ִאיז גֶ ְ ּ
ְ ּב ִחינַ ת עֶ ֶׂשר (פוּן ֵס ֶדר ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת) – ִדי עֲ ֶׂש ֶרת
ַהדִּ ְ ּברוֹ תַ ,מה ּׁ ֶש ֵאין ֵּכן ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר
ערנָ ְ
אך נִ ְת ַע ֵּלם
ִ
("וַ יְ ַד ֵ ּבר
אֱֹלקים גו'") ִאיז ֶד ְ
ערט דִּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי
עה ְ
ארן (אוּן ְמ ָ'האט גֶ ֶ
גֶ עווָ ְ
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינוּ)ּ ִ ,בכְ ֵדי ַאז אוֹ ְיך ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד
עמען.
ִענְ יָ נָ ם ֵהם – זָ אלְ ן ָדאס ֶקענֶ ען אוֹ ְיפנֶ ֶ
ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ַ ּכ ָ ּונָ ה ִאיזַ ,אז ִא ְידן דו ְּר ְך זֵייעֶ ר
עֲ בו ָֹדה ְּבכֹחַ עַ ְצמָ ם (נִ יט דו ְּר ְך ֶדעם גִ ילּ וּי
עפינֶ ענְ ִדיק
ִמלְ ַמ ְעלָ ה פוּן "וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים גו') – גֶ ִ
("אזְ לַ ת לְ ַק ְר ָּתא
זִ ְיך ְ ּב ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ִאין ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ָ
ַה ֵּל ְך ְ ּבנִ ימו ֵּס ּיה"לה) – זָ אלְ ן ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי
ער ַמאכְ ן ִדי
פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ ר ,דו ְּר ְך ִא ֶ ּיב ְ
ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֶ(עשֶׂ ר) ַאז זֵ יי זָ אלְ ן זַ יְ ין ַא ְּכלִ י מוּכְ ׁ ָשר
"א ַחד ָעשָׂ ר"ַ ,על
צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַ
ייער כּ ַֹח
יט
מ
ערנֶ ען ּתוֹ ָרה ִ זֵ ֶ
יְ ֵדי זֶ ה ווָ אס זֵ יי לֶ ְ
ל)
לא)
לב)
לג)
לד)
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שמו״ר פרשתנו ספכ״ט.
פרשתנו יט ,כ.
תנחומא וארא טו .שמו״ר פי״ב ,ג .ועוד.
פרשתנו שם ,יג.
ראה שבת פח ,ב .שהש״ר פ״ה ,טז [ג] .ועוד.
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SEFER HA SICH OS

"ת ַען לְ ׁשוֹ נִ י ִא ְמ ָר ֶת ָך"
ַהדִּ יבּ וּר ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן ַּ
לז
ייער
("לֵ אמֹר" ֶדעם דְּ ַבר ה' ַמ ָּמ ׁש ) אוּן טו ֶּען זֵ ֶ
ֲעבוֹ ָדה ִאין ווֶ עלְ ט ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַאלֵ יין
ערן ַא ְּכלִ י וְ ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך .ווָ אס ֶדעמוּלְ ט
ווֶ ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ ר
ווֶ ְ
ְ ּבאוֹ ֶפן ׁ ֶשל ְק ִביעּות וְ נִ ְצ ִחּיּות – ווִ י ֶעס ווֶ עט זַ יְ ין
ִ ּב ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִ ּגילּ וּי ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה –
ווָ ארוּם ָדאס קו ְּמט (נִ יט ִמ ַ ּצד ַא כּ ַֹח לְ ַמ ְעלָ ה ,נָ אר)
דו ְּר ְך ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ ָינָם וְ ְ
גִד ָרם הֵ ם.
לו

אר ׁ ְש ֵטיין ֶדעם אוֹ ְיפט ּו
וַ .על ּ ִפי זֶ ה ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
פוּן דוֹ ֵרנ ּו זֶ ה – ֶדער דוֹ ר פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי
וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ:
ערע ָמאל ֶדעם
ער ֶ
ערעדט ֶמ ֶ
ְמ ָ'האט גֶ ֶ
גֶ עווַ אלְ ִד ְיקן ִחידּ ו ּׁש וְ ִעילּ וּי פוּן ֶדעם דוֹ ר – ֶדער
עצ ֶטער דוֹ ר פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער דוֹ ר
לֶ ְ
פוּן גְ אוּלָ ה ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף ב) – ַאז ֶער ׁ ְש ֶטעלְ ט
"מ ֲעשֵׂ ינ ּו
ִמיט זִ ְיך ָפאר ֶדעם גְ ַמר וְ ִס ּיוּם פוּן ַ
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינוּ"לח פוּן ִא ְידן ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י
עצ ֶטע ִ ּבירו ִּרים ִאין גָ לוּת,
אר ֶענְ ִד ְיקן ִדי לֶ ְ
זֶ ה ,צ ּו ַפ ְ
לט
ו ִּבלְ ׁשוֹ ן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר –
עפלֶ ְ
אש ֵטייט
עך"; אוּנְ זֶ ער ֲעבוֹ ָדה ַ ּב ׁ ְ
"צו ּּפו ְּצן ִדי ְקנֶ ּ ְ
ִאין ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי גְ או ָּּלה ְ ּב ּפוֹ ֵעל ַפאר ֶדעם דוֹ ר אוּן
ַפאר ַאלֶ ע דוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י זֶ ה!
ייסטַ ,אז ִאין ֶדעם דוֹ ר ִאיז ֶמען ְמ ַס ֵ ּיים
ָדאס ֵה ְ
ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינ ּו פוּן ִא ְידן ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת
צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין (דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן) ֶדעם גִ ילּ וּי
פוּן ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ֶעשֶׂ רַ ,אז ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
(ב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִ ּג ְד ָרם ֵהם זָ אלְ ן זַ יְ ין גְ ֵרייט
ְּ
אוּן מוּכְ ׁ ָשר צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַע ְצמוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ(א ַחד ָעשָׂ ר).
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז ְמרו ָּּמז ִאין ֶדעם יוֹ ם
ַה ִהילוּלָ א פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר
"כל ַמ ֲעשָׂ יו וְ תוֹ ָרתוֹ וַ ֲעבוֹ ָדתוֹ " ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי
(ווֶ ען ָּ
ו ִּב ׁ ְשלֵ ימוּת) – יוֹם ָהעֲ ִׂש ִירי ְּבחוֹדֶ ׁש ָהַאחַ ד
לה)
לו)
לז)
לח)
לט)

שמו״ר פמ״ז ,ה .ועוד.
תהלים קיט ,קעד.
תו״א פרשתנו סז ,ב.
תניא רפל״ז.
שיחת שמח״ת תרפ״ט.

ספר השיחות

עָ ָׂשרֶ :דער גִ ילּ וּי אוֹ ר (יוֹ םמ) פוּן ֲעשִׂ ִירי ִאיז
אמען ִמיט ֶדעם (חוֹ ֶד ׁש
ארבּ וּנְ ְדן אוּן קו ְּמט צוּזַ ֶ
ַפ ְ
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ֵּס ֶדר
ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ִחידּ ו ּׁשמא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ׁ ֶ
ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת)ֶ .דער (חוֹ ֶד ׁש ִמ ְּל ׁשוֹ ן) ִחידּ ו ּׁש פוּן
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ִאין ֶדעם גִ ילּ וּי אוֹ ר (יוֹ ם)
ַא ַחד ָעשָׂ ר ווֶ ְ
פוּן ֲעשִׂ ִירי.
זִ .אין ֶדעם דוֹ ר פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו גו ָּפא זַ יְ ינֶ ען
אראן ֶע ְטלֶ עכֶ ע ׁ ְשלַ ִ ּבים ו ְּתקוּפוֹ ת ,ו ִּבכְ לָ לוּת –
ַפ ַ
ְד ַריי ׁ ְשלַ ִ ּבים( :א) יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר
(יוּ"ד ׁ ְש ַבט ת"ש יּו"ד) – ֶדער ִס ּיוּם ַה ְּתקו ָּפה פוּן
ֲעבוֹ ַדת ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא
דוֹ ֵרנ ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין( .ב) ֶדער יוֹ ם
לְ ָמ ֳח ָרתוֹ – יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר ֶ(דער
ֶע ְר ׁ ְש ֶטער גַ אנְ ֶצער ָטאג לְ ַא ֲח ֵרי ַה ִה ְס ַּת ְּלקוּת),
ו ִּב ְמיו ָּחד ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַע ׁ ְש ֵּתי ָעשָׂ ר (תשי"א)מב – ווֶ ען
ֶעס ָהאט זִ ְיך ָאנְ גֶ עהוֹ ְ ּיבן ֶדער ֶה ְמ ׁ ֵש ְך וְ ִחידּ ו ּׁש פוּן
ַא נַ ייְ ֶער ְּתקו ָּפה וְ "נִ ְתל ּו ַה ְּמאוֹ רוֹ ת"מג פוּן ֶדעם דוֹ ר
ַה ּׁ ְש ִב ִיעי פוּן ַאלְ ְטן ֶר ִ ּבי'ן ָ(א ֶדער דוֹ ר ַה ְּת ׁ ִש ִיעי פוּן
ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב)( .ג) ִדי ְּתקו ָּפה נָ ְ
אך ֶדער ִה ְס ַּת ְּלקוּת
פוּן ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ְ ּביוֹ ם
כ"ב לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר (כ"ב ׁ ְש ַבט תשמ"ח).
אדיְ ְיטן ִ ּבכְ לָ לוּת
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ִדי ְד ַריי ְּתקוּפוֹ ת ַ ּב ַ
ְד ַריי ַד ְרגוֹ ת ִאין ֶדעם ִס ּיוּם ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן לַ ֲעשׂ וֹ ת
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,ה ְמ ׁ ָשכַ ת ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד
ָעשָׂ ר ִאין ְ ּב ִחינַ ת ֶעשֶׂ ר (ווָ ארוּם ִ ּבכְ ֵדי ַאז ָדאס זָ אל
ארף ִדי ֲעבוֹ ָדה זַ יְ ין דַּ ְר ָ ּגא
זַ יְ ין ְ ּבגִ ְד ֵרי ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַד ְ
ַא ַחר דַּ ְר ָ ּגא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה):
(א) ִדי ֲעבוֹ ָדה – ִ ּביז ֶדעם ִס ּיוּם ו ׁ ְּשלֵ ימוּת
"עשֶׂ ר"ּ ִ ,בכְ ֵדי
ָה ֲעבוֹ ָדה – ִאין עוֹ לָ םּ ְ ,ב ַד ְר ַ ּגת ֶ
עמען ֶדעם גִ ילּ וּי
ייטן ֶדעם עוֹ לָ ם צ ּו אוֹ ְיפנֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ֱ(אלֹקוּת ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם),
פוּן ַ
מ)
מא)
מב)
מג)
מד)
מה)
מו)

כמ״ש (בראשית א ,ה) "ויקרא אלקים לאור יום".
ראה ראב״ע בא יב ,ד .ס' השרשים לר׳ יונה בן ג׳נאח
ולהרד״ק ערך חדש.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳  255הערה .99
ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 5־.293
ראה סה״מ תקס״ה ח״א ע׳ תפט .הנסמן בסה״מ מלוקט
ח״ב ע׳ רמא הערה .32
ביאורי הזהר (לאדהאמ״צ) בשלח מג ,ג ואילך .וראה ד״ה
ולקחתם לכם תרס״א (ע׳ קצז).
ע״ד החידוש ד״אין עוד מלבדו״ (ואתחנן ד ,לה) לגבי "אין
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כ"ב שבט תשנ"ב

ערן ִמ ְּמ ִציאוּתוֹ (ווִ י
אוּן ֶער זָ אל נִ יט נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ווֶ ְ
ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה)ָ .א ֶ ּבער ִאין ֶדעם ִאיז
"עשֶׂ ר",
ְ ּב ִע ָיקר ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ו ְּבגָ לוּי ֶדער ִענְ יָ ן פוּן ֶ
ערט ַא ְּכלִ י צ ּו
"עשֶׂ ר" גו ָּפא – ווִ י ֶער ווֶ ְ
נָ אר ִאין ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" .ו ְּבאוֹ ֶפן ַאז ְס ִ'איז נָ ְ
אך ַאלְ ץ נִ ָּיכר ַאן
ַ
"א ַחד ָעשָׂ ר",
"עשֶׂ ר" אוּן ַ
ישן ֶ
ער ׁ ֵשייד ְצווִ ׁ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ארף זַ יְ ין ְ ּבגִ ְד ֵרי
ֵמ ַהאי ַט ְע ָמא גו ָּפא ווָ אס ָדאס ַד ְ
ייען נָ ְ
אך ִאין ַא
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים אוּן ִדי ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ׁ ְש ֵט ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר").
"עשֶׂ ר" (אוּן נִ יט ַ
ַד ְר ָ ּגא פוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ַע ְצמוֹּ ִ ,ביז ַאז
(ב) ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַ
"א ַחד ָעשָׂ ר"ָ .דאס
ערט נִ ְת ַע ֶּלה ִאין ַ
"עשֶׂ ר" ווֶ ְ
ֶ
ְ
"עשֶׂ ר",
"א ַחד ָעשָׂ ר" ּפוֹ ֵעל'ט אוֹ יך ִאין ֶ
ייסט ַאז ַ
ֵה ְ
"א ַחד
ערט זִ ְיך ֶדער גִ ילּ וּי פוּן ַ
ָא ֶ ּבער ְ ּב ִע ָיקר ֶה ְ
ערט ַא ֵטייל
"עשֶׂ ר" ִאיז נִ כְ לָ ל אוּן ווֶ ְ
ָעשָׂ ר" (אוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר").
פוּן ַ
"עשֶׂ ר" ִ(מ ַ ּצד
(ג) ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִחיבּ וּר וְ ַה ִ ּיחוּד פוּן ֶ
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ הוּא),
ִענְ יָ נוֹ הוּא) אוּן ַ
ערן ַא ִד ָירה לוֹ
ַאז ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם ווֶ ְ
ער ִמיט
אמען ֶד ְ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ,לְ ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךמד .צוּזַ ֶ
ווָ אס ָדאס ִאיז ַא ִד ָירה ל ֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ָ(א ֶ ּבער נָ ְ
אך
ַאלְ ץ ַא ַ ּבאזוּנְ ֶדער זַ ְ
אך ִּכ ְביָ כוֹ ל פוּן ֶדעם ַד ָ ּיר ַע ְצמוֹ,
ְ ּבלַ יְ ְ ּיבנְ ִדיק ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ֶעשֶׂ ר ַ ּבאזוּנְ ֶדער פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר)
ערט ִדי ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם
– ווֶ ְ
מה
ַד ָ ּיר ,ו ְּבלָ ׁשוֹ ן ַה ָ ּידו ַּע ֶ :דער יֵ ׁש ַה ִ ּנ ְב ָרא ִאיז ֵ(איין
זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם) יֵ ׁש ָה ֲא ִמ ִּיתימו.
עצ ֶטע ִענְ יָ נִ ים זַ יְ ינֶ ען
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ִדי ְצווֵ יי לֶ ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר" גו ָּפאַ :א ַחד
ְּכנֶ גֶ ד ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת ִאין ַ
ְ
ְ
ָעשָׂ ר ווָ אס ִאיז נָ ְ
אך ְ ּב ֶע ֶרך וְ ׁ ַש ָ ּייך צ ּו ֶעשֶׂ ר (אוּן
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִדי ּ ְפעו ָּּלה אוֹ יף ַד ְר ַ ּגת
ער ֶ ּיבער ָהאט ַ
ֶד ִ
ֶעשֶׂ ר ִצי ִאין ַאן אוֹ ֶפן פוּן ִ ּב ּיטוּל (ווִ י ְס ִ'איז גֶ עווֶ ען
ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה)ָ ,א ֶדער ִאין ַאן אוֹ ֶפן ַאז ֶעשֶׂ ר ִמ ַ ּצד
עוד" (ואתחנן שם ,לט) ,ש״אין עוד״ שולל לגמרי מציאות
הנבראים ,שאין "שום מציאות כלל" (ד״ה ולקחתם שם),
היינו ,ביטול הנבראים לגבי בחי׳ אחד עשר ,משא״כ "אין עוד
מלבדו" פירושו ש(רק) בלעדו "אין עוד" אבל "עמו" ישנה
מציאות (ראה גם לקו״ש חכ״ה ע׳  202הערה  .)86ואולי יש
לומר גם באופן אחר" :אין עוד מלבדו" מורה שיש (עמו)
"עוד" מציאות ,היינו שעדיין ישנו חילוק בין "עשר" ו"אחד
עשר" .ולמעלה מזה הוא "אין עוד" שמורה על התאחדות
גמורה בין מציאות (העולם) ועצמותו ית׳ ("עשר" ו"אחד
עשר") ,כך ש"אין עוד" מציאות (אפילו "עמו").
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ַע ְצמוֹ ְ ּבלַ יְ ְ ּיבט סוֹ ף־סוֹ ף ַא ַ ּבאזוּנְ ֶדער ְמ ִציאוּת פוּן
ַא ַחד ָעשָׂ ר); אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ווָ אס ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוֹ יף
"אנְ ְּת הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן" –
ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך – ַ
ווָ אס ֶער ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך לְ גַ ְמ ֵרי צ ּו ֶעשֶׂ ר אוּן צ ּו
יידן
ער ֶ ּיבער ָהאט ֶער ְ ּבכ ַֹח זֵ יי ֵ ּב ְ
ַא ַחד ָעשָׂ ר ,אוּן ֶד ִ
צ ּו ְמ ַח ֵ ּבר אוּן ְמ ַא ֵחד זַ יְ ין ִ ּב ׁ ְשלֵ ימוּת.
ישן ִדי
ח .וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמר ֶדעם ִחילּ וּק ְצווִ ׁ ְ
ְד ַריי ְּתקוּפוֹ ת ַה ּנַ"ל:
יוֹ ם ָה ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר גֵ ייט אוֹ יף
עצ ֶטע
ֶדעם ִס ּיוּם וּגְ ַמר ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ְמ ָב ֵרר זַ יְ ין ִדי לֶ ְ
ְ
עפלֶ עך".
"ש ַיריִ ים" פוּן גָ לוּת" ,צו ּּפו ְּצן ִדי ְקנֶ ּ ְ
ִׁ
ו ְּב ִסגְ נוֹ ן ָה ָאמוּרֶ :דער גְ ַמר ו ׁ ְּשלֵ ימוּת ָה ֲעבוֹ ָדה
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִאין
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַהדּ וֹ רוֹ ת צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין ַ
ְ
"עשֶׂ ר"ָ ,א ֶ ּבער ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז ֶעס זַ יְ ינֶ ען נָ אך ַאלְ ץ ָדא
ֶ
ערע ִענְ יָ נִ ים ִ(מ ַ ּצד ִ ּג ְד ֵרי ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים):
ְצווֵ יי ַ ּבאזוּנְ ֶד ֶ
ֲעשִׂ ִירי ִמ ַ ּצד ַה ָ ּי ִמים אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִמ ַ ּצד ֶה ֳח ָד ׁ ִשים
– ווַ יְ יל ִדי ַד ְר ָ ּגא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ("וַ יְ ַד ֵ ּבר ֱאל ִֹקים
גו'" ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם) ָהאט נָ ְ
אך נִ יט ִאינְ גַ אנְ ְצן
דו ְּרכְ גֶ ענו ֶּמען עוֹ לָ ם ֶ(עשֶׂ ר)ּ ְ ,ב ֵמילָ א ָהאט ֶמען
אקע ֶדעם ִחידּ ו ּׁש (חוֹ ֶד ׁש) פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר,
ַט ֶ
ָא ֶ ּבער ִדי ֲעבוֹ ָדה גְ לוּיָ ה ִ(מ ַ ּצד ַה ָ ּי ִמיםִ ,ענְ יַ ן ָהאוֹ ר
אש ֵטייט נָ ְ
אך ִאין ֶדער ַד ְר ָ ּגא פוּן ֶעשֶׂ ר
וְ ַה ִ ּגילּ וּימ) ַ ּב ׁ ְ
ִּ
[כ ְמבוֹ ָאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרמז ַאז ֶדער ּתוֹ כֶ ן ָה ֲעבוֹ ָדה
פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ
אש ַטאנֶ ען פוּן ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן
ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין ִאיז ַ ּב ׁ ְ
ֲעשִׂ ִירי].
ֶדער יוֹ ם לְ ָמ ֳח ָרתוֹ – יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר לְ חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד
אדיְ יט ַאז נוֹ ָסף אוּן נָ ְ
אך ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן
ָעשָׂ ר – ַ ּב ַ
ערגְ ֵרייכְ ט ֶמען אוּן
יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ רֶ ,ד ְ
"מ ֲעלִ ין
ערט נִ ְת ַע ֶּלה (לוֹ יט ֶדעם ְּכלַ ל פוּן ַ
ֶמען ווֶ ְ
מח
ְ
ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש" ) אוֹ יך צ ּו ֶדעם גִ ילּ וּי (יוֹ ם) פוּן ַא ַחד
ָעשָׂ ר ,ו ְּבאוֹ ֶפן ָּכזֶ ה ַאז ָדאס הוֹ ְ ּיבט אוֹ יף אוֹ ְיך ֶדעם
מז) ס׳ השיחות תש״נ ח״א ע׳  235ואילך.
מח) ברכות כח ,א .וש״נ.
מט) ל׳ הכתוב – דברים א ,ב.
נ) ולהעיר מהשייכות דחודש האחד עשר ל"ביום עשתי
עשר יום (לחודש הראשון) נשיא לבני אשר" (נשא ז ,עב)
[להדעות שהשייכות דהנשיאים לחדשי השנה היא כסדרם
בחנוכת המשכן (קה״י ערך אות יו״ד ערך י״ב חדשים וי״ב
שבסים .ובאות ש׳ ערך שבט .בני יששכר מאמרי חודש
שבט מאמר א׳ בסופו)] .ויש לומר ,שיום אחד עשר בחודש
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SEFER HA SICH OS

"א ַחד
גִ ילּ וּי פוּן יוֹ ם ָה ֲעשִׂ ִירי צ ּו ֶדער ַד ְר ָ ּגא פוּן ַ
ָעשָׂ ר יוֹ ם"מטְ .מ ָ'האט ֶדעמוּלְ ט ַא ַחד ָעשָׂ רֵ ,הן ִמ ַ ּצד
ֶדעם חוֹ ֶד ׁש (חוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) אוּן ֵהן ִמ ַ ּצד ֶדעם
יוֹ ם וְ גִ ילּ וּי (יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר)נַ ,א ַחד ָעשָׂ ר ַסיי ווִ י
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך צוּם ְמ ַק ֵ ּבל (לְ ָבנָ ה ,חוֹ ֶד ׁש) ,אוּן
ָדאס ווֶ ְ
נא
ַסיי ווִ י ָדאס ִאיז ִמ ַ ּצד ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע ַ(ח ָּמה ,יוֹ ם) .
ָא ֶ ּבער ָדאס ִאיז ַאלְ ץ ַא ַד ְר ָ ּגא פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ווָ אס
ִאיז ׁ ַש ָ ּי ְיך ו ְּב ֶע ֶר ְך צ ּו ֶעשֶׂ ר.
אך צ ּו נָ ְ
ערנָ ְ
אך ַא
ִאין ֶדעם גו ָּפא קו ְּמט ֶמען ֶד ְ
ערע ַד ְר ָ ּגא – ַאז ְמ ַ'האלְ ט ׁשוֹ ין נָ ְ
אך ֶדעם ִס ּיוּם
ֶהעכֶ ֶ
ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַאלֶ ע ִ ּבירו ִּרים ,אוּן ְמ ָ'האט ׁשוֹ ין אוֹ יךְ
עפלֶ ְ
ארף נָ אר
"צוּגֶ ּ
עך" וכו' ,אוּן ְמ ַ'ד ְ
עפו ְּצט ִדי ְקנֶ ּ ְ
ׁ ְש ֵטיין גְ ֵרייט צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ָמ ׁ ִש ַיח ִצ ְד ֵקנ ּו – ִדי
ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(אינְ גַ אנְ ְצן ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך
צ ּו ֶעשֶׂ ר) ,ווָ אס טוּט אוֹ יף ֶדעם ִחיבּ וּר וְ ִאיחוּד פוּן
ֶעשֶׂ ר ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ הוּא) אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(מ ַ ּצד ִענְ יָ נוֹ
הוּא) – ִּכ ְמרו ָּּמז ִאין כ"ב ׁ ְש ַבט:
כ"ב ִאיז ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם ַ(א ַחד ָעשָׂ ר יוֹ ם פוּן
ֶדעם יוֹ ם ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר)ָ .דאס
ייסט ַאז ִאין יְ ֵמי ַהחוֹ ֶד ׁש ַע ְצ ָמם – ָהאט ֶמען ְצווֵ יי
ֵה ְ
ָמאל ַא ַחד ָעשָׂ ר (נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ָדאס ִאיז
אדיְ יט
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ַ ּב ַ
ַּתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ִ(ה ְת ַא ְחדּ וּת
ֶעשֶׂ ר ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר)ַ ,אז אוֹ ְיך ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ַה ִ ּגילּ וּיִ ים
ו ְּב ַד ְר ַ ּגת ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע (יוֹ ם) ָהאט ֶמען ַסיי ַא ַחד ָעשָׂ ר
ווִ י ָדאס הוֹ ְ ּיבט אוֹ יף ֶדעם ֶעשֶׂ ר ַּ(ת ְח ּתוֹ נִ ים) ,אוּן
ַסיי ַא ַחד ָעשָׂ ר ִמ ַ ּצד ַע ְצמוִֹ ,מ ַ ּצד ֶע ֶצם ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע –
ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּב ַט ֲה ָרתוֹ ַמ ָּמ ׁשִ ,מ ַ ּצד ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
אוּן – ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
ייסט ַאז לְ ַא ֲח ֵרי ווִ י ְמ ָ'האט ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת
ָדאס ֵה ְ
(בחוֹ ֶד ׁש ָה ַא ַחד ָעשָׂ ר)ִ ,די
פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּ
ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ִא ְידן לְ ַמ ּ ָטה צ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְיך זַ יְ ין
הראשון (ניסן) קשור עם התחלת הגילוי – ״הלידה״ – של
בחי׳ אחד עשר (וראה שיחת שבת הגדול ערב י״א ניסן
תשמ״ט (סה״ש ח״ב ע׳  389ואילך)) ,כידוע שבחודש ניסן
היתה לידת עם ישראל (ראה יחזקאל טז .וראה תו״א ר״פ
וארא .תו״ח שם צו ,ב ואילך .סהמ״צ להצ״צ עז ,סע״ב
ואילך .ועוד); ויום אחד עשר בחודש אחד עשר קשור עם
שלימות הגילוי של אחד עשר ,באופן של נשיאות בגלוי.
נא) ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 19־.317

ספר השיחות

(ש ִ ּנ ְּיתנ ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד ָעשָׂ ר ִאין ִדי ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת ׁ ֶ
ייטן
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ַ ּבא ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה) ,קו ְּמט צ ּו ַא ְצווֵ ְ
"א ַחד ָעשָׂ ר יוֹ ם ֵמחוֹ ֵרב"מט – ֶדער גִ ילּ וּי פוּן
ָמאל ַ
נב
ּ
"ב ָך" ְּכנֶ גֶ ד ִדי כ"ב אוֹ ִתיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה .
ְּ
אדיְ יט ִדי ַד ְר ָ ּגא ֶעלְ יוֹ נָ ה
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ַ ּב ַ
ארבּ וּנְ ְדן ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר,
ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ווִ י זִ י ִאיז ַפ ְ
ְ
אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם (ווָ אס ִאיז נָ אך ֶהעכֶ ער
ַפאר ַא ַחד ָעשָׂ ר ַאלֵ יין)ֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְעלָ ה פוּן ּתוֹ ָרה ווִ י
זִ י ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ ְיך אוֹ יס ִאין ֲעשָׂ ָרה ֲ(עשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת)
– ּתוֹ ָרה ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
נג
"אוֹ ַריְ ָתא וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא כּ וּלָ א ַחד" ִּ ,כ ְמרו ָּּמז
"ב ָך" – ווָ אס גֵ ייט
ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּ
("ב ָך ְ ּב ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּךְ
ער ׁ ְש ְטן ְ ּ
אוֹ יף ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
הוּא"נד)ַ ,ע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךּ ְ ,ב ָך ְ ּב ַע ְצמו ְּת ָךנה,
ערט ַא
ווָ אס דו ְּר ְך ִדי כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ווֶ ְ
"ב ָך"ַ ,ע ְצמוּת ֵאין סוֹ ף
אר ֵאיינְ ִצ ְיקט ִמיט ְ ּ
ִאיד ַפ ְ
נו
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך ִאין ַאלֶ ע
ָ ּברו ְּך הוּא  .אוּן ָדאס ווֶ ְ
ְ
זַ יְ ינֶ ע ִענְ יָ נִ ים ו ְּפ ָר ִטים (ווֶ עלְ כֶ ע ׁ ְש ֶטעלְ ן זִ יך אוֹ יס
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶעשֶׂ רֶ ,עשֶׂ ר כּ ֹחוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וכו') ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן
עדער ִאיד אוּן
" ְּבָך יְ ָב ֵר ְך יִ שְׂ ָר ֵאל"ַ ,אז יִ שְׂ ָר ֵאל (יֶ ֶ
טשט ִמיט ַאלֶ ע ְ ּב ָרכוֹ ת
ערט גֶ ֶ ּ
עבענְ ׁ ְ
ַאלֶ ע ִא ְידן) ווֶ ְ
"ב ָך"ּ ְ ,ב ַע ְצמו ְּת ָך.
– פוּן ְ ּ
ט .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא":
ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת – ַ
"ח ָ ּיה" ִ(מ ְּל ׁשוֹ ן ַח ִ ּיים) ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוּן גֵ ייט אוֹ יף
ַ
ּ
ְּכלָ לוּת ַח ֵיי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֵ(חלֶ ק ֱאלוֹ ַקה ִמ ַּמ ַעל ַמ ָּמ ׁש),
נב)
נג)

נד)
נה)

נו)
נז)
נח)
נט)

ראה שהש״ר פ״א ,ד (קרוב לסופו) :בך בכ״ב אותיות
שכתבת לנו בתורה ,ב׳ תרין כ׳ עשרין ,הרי בך.
תניא פ״ד ורפכ״ג בשם הזהר .וראה זהר ח״א כד ,א .ח״ב ס,
א .תקו״ז ת״ו (כא ,ב) .תכ״ב (סד ,א) .לקו״ת נצבים מו ,ב.
ועוד.
שהש״ר שם.
ראה אוה״ת (כרך ד) דרושים לסוכות ע׳ א׳תשס .סה״מ
תש״א ע׳  .94תרפ״ח (תש״ח) ע׳ קסה (ע׳  .)250מלוקט
ח״ג ע׳ רטו .וראה תו״א בשלח סד ,סע״ב .שער האמונה
ספנ״ו (צ ,א) .מאמרי אדהאמ״צ ויקרא ח״א ע׳ שפד.
ראה סה״מ תרפ״ח (תש״ח) ותש״א שבהערה הקודמת.
ראה המשך ר״ה תרס״ג (ע׳ ב ואילך) ,תש״ח (ע׳ ד ואילך).
סה״מ ת״ש ע׳  31ואילך.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳  297הערה .97
ברכות מג ,א .וגירסת הרי״ף ורבינו יונה ברכות שם:
ממושקא.
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כ"ב שבט תשנ"ב

ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך פוּן ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ַע ְצמוּתוֹ
ווָ אס ווֶ ְ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך.
אראן ִ ּבכְ לָ לוּת
ִאין ַח ּיוּת ַ(ה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) גו ָּפא זַ יְ ינֶ ען ַפ ַ
ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ תנז( :א) חַ ּיּות ְּפ ָר ִטי ּ ְ(פנִ ִימי) – אוֹ ר
וְ ַח ּיוּת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ווָ אס ִאיז זִ ְיך ִמ ְתלַ ֵ ּב ׁש ְ ּבאוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי
ו ְּפ ָר ִטי ִאין ֶדעם גוּף (אוּן ִאין ִדי כּ ֹחוֹ ת ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים),
אוּן (ב) חַ ּיּות ּכְ לָ לִ י ַ(מ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) – ווָ אס ִאיז
(באוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי) ִאין ֶדעם גוּף
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ְ ּ
ְ
(ו ִּבכְ לָ לוּת – ְד ִר ְיקט זִ יך ֶעס אוֹ יס ִאין ִדי כּ ֹחוֹ ת
ַמ ִּק ִיפיםָ ,רצוֹ ן וְ ַת ֲענוּג).
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ִדי ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים זַ יְ ינֶ ען ְמרו ָּּמז
"ח ָ ּיה" גֵ ייט
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא"ַ :
עמען ַ
ִאין ִדי ְצווֵ יי נֶ ֶ
ּ
עבט
(ב ִע ָיקר) אוֹ יף ִדי ַחיוּת ּ ְפנִ ִימי ,ווֶ עלְ כֶ ע ַ ּבאלֶ ְ ּ
ְּ
ֶדעם גוּף ְ ּב ֶד ֶר ְך ִה ְתלַ ְ ּב ׁשוּת ּ ְפנִ ִימית .אוּן "מו ׁ ְּש ָקא"
– ווָ אס ִאיז ַא ִמין ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמיםנח (ו ְּמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו
בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י ְבשָׂ ִמיםנט) ,וּלְ כַ ָּמה ֵדיעוֹ תס ִאיז ָדאס
ֵאיינֶ ער פוּן ִדי י"א ַס ְמ ָמנֵ י ַה ְּקט ֶֹרת (מוֹ ר) – גֵ ייט
אוֹ יף ַמ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כיָ דו ַּע ַאז ֵר ַיח ִאיז ַאן ִענְ יָ ן
ׁ ֶשל ַמ ִּקיף (נִ יט ווִ י ַא ַמ ֲאכָ ל ווָ אס ְמ ִ'איז טוֹ ֵעם
ערט דַּ ם
אוּן ֶעס גֵ ייט ַא ַריְ ין ִ ּב ְפנִ ִימ ּיוּת אוּן ווֶ ְ
סב
ו ָּבשָׂ ר ִּכ ְבשָׂ רוֹ סא) ,אוּן ֵר ַיח ִאיז ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ער ַפאר ַמאכְ ט ֶמען "בּ וֹ ֵרא ִמינֵ י ְבשָׂ ִמים"
[ווָ אס ֶד ְ
"כ ֵדי לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִהיא
ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתְּ ,
דוֹ ֶא ֶבת לִ ִיצ ַיאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה יְ ֵת ָרה
ערגְ ֵרייכְ ט
ׁ ֶש ָהלְ כָ ה כו'"סג] ,ווָ ארוּם ֵר ַיח (ווָ אס ֶד ְ
ְ
ִאין ַמ ִּקיף ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) ָהאט ְ ּבכ ַֹח צ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיך זַ יְ ין ַא
ַח ּיוּת ָח ָד ׁש ִאין ֶדעם גוּףסדּ ִ .ביז נָ אכְ ֶמער – ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ס)

סא)
סב)
סג)

סד)

רמב״ם הל׳ ברכות רפ״ט .הל׳ כלי המקדש פ״א ה״ג .ראב״ע
תשא ל ,כג .ועוד – נסמן בסה״ש שם .וראה שו״ע אדה״ז
או״ח סרצ״ז ס״ג.
תניא פ״ה (ט ,ב).
ראה תו״א תולדות כ ,רע״ד .שם (בהוספות) קיז ,ב .הנסמן
בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רמז הערה .52
רשב״ם ותוס׳ פסחים קב ,סע״ב .תוד״ה כי – ביצה לג ,ב.
שו״ת הרשב״א ח״ג סר״צ .שו״ע אדה״ז או״ח ר״ס רצז
[ושם" ,טוב להניח חתיכת מור בתוך מיני ריחות שמברכים
עליהם בורא מיני בשמים (בהבדלה במוצש״ק) כו׳"] .ועוד.
– וראה לקו״ש חל״א ע׳  191ואילך .וש״נ.
ראה בכל זה (החילוק ביו מאכל וריח ,קרבנות וקטורת ,ריח
המאכל וריח בעצם) – עטרת ראש שער יוהכ״פ בסופו .שערי
אורה ד״ה בכ״ה בכסלו פי״ג ופכ״ה .ד״ה והוא כחתן תרנ״ז
פי״א (ע׳ קסב) ואילך .ד״ה ביום השמע״צ וד״ה וירח ה׳ עדר״ת
(המשך תער״ב ח״א פרי״ג ואילך) .לקו״ש ח״ה ע׳  .402ועוד.
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נֶהֱ נֵית ִמן ָה ֵר ַיחסה.
ו ִּבכְ לָ לוּת – ִאין ִדי ֲח ִמ ּׁ ָשהסו ֵׁשמוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו
לָ ּה (לְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה) ,נֶ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ַח ָ ּיה יְ ִח ָידהסז –
"ח ָ ּיה" אוֹ יף נֶ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ּ ְ(פנִ ִימ ּיוּת),
גֵ ייט ַ
אוּן "מו ׁ ְּש ָקא" ֵ(ר ַיח) גֵ ייט אוֹ יף ַח ָ ּיה יְ ִח ָידה
"ח ָ ּיה" גֵ ייט
ַ(מ ִּק ִיפים) .ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת יֵ ׁש לוֹ ַמר – ַאז ַ
אוֹ יף ַח ָ ּיה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ(מ ִּקיף ַה ָּקרוֹ ב ֶאל ַה ּ ְפנִ ִימי),
אוּן "מו ׁ ְּש ָקא" – יְ ִח ָידהסח ַ(מ ִּקיף דְּ ַמ ִּקיף ,נְ ׁ ָש ָמה
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה
לִ נְ ׁ ָש ָמה)ּ ִ .ביז – אוֹ יף ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶ
ֵמ ַה ֲ(ח ִמ ּׁ ָשה) ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו לָ ּהסט) ,ווָ אס פוּן
אר ְטן ְ ּב ֶע ֶצם ִאיז ֵר ַיח ַמ ְמ ׁ ִש ְיך ַא ַח ּיוּת ָח ָד ׁש (אוּן
ָד ְ
ע
ֲהנָ ָאה וְ ַת ֲענוּג) ִאין נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם .
("ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא")
ער ֶטער ַ
אוּן ְ ּב ׁ ַש ַעת ִדי ְצווֵ יי ווֶ ְ
אמען פוּן אֵ יין
אמען ַאלְ ס ֵאיין נָ ֶ
קו ֶּמען צוּזַ ֶ
אדיְ יט ֶעס ֶדעם ִחיבּ וּר וְ ִאיחוּד פוּן
טשןּ ַ ,ב ַ
ֶמענְ ׁ ְ
ּ
ילּ
אמען – ַאז ֶדער גִ וּי פוּן ַמ ִקיף
יידע ִענְ יָ נִ ים צוּזַ ֶ
ֵ ּב ֶ
וְ ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ(א ַחד ָעשָׂ רְּ ,כנֶ גֶ ד ִדי י"א ַס ְמ ָמנֵ י
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך וְ נִ ְתלַ ֵ ּב ׁש (נִ יט נָ אר ְ ּבאוֹ ֶפן
ַה ְּקט ֶֹרת) ווֶ ְ
ַמ ִּקיף ,ווִ י ָדאס ִאיז דו ְּר ְך ֵר ַיח ַאלֵ יין ,נָ אר אוֹ ְיך)
ְ ּבאוֹ ֶפן ּ ְפנִ ִימי ִאין ֶדעם גוּף אוּן ִאין ִדי עֶ ֶׂשר כּ ֹחוֹ ת
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים.

עטאן ְ ּבגָ לוּי דו ְּר ְך ּתוֹ ָרה
ערט אוֹ ְיפגֶ ָ
אוּן ָדאס ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְת ַ ּג ֶּלה ווִ י
ְּ(כיָ דו ַּעעג ַאז דו ְּרך אוֹ ַריְ ָתא ווֶ ְ
"יִ שְׂ ָר ֵאל וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא כּ וּלָ א ַחד") ,ווָ אס
אראן ִדי ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת אוּן
אוֹ ְיך ִאין ּתוֹ ָרה זַ יְ ינֶ ען ַפ ַ
ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם [עַ ל ּדֶ ֶרְך ִדי ְצווֵ יי ַד ְרגוֹ ת ִאין ּתוֹ ָרה
"מיו ָּחד
פוּן ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ָ(אנֹכִ יְ ,
ׁ ֶש ָ ּב ֲעשָׂ ָרה") ,אוּן ִדי כ"ב אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ווָ אס ִאיז
יידן ְמ ַח ֵ ּבר] :נִ גְ לֶ ה ְדתוֹ ָרה – ַח ּיוּת ּ ְ(פנִ ִימי) ,אוּן
זֵ יי ֵ ּב ְ
עד
ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה – ֵר ַיח ַ(מ ִּקיף)" ,סוֹ ד ַט ֲע ֶמ ָיה
ו ִּמ ְס ַּתר ְצפוּנוֹ ֶת ָיה"עה ,ווָ אס גַ לְ יָ א ְדאוֹ ַריְ ָתא
אר ִ ּבינְ דט גַ לְ יָ א ִדנְ ׁ ָש ָמה ִמיט גַ לְ יָ א ְדקו ְּד ׁ ָשא
ַפ ְ
ְ
אר ִ ּבינְ דט ָס ִתים
ְ ּב ִריך הוּא אוּן ָס ִתים דְּ אוֹ ַריְ ָתא ַפ ְ
דִּ נְ ׁ ָש ָמה ִמיט ָס ִתים דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּאעו; אוּן
("ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא") – ְ ּבכ ַֹח
דו ְּר ְך ִחיבּ וּר ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד ַ
ערן זֵ יי ֵאיין
ָה ֶע ֶצם ׁ ֶ
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ִמ ָּס ִתים וְ גַ לְ יָ א) – ווֶ ְ
ְ
זַ ְ
אך ְ ּבגָ לוּיַ ,אז אוֹ יך ָס ִתים דְּ תוֹ ָרה וְ ָס ִתים דִּ נְ ׁ ָש ָמה
וְ ָס ִתים דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא – ִ ּביז ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך – קו ְּמט ְ ּבגָ לוּי ַמ ָּמ ׁשִ ,אין גַ לְ יָ א ְדקו ְּד ׁ ָשא
ְ ּב ִר ְיך הוּא ,גַ לְ יָ א ְדתוֹ ָרה אוּן גַ לְ יָ א ִדנְ ׁ ָש ָמה,
[ו ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ָּכתוּב ְ ּב ֵר ׁיש ּ ַפ ְר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים –
"וְ ֵא ֶּלה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ָּתשִׂ ים לִ ְפנֵ ֶיהם"ַ ,אז
"תשִׂ ים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ִס ָימה (וְ אוֹ ָצר)עז ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה
אוֹ ְיך ָּ
– ּ ְפנִ ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה (ווֶ עלְ כֶ ע ִאיז ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ָסתוּם
וְ גָ נוּז) ׁ ְש ֵטייט ְ ּבאוֹ ֶפן ָ ּגלוּי ("וְ ֵא ֶּלה")ּ ִ ,ביז ְ ּבאוֹ ֶפן
"כ ׁ ֻשלְ ָחן ֶה ָערו ְּך
פוּן "לִ ְפנֵ ֶיהם" ,לִ ְפנִ ִימ ּיו ָּתםעחְּ ,
וּמוּכָ ן לֶ ֱאכוֹ ל לִ ְפנֵ י ָה ָא ָדם"עט].

וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ָדאס קו ְּמט פוּן ְ ּב ִחינַ ת יְ ִח ָידה
ׁ ֶש ַ ּב ְ ּנ ׁ ָש ָמה ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך ִמיט ֶדעם יָ ִחיד
ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה – "יְ ִח ָידה לְ יַ ֲח ָד ְך"עא ,אוּן נָ אכְ ֶמער
– פוּן ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ("לָ ּה") ווִ י זִ י ִאיז ֵאיין זַ ְ
אך
ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך" ,יִ שְׂ ָר ֵאל וְ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך
הוּא כּ וּלָ א ַחד"עב – ווָ אס ֶער ִאיז ֶהעכֶ ער ַסיי ַפאר
ער ֶ ּיבער ָהאט ֶער
ַמ ִּק ִיפים אוּן ַסיי ַפאר ּ ְפנִ ִימ ִ ּייםֶ ,ד ִ
ְ ּבכ ַֹח זֵ יי צ ּו ְמ ַח ֵ ּבר ו ְּמ ַא ֵחד זַ יְ יןַ ,אלֶ ע ֲח ִמ ּׁ ָשה ׁ ֵשמוֹ ת
יַ ַחד ְ ּבגָ לוּי.

אר ׁ ְש ֵטיין ֶדעם כּ ַֹח
יַ .על ּ ִפי זֶ ה ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ווָ אס ְמ ָ'האט צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן ֶדעם ִחידּ ו ּׁש ווָ אס ִאיז
צוּגֶ עקו ֶּמען נָ ְ
אך כ"ב ׁ ְש ַבט – ַאז אוֹ ְיך ִדי ווֶ עלְ ט
ֶ(עשֶׂ ר) זָ אל זַ יְ ין מוּכָ ן וּמוּכְ ׁ ָשר צ ּו ְמ ַק ֵ ּבל זַ יְ ין ֶדעם
(ש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמעוֹ לָ ם)ַ ,א ִד ָירה
גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר ׁ ֶ

ברכות מג ,ב.
ולהעיר שהר״ת של שם הנפטרת (חי׳ מושקא שניאורסאהן)
הוא "חמש" .וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ .274
ב״ר פי״ד ,ט .דב״ר פ״ב ,לז .וראה ע״ח שער דרושי אבי״ע
פ״א .שער הגלגולים בתחלתו .ועוד.
ראה אוה״ת חנוכה (כרך ה) תתקסב ,א.
ראה סה״מ תרצ״ו ס״ע  .56וש״נ.
ראה ד״ה והוא כחתן שם .המשך תער״ב שם פרי״ג .פרי״ח.
נוסח הושענות דיום ג׳ .וראה לקו״ת פ׳ ראה כה ,א .כז ,א.
ובכ״מ.

ראה זח״ג עג ,א.
ראה זהר שם .המשך תרס״ו ע׳ רלה .לקו״ש חי״ח ע׳ 409
ואילך .סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קנג ואילך .וש״נ.
ראה אוה״ת תשא (כרך ו) ע׳ א׳תתקמג.
פרש״י שה״ש א ,ב.
ראה זהר שם .לקו"ת ויקרא ה ,ג .נצבים מו ,א .ובכ״מ.
ירושלמי ע״ז פ״ב סוף ה״ז ובפ״מ שם.
תו"א משפטים עה ,ג .תו"ח שם תט ,רע״א .ועוד.
פרש״י ר״פ משפטים.
סוטה יא ,ריש ע״ב .שמו״ר פ״א ,יב .וראה במדב״ר פ״ג ,ו.

סה)
סו)
סז)
סח)
סט)
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עא)
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עב)
עג)
עד)
עה)
עו)
עז)
עח)
עט)
פ)

ספר השיחות

לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְ ּב ַתכְ לִ ית ַה ּׁ ְשלֵ ימוּתּ ִ ,בגְ או ָּּלה
ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה:
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ֶדער ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה פוּן ַא ִא ְידן
(ווָ אס ִאיז "כּ וּלָ א ַחד" ִמיט ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך)
ׁ ְש ֵטייט ְ ּבגָ לוּי ִאין זַ יְ ינֶ ע ֶעשֶׂ ר כּ ֹחוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים ִּ(כ ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת ,נוֹ ָסף צ ּו
ֶדעם ֶר ֶמז ִאין ֶדעם ִמ ְס ּ ַפר ַה ּיוֹ ם – כ"ב לְ חוֹ ֶד ׁש
ַא ַחד ָעשָׂ רַּ ,כ ּנַ"ל ְס ִעיף ח) ,גִ יט ֶעס ִאים אוֹ ְיך ֶדעם
כּ ַֹח צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן ִאין ווֶ עלְ טּ ִ ,ביז ִאין גַ אנְ ץ ֵס ֶדר
ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת (ווֶ עלְ כֶ ער ׁ ְש ֶטעלְ ט זִ ְיך אוֹ יס ִאין
"אנְ ְּת
ֶעשֶׂ ר)ִ ,די ַה ְמ ׁ ָשכָ ה וְ גִ ילּ וּי פוּן ַא ַחד ָעשָׂ רַ ,
הוּא ָחד וְ לָ א ְבחו ׁ ְּש ָ ּבן"ַ ,אזוֹ י ַאז ִדי גַ אנְ ֶצע ווֶ עלְ ט
ערן ַא ִד ָירה
– ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם – זָ אל ווֶ ְ
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ,לוֹ לְ ַע ְצמוּתוֹ מד.
ארווָ אס
אר ׁ ְש ֵטיין ַפ ְ
יאַ .על ּ ִפי ַה ּנַ"ל ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ְ
ֶדער ִחידּ ו ּׁש (פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט) ְד ִר ְיקט זִ יך אוֹ יס
ַדוְ ָקא ַ ּבנּוֹ גֵ ַע ִ(די ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן) ִּבּת ֹו ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ:
ְּכ ׁ ֵשם ווִ י ַ ּבא גְ או ַּּלת ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אגְ ן ַחזַ "לפ ַאז
"בשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר נִ גְ ֲאל ּו
ִּ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם"ַ ,אזוֹ י ִאיז ָדאס אוֹ ְיך ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו
ֶדער גְ או ָּּלה ָה ֲע ִת ָידה לָ בוֹ א (אוֹ יף ווֶ עלְ כֶ ער ֶעס
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו
ׁ ְש ֵטייטפא ִּ
"כ ֵימי ֵצ ְ
נִ ְפלָ אוֹ ת")ַ ,אז ָדאס ווֶ עט זַ יְ ין ִ ּבשְׂ כַ ר ו ִּבזְ כוּת נָ ׁ ִשים
"אין
ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ רְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "לפב ֵ
ַהדּ וֹ רוֹ ת נִ גְ ָאלִ ים ֶא ָּלא ִ ּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ַ ּבדּ וֹ ר" .ו ִּב ְפ ַרט ַעל ּ ִפי ַה ְמבו ָּאר ִאין ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"י
זַ "לפג ַאז ֶדער דוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ִאין גָ לוּת ִאיז ַא גִ לְ גּ וּל
פוּן דוֹ ר יוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם.

|

כ"ב שבט תשנ"ב

זַ ייְ ֶענְ ִדיק ֶדער דוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן פוּן גָ לוּת אוּן ֶדער דוֹ ר
אשוֹ ן פוּן גְ או ָּּלהִ ,איז ֶדעמוּלְ ט נָ אכְ ֶמער נוֹ גֵ ַע
ָה ִר ׁ
ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,ווָ אס ִ ּבזְ כו ָּתן
קו ְּמט ִדי גְ או ָּּלה.
אוֹ יבּ ָדאס ִאיז ַאזוֹ י ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ַאלֶ ע נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת
יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ ּב ּתוֹ פוּן
ארן
נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ַע ְצמוֹ ,ווֶ עלְ כֶ ע ִאיז נִ ְת ַח ֵ ּנ ְך גֶ עווָ ְ
דו ְּר ְך נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו וכו' .אוּן אוֹ ְיך לְ ַא ֲח ֵרי ִה ְס ַּת ְּלקו ָּּת ּה
ערט נִ ְמ ׁ ָש ְך ִאיר ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ,ו ִּב ְפ ַרט ַאז ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה
ווֶ ְ
ייער
ִמ ְ ּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְק ָראוֹ ת ַעל ׁ ְש ָמ ּה ,אוּן דו ְּר ְך זֵ ֶ
יש ּ ִפילַ ,אלְ ס
ַהנְ ָהגָ ה ַ ּבאווַ יְ יזְ ן זֵ יי ַא לֶ ֶ ּ
עד ְיקן ַ ּביְ ׁ ְ
עב ִ
עד ֶיקע גו ִּפיםפהַ ,אז
עד ֶיקע נְ ׁ ָשמוֹ ת ִאין לֶ ֶ ּ
לֶ ֶ ּ
עב ִ
עב ִ
ְ
ארן ִאין ִאיר רו ַּח אוּן לוֹ יט
זֵ יי זַ יְ ינֶ ען נִ ְת ַח ֵ ּנך גֶ עווָ ְ
יש ּ ִפיל ַ(אלְ ס
ִא ֶירע ָאנְ ווַ יְ יזוּנְ גֶ ען ,אוּן לוֹ יט ִאיר ַ ּביְ ׁ ְ
ִ ּב ּתוֹ פוּן נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנוּ).
ארווָ אס נָ ְ
אך
ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמר ֶדעם ַט ַעם ַפ ְ
כ"ב ׁ ְש ַבט (יוֹ ם ִה ְס ַּת ְּלקוּת פוּן ִ ּב ּתוֹ ) ָהאט זִ יךְ
ייטן ִדי
עטאן ֶדער ׁ ְשלַ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ִאין צוּגְ ֵר ְ
אוֹ ְיפגֶ ָ
ְ
ווֶ עלְ ט ַ(אלְ ס ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים) צ ּו
ֶדער גְ או ָּּלה ,ווָ ארוּם ׁ ְשלֵ ימוּת ִענְ יָ ן זֶ ה קו ְּמט ַעל
יְ ֵדי ו ִּבשְׂ כַ ר נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
יבִ .די ַמ ֲעלָ ה פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִאין ֶדער
ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ(די
ִה ְת ַא ְחדּ וּת פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר) ווֶ עט ֶמען
אר ׁ ְש ֵטיין ְ ּב ַה ְקדִּ ים ַא ּתוֹ ֶס ֶפת ִ ּביאוּר ִאין ֶדעם
ַפ ְ
ְ
ערעדט ווֶ עגְ ן ֶדער
ווָ אס ֶעס ָהאט זִ יך ְפ ִר ֶיער גֶ ֶ
ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים:
ירה
יבאלְ ד ַאז ַחזַ "לכד נו ְּצן ֶדעם לָ ׁשוֹ ן " ִד ָ
ווִ ַ ּ

אר ׁ ְש ַטאנְ ִדיק ַאז ְמ ֶ'קען
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ִ ,איז ַפ ְ
ְ
ארגְ לַ יְ יכְ ן
ערפון דו ְּרך ַפ ְ
אר ׁ ְש ֵטיין ֶדער ּתוֹ כֶ ן ֶד ְ
ַפ ְ
ערט
ָדאס צ ּו ִד ַירת ָה ָא ָדם לְ ַמ ּ ָטה [ווֶ עלְ כֶ ע ווֶ ְ
נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל פוּן ִענְ יַ ן ַהדִּ ָירה לְ ַמ ְעלָ ה].

ווָ אס ָדאס ִאיז פוּן ִדי ְט ָע ִמיםפד אוֹ יף ֶדער
ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּת ְמיו ֶּח ֶדת פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי
ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו ִאין ֶדעם ִחי ּנו ְּך וְ ַה ְד ָרכָ ה
פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,אין ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
יש ַקיְ יטּ ,תוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ֶת ָיה ,כּ וֹ לֵ ל – ִאין לִ ּימוּד
ִא ִיד ׁ ְ
ַה ֲח ִסידוּת וַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה – ווָ ארוּם

ְמ'זֶ עט ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ַאז ַאף ַעל ּ ִפי ווָ אס ַא ִד ָירה
אש ֵטיין ְ ּבלוֹ יז פוּן ַא ָמקוֹ ם ְמס ּו ָ ּיים ווָ אס
ֶקען ַ ּב ׁ ְ
ִאיז מוּכְ ׁ ָשר לְ ִד ַירת ָה ָא ָדםִ ,איז ָא ֶ ּבער ׁ ְשלֵ ימוּת

פא) מיכה ז ,טו.
פב) יל״ש רות רמז תרו בסופו (ממדרש זוטא רות).
פג) שער הגלגולים הקדמה כ .לקוטי תורה וספר הליקוטים
שמות ג ,ד.

פד) ראה "קובץ כ״ב שבט" (שחולק באור לכ״ב שבט כדלקמן
הערה קכב) ע׳  32ואילך.
פה) להעיר ממאחז״ל (תענית ה ,ב) :יעקב אבינו לא מת  . .מה
זרעו בחיים אף הוא בחיים.
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ַהדִּ ָירה – ְ ּב ׁ ַש ַעת ָדאס ִאיז ַא ִד ָירה נָָאה ִמיט ֵּכלִ ים
"של ׁ ָֹשה ַמ ְר ִח ִיבין דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם,
נ ִָאיםּ ִ ,ביז ַאז ׁ ְ
ֵאלּ ּו ֵהן ,דִּ ָירה נָ ָאה וְ ִא ּׁ ָשה נָ ָאה וְ כֵ לִ ים נָ ִאים"פו.
ייסטַ ,אז ִאין ַא ִד ָירה ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת זַ יְ ינֶ ען
ָדאס ֵה ְ
אראן ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים( :א) ַא ִד ָירה ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן
ַפ ַ
עבט ִאין ִאירַ .אלֶ ע
ָ ּב ֵטל צ ּו ֶדער ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ווָ אס לֶ ְ ּ
ּ ְפ ָר ִטים פוּן ֶדער ִד ָירה ִּ(כ ְד ָב ֵעי) זַ יְ ינֶ ען ִאים ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש,
ייער גַ אנְ ֶצע ְמ ִציאוּת.
אש ֵטייט זֵ ֶ
אוּן ִאין ֶדעם ַ ּב ׁ ְ
(ב) ִדי ִד ָירה נָ ָאה ִאיז מַ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם.
"ד ָירה
ַאזוֹ י ִאיז אוֹ ְיך מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע צ ּו ִ
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ְ ׁ :שלֵ ימוּת ַהדִּ ָירה ִאיז ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ַש ַעת
"כלִ ים נָ ִאים" ,נוֹ ָסף
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט ֵּ
ָדאס ִאיז ַא ִ
ְ
ארט
אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ֶדער ִאיד ַאלֵ יין ִפ ְירט זִ יך ָד ְ
אסט ַפאר ְּכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל
ְ ּבאוֹ ֶפן "נָ ֶאה" (ווִ י ֶעס ּ ַפ ְ
ערצ ּו
ייסטִ :אין צוּגָ אבּ ֶד ְ
"א ּׁ ָשה נָ ָאה")ָ .דאס ֵה ְ
– ִ
ווָ אס ְמ ַ'מאכְ ט אוֹ יף פוּן ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַא ִד ָירה ַפארן
ער ׁ ְש ְטן ְ ּבאוֹ ֶפן ַה ּמוּכְ ָרח ַעל ּ ִפי ׁשו ַּרת ַהדִּ ין,
אוֹ ֶ ּיב ְ
ְ
"ד ָירה נָָאה" – ִּכ ְפ ַסק
ַמאכְ ט ֶמען ֶעס אוֹ יך ַא ִ
"בכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא לְ ׁ ֵשם ָה ֵא־ל ַה ּטוֹ ב
דִּ ין ֲהלָ כָ הפזּ ְ :
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִמן ַהּנָאֶ ה וְ ַהּטוֹבִ ,אם ָ ּבנָ ה ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה יִ ְהיֶ ה
נָ ֶאה ִמ ֵ ּבית יְ ׁ ִש ָיבתוֹ וכו'"" .זֶ ה ֵא־לִ י וְ ַאנְ וֵ הוּ"פח,
" ִה ְתנָאֶ ה לְ ָפנָ יו ְ ּב ִמ ְצווֹ תֲ ,עשֵׂ ה לְ ָפנָ יו ֻס ָ ּכה נָָאה
וְ לוּלָ ב נָאֶ ה וכו'"פט .וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאיז מו ָּבן ַ ּבנּוֹ גֵ ַע
צ ּו ְּכלָ לוּת ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים,
"(ד ָירה) נָָאה" .אוּן
ארף זַ יְ ין ְ ּבאוֹ ֶפן פוּן ִ
ַאז ָדאס ַד ְ
ָדאס ִאיז נוֹ גֵ ַע נִ יט נָ אר צ ּו ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ,נָ אר
אוֹ ְיך צ ּו ֶדעם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה – ִד ָירה נָ ָאה ַמ ְר ִח ָיבה
ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָה ֶעלְ יוֹ ן ִּכ ְביָ כוֹ ל.
יג .וְ ַה ִ ּביאוּר ְ ּבזֶ ה:
ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִחיבּ וּר וְ ַה ִ ּיחוּד פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד
"מ ֲעשֵׂ ינ ּו
עטאן דו ְּר ְך ַ
ערט אוֹ ְיפגֶ ָ
ָעשָׂ ר ווָ אס ווֶ ְ
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינוּ" (ווִ י ָדאס ִאיז ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ִאין יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר ,ו ִּב ׁ ְשלֵ ימוּת ַה ִ ּגילּ וּי – ִאין כ"ב
ׁ ְש ַבט) טוּט אוֹ יף ַא ִחיּדּוׁש ווָ אס ִאיז נִ יט גֶ עווֶ ען
ער ַפאר ִאיז ִדי גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
לִ ְפנֵ י זֶ ה[ ,אוּן ֶד ְ
פו)
פז)
פח)
פט)
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ברכות נז ,ב.
רמב״ם סוף הל׳ איסורי מזבח.
בשלח טו ,ב.
שבת קלג ,ב .וש״נ.
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SEFER HA SICH OS

וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה – ווֶ ען ֶעס ווֶ עט זַ יְ ין ׁ ְשלֵ ימוּת ָה ִענְ יָ ן
פוּן ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ("גִ ילּ וּי אוֹ ר ֵאין
סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי"לח)ַ ,אז ֶעשֶׂ ר
ערט ֵאיין זַ ְ
"תלוּי ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו
אך ִמיט ַא ַחד ָעשָׂ ר – ָּ
ווֶ ְ
לח
וַ ֲעבוֹ ָד ֵתינ ּו ָּכל זְ ַמן ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָ ּגלוּת" ]:
"א ַחד ָעשָׂ ר" ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ –
ִמ ַ ּצד ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ַ
עמען
ִאיז ֶדער ווֶ עג ווִ י ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ֶקען ָדאס אוֹ ְיפנֶ ֶ
("פ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמ ָתן");
ִאיז דו ְּר ְך ִ ּב ּיטוּל ְמ ִציאוּתוֹ ּ ָ
ערט
"עשֶׂ ר" ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ ווֶ ְ
ִמ ַ ּצד ֶדעם גִ ילּ וּי פוּן ֶ
אקע נִ ְת ַא ֵחד ִמיט ֱאלֹקוּתָ ,א ֶ ּבער
ֶדער ַּת ְח ּתוֹ ן ַט ֶ
ְ
נָ אר ִמיט ֶדער ַד ְר ָ ּגא ווָ אס ִאיז ְ ּב ֶע ֶרך ַה ְ ּב ִר ָיאה ,נִ יט
ִמיט ֱאלֹקוּת ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ְ ּב ִר ָיאה ַ(א ַחד ָעשָׂ ר).
דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם לְ ַמ ּ ָטה ְ ּבזִ יכּ ו ְּך ו ִּבירוּר
ַה ַּת ְח ּתוֹ ןַ ,מאכְ ט ֶמען אוֹ יףַ ,אז אוֹ ְיך ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
ֶ(עשֶׂ ר) ִמ ַ ּצד ִענְ יָ נָ ם ֵהם זָ אלְ ן זַ יְ ין ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך,
נִ יט נָ אר צ ּו ִדי ַד ְרגוֹ ת ִאין ֱאלֹקוּת ווֶ עלְ כֶ ע זַ יְ ינֶ ען
ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו עוֹ לָ ם ,נָ אר אוֹ ְיך צ ּו ֱאלֹקוּת ווָ אס ִאיז
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְךּ ִ ,ביז צ ּו ַע ְצמוּת ו ַּמהוּת ַאלֵ יין ,אוּן נוֹ ָסף
"ד ָירה ל ֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך" ,אוֹ ְיך – ֵאיין זַ ְ
אך ִּכ ְביָ כוֹ ל
אוֹ יף ִ
ְ
ִמיט הּוא יִ ְת ָ ּב ֵרך ֶ(דער יֵ ׁש ַה ִ ּנ ְב ָרא ַע ְצמוֹ ִאיז יֵ ׁש
ָה ֲא ִמ ִּיתי).
אוּן ֶדער ִחידּ ו ּׁש ִאיז נִ יט נָ אר ִאין ֶדער ְּב ִריָאה

– ַאז דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֶקען ִדי ְ ּב ִר ָיאה
עמען ֱאלֹקוּת ווָ אס ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶר ְך צ ּו
אוֹ ְיפנֶ ֶ
עוֹ לָ ם – נָ אר אוֹ ְיך ִאין אֱֹלקּות ִּכ ְביָ כוֹ לִּ .כ ְמבו ָּאר
ִאין ֲח ִסידוּתצַ ,אז דו ְּר ְך ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ַ ּב ּתוֹ ָרה
עטאן ְצווֵ יי
ערן אוֹ ְיפגֶ ָ
ו ִּמ ְצווֹ ת ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ווֶ ְ
ִענְ יָ נִ ים( :א) ֶדער אוֹ ר ֱאל ִֹקי ווָ אס ִאיז ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶע ֶרךְ
עקענְ ט נִ ְת ַק ֵ ּבל
צ ּו עוֹ לָ ם אוּן ָהאט ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ נִ יט גֶ ֶ
ער ַפאר ִאיז גֶ עווֶ ען ֶדער
ערן ִאין עוֹ לָ ם (ווָ אס ֶד ְ
ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך ִאין עוֹ לָ מוֹ ת ְ ּבאוֹ ֶפן ַאז זֵ יי
ִצ ְמצוּם) ,ווֶ ְ
עמען אוֹ יף ֶדעם
ערן נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִ ּב ְמ ִציאו ָּתם אוּן זֵ יי נֶ ֶ
ווֶ ְ
ְ
ערט נִ ְמ ׁ ָשך וְ נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַאן
אוֹ ר .נָ אכְ ֶמער( :ב) ֶעס ווֶ ְ
אוֹ ר ָח ָד ׁש פוּן ַע ְצמוּתוֹ ו ַּמהוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
פוּן ֶדעם אוֹ רצא ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ ם ֶה ָחלָ ל .וְ יֵ ׁש
צ) המשך תרס״ו בתחלתו (ע׳ ד) .ע׳ תקט .סה״מ תש״ב ע׳ .32
ועוד.
צא) ראה ע״ח שער א (דרוש עגולים ויושר) ענף א .אוצרות
חיים ומבוא שערים בתחלתם.

ספר השיחות

לוֹ ַמר נָ אכְ ֶמער – ַאז דו ְּר ְך ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן
ערט נִ ְת ַמ ֵּלא ֶדער ַּת ֲענוּג
ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,ווֶ ְ
ו ְּת ׁשו ָּקה ִאין ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ִּכ ְביָ כוֹ ל – ווָ אס
"נִ ְת ַא ָ ּוה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְהיוֹ ת לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים" (אוּן ׁ"שוֹ ָקיו ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵש ׁש"" ,זֶ ה ָהעוֹ לָ ם
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְברֹאתוֹ "צב) ,ווָ אס
ֶדער "נִ ְת ַא ָ ּוה" ִאיז ַדוְ ָקא ִאין ַע ְצמוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךצג.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז פוּן ִדי ְצווֵ יי ִענְ יָ נִ ים קו ֶּמען ַארוֹ יס
אר ְפן זַ יְ ין ַ ּבא ֶדעם ָא ָדם
ְצווֵ יי נְ קוּדּ וֹ ת ווָ אס ַד ְ
ָהעוֹ ֵבד ִאין ֶדעם אוֹ ֶפן ָה ֲעבוֹ ָדה פוּן ַמאכְ ן ִדי ִד ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים:
ִמ ַ ּצד ֶדעם ֶע ְר ׁ ְש ְטן ִענְ יָ ן ֶ(דער ִחידּ ו ּׁש לְ גַ ֵ ּבי
אש ֵטייט ֶדער ִע ַיקר ֲעבוֹ ָדה צ ּו
ַה ְ ּב ִר ָיאה) – ַ ּב ׁ ְ
ער ַמאכְ ן ִדי ְד ָב ִרים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים
ִא ֶ ּיב ְ
ְ צד
("ב ִענְ יַ ן ֶה ְס ֵּתר אוֹ רוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרך" ) זֵ יי זָ אלְ ן זַ יְ ין ֵּכלִ ים
ְּ
ְ
ּ
ילּ
מוּכְ ׁ ָש ִרים אוֹ יף גִ וּי ֱאלֹקוּת (דו ְּרך ַמאכְ ן ְּת ִפ ִילין
ִמ ְּקלַ ף ַ ּג ׁ ְש ִמיִ ,צ ִיצית ִמ ֶ ּצ ֶמר ַ ּג ׁ ְש ִמי וכו') ,ו ִּבכְ לָ לוּת
"ד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"ַ ,א ָמקוֹ ם מוּכְ ׁ ָשר ַפאר גִ ילּ וּי
– ַא ִ
ֱאלֹקוּת אוּן ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּׁ ְשכִ ינָ הּ ִ ,ביז – ַפאר ַע ְצמוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך.
[וְ ַעל דֶּ ֶר ְך ֶדער ֶע ְר ׁ ְש ֶטער ִענְ יָ ן ַה ּנַ"ל ִאין ַא ִד ָירה
ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּתַ ,אז ִדי ִד ָירה ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן ָ ּב ֵטל צ ּו ֶדעם
עבט ִאין ֶדער ִד ָירה].
ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ווָ אס לֶ ְ ּ
ייטן ִענְ יָ ן ֶ(דער ִחידּ ו ּׁש לְ ַמ ְעלָ ה)
ִמ ַ ּצד ֶדעם ְצווֵ ְ
אפן ַא
ארף זַ יְ ין צ ּו ׁ ַש ְ
– קו ְּמט צ ּו ַאז ִדי ֲעבוֹ ָדה ַד ְ
"כלִ ים נָ ִאים" ,ווֶ עלְ כֶ ע זַ יְ ינֶ ען
"ד ָירה נָ ָאה" אוּן ֵּ
ִ
ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםַּ ,כ ּנַ"ל.
ייטן ִענְ יָ ן ִאין ַא ִד ָירה:
[וְ ַעל דֶּ ֶר ְך ֶדעם ְצווֵ ְ
צב)
צג)
צד)
צה)
צו)

צז)
צח)
צט)

שה״ש ה ,טו .במדב״ר רפ״י.
ראה לקו״ש ח״ו ע׳  21ואילך .ועוד.
תניא פל״ו (מה ,ב).
ראה ב״ר פע״א ,ב .זח״א קנד ,א .אוה״ת נ״ך (כרך ב) ע׳
תתעא .ע׳ תתנח ואילך .וראה "קובץ כ״ב שבט״ ע׳  21ואילך.
ועפ״ז תומתק השייכות (בברכות שם) ד"אשה נאה" ו"דירה
נאה וכלים נאים" (השלשה ענינים שמרחיבין דעתו של
אדם) ,כי ע״י "אשה (שענינה) נאה" נעשים גם "דירה נאה
וכלים נאים".
כתובות יז ,רע״א.
תענית לא ,א.
ראה יהל אור ע׳ תקלח .ביאוה״ז (להצ״צ) ע׳ תרא ואילך.
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נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם ווָ אס ָּכל ִענְ יָ נֵ י ַהדִּ ָירה זַ יְ ינֶ ען ָ ּב ֵטל
צוּם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירהִ ,איז ִדי ִד ָירה נָ ָאה וְ כֵ לִ ים נָ ִאים
ַמ ְר ִח ִיבין דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם].
אר ׁ ְש ֵטיין ִדי
ידַ .על ּ ִפי ַה ּנַ"ל ווֶ עט ֶמען ַפ ְ
ערפוּן ִמיט נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל:
ׁ ַשיְ יכוּת ֶד ְ
ְמ'זֶ עט ְ ּב ּפוֹ ֵעל ִאין ַא ִד ָירה ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּתַ ,אז ֶדער
ִע ַיקר נוֹ י וְ יוֹ ִפי ַהדִּ ָירה וְ ַה ֵּכלִ ים – ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת
"ע ֶק ֶרת
וְ ֵהן ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת – ִאיז ָּתלוּי ִאין ֶדער ִא ּׁ ָשהֲ ,
ַה ַ ּביִ ת"צה .וּכְ יָ דו ַּע ַאז ֶדער ִענְ יָ ן פוּן נָ ָאה (אוּן ֶדער
כּ ַֹח צ ּו אוֹ ְיפ ָטאן נָ ָאה) ִאיז ָדא ִ ּב ְמיו ָּחד ַ ּביי ַאן ִא ּׁ ָשה
"א ּׁ ָשה נָ ָאה"צוַּ ,
"כ ָּלה נָ ָאה וַ ֲחסו ָּדה"צזּ ִ .ביז ַאז
– ִ
צח
"אין ָה ִא ּׁ ָשה ֶא ָּלא לְ יוֹ ִפי" – יוֹ ִפי ְ ּברו ְּחנִ ּיוּת ווָ אס
ֵ
ּ צט
ערט נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל ִאין יוֹ ִפי ְ ּבגַ ׁ ְש ִמיוּת .
ערפוּן ווֶ ְ
ֶד ְ
ערפוּן
ערט נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל ֶד ְ
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז ָדאס ווֶ ְ
ווָ אס ַאזוֹ י ִאיז ָדאס אוֹ ְיך ִאין ֶדער ֲעבוֹ ָדה פוּן
"ד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים"ַ ,אז ִאין נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת
ַמאכְ ן ַא ִ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִאיז ָּתלוּי ַא ֵחלֶ ק ִע ְיק ִרי פוּן ֶדער ֲעבוֹ ָדה
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט
צ ּו ַמאכְ ן ַאז ִדי ִד ָירה זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
"כלִ ים נָ ִאים".
ֵּ
ער ׁ ְש ְט ָראכְ ן ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין ִדי ְד ַריי
ווִ י אוּנְ ֶט ְ
ּת'ד ֶיקע ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֲעלֵ ֶיהן נִ ׁ ְש ָען ָּכל ֵ ּבית
ִע ְיק ִר ּיו ִ
יִ שְׂ ָר ֵאל – ַה ְדלָ ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב,
ַּכ ׁ ְשרוּת ָה ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיה אוּן ַט ֲה ַרת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
"ה ֵחן"קֵ ,חן וְ יוֹ ִפי וְ נוֹ י) ,ווָ אס ִדי
ָ(ר ֵא ׁשי ֵּתיבוֹ ת ַ
ִמ ְצווֹ ת טו ֶּען אוֹ יף ֶעס זָ אל זַ יְ ין (נוֹ ָסף אוֹ יף ַא ִד ָירה
"ד ָירה נָָאה" אוּן
לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל) – ַא ִ
ֵּ
"כלִ ים נ ִָאים" ,דו ְּרכְ גֶ ענו ֶּמען ִמיט ִדי ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
(גַ יְ ְיס ִט ֶיקע אוּן גַ ׁ ְש ִמ ּיוּת) פוּן ַּכ ׁ ְשרוּתַ ,ט ֲה ָרה אוּן
ְקדו ּׁ ָּשהקא.
ועוד.
ק) מגלה עמוקות עה״ת פ׳ שלח (ד״ה ג׳ מצוות – יז ,ד).
קא) כמבואר בספרים שע״י כשרות האכו״ש נעשה שינוי
במהות וטבע האדם האוכל ושותה מאכלות ומשקאות אלו,
מכיון שנעשים דם ובשר כבשרו (ראה רמב״ן (הובא בבחיי)
שמיני יא ,יג .פ׳ ראה יד ,ג .ועוד).
ועאכו״כ שכן הוא בנוגע לטהרת המשפחה ,שבזה תלוי׳
הטהרה והנוי בחיי המשפחה מתוך בריאות בגשמיות
וברוחניות ,כידוע ומבואר בכ״מ (ראה לקו״ש חי״ג ע׳
 .259וש״נ) .וכן בנוגע להדלקת נרות שבת קודש ויו״ט,
שממשיכה בהדירה ובכל בני הבית אור וקדושה של “נר
מצוה ותורה אור” (כדלקמן בפנים).
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וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִאין ֶדעם ִענְ יָ ן פוּן ִחי ּנו ְּך ַה ָ ּבנִ ים
וְ ַה ָ ּבנוֹ ת – ווָ אס ָדאס ׁ ְש ֶטעלְ ט ַאווֶ עק ֶדעם יְ סוֹ ד
טשן – זֶ עט ֶמען ְ ּב ּפוֹ ֵעל,
עדען ֶמענְ ׁ ְ
ַה ַח ִ ּיים פוּן יֶ ֶ
קב
ייער ִחי ּנו ְּך ִאיז ָא ּ ְפ ֶהענְ גִ יק פוּן ֶדער מו ֶּטער .
ַאז זֵ ֶ
ְ
ו ִּב ְפ ַרט ֶדער ִחי ּנוּך וְ ַה ְד ָרכָ ה פוּן יוּנְ גֶ ע ִקינְ ֶדער,
אוּן ווָ אס ִאינְ גֶ ערַ ,אלְ ץ ֶמער ִאיז ָדאס ָּתלוּי ִאין
ֶדער מו ֶּטער :זִ י גִ יט ִאין זֵ יי ַא ַריְ ין פוּן גָ אר יוּנְ ג
יש ַקיְ יט ,ווָ אס ַעל
ָאן ִדי ַח ּיוּת אוּן רו ַּח פוּן ִא ִיד ׁ ְ
אק ְסן אוֹ יס ָ ּבנִ ים ו ָּבנוֹ ת עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה
יְ סוֹ ד זֶ ה ווַ ְ
ּ
ּ
ו ִּמ ְצווֹ ֶת ָיהּ ִ ,ב ׁ ְשלֵ ימוּת ְ ּברו ְּחנִ יוּת ו ְּבגַ ׁ ְש ִמיוּת –
ְ ּבאוֹ ֶפן נָ ֶאה וְ יָ ֶפה וכו'.
ייסטַ ,אז נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם ווָ אס ִדי
ָדאס ֵה ְ
ִקינְ ֶדער זָ אלְ ן זַ יְ ין עוֹ ְס ֵקי ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ַעל
דֶּ ֶר ְך ָה ָרגִ יל ,גִ יט ִאין זֵ יי ַא ַריְ ין ִדי מו ֶּטער ֶדעם
יידלְ ַקיְ יט
עמ ַקיְ יט ִ(מיט ֶדער ֵא ְ
אר ְ
עש ַמאק אוּן ווַ ֶ
גֶ ׁ ְ
אפט ווָ אס ִאיז ָדא ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין ֶדער
אוּן לִ ְ ּיב ׁ ַש ְ
נַ אטוּר פוּן נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל) ַאז ֶדער ֵע ֶסק
ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת זָ אל זַ יְ ין ְ ּבאוֹ ֶפן נָ ֶאה וְ טוֹ בַ ,אזוֹ י
ַאז ְמ ֶ'קען אוֹ יף ִאים ָאנְ ווַ יְ יזְ ן אוּן זָ אגְ ן" :זֶ ה ֵא־לִ י
וְ ַאנְ וֵ הוּ" ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף י"ב).
ְּכנִ ְר ֶאה – לְ דוּגְ ָמא – ִאין ֶדעם ִמנְ ָהג טוֹ ב פוּן
ייע ֶרע גָ אר
ערס צ ּו זִ ינְ גֶ ען צ ּו זֵ ֶ
ישע מו ֶּט ְ
ִא ִיד ׁ ֶ
ְ
ְ
ערלֶ עך נָ אך לִ יגְ נְ ִדיק ִאין ווִ יגֶ עלֶ ע
ְקלֵ יינֶ ע ִקינְ ֶד ְ
אךִ ,די זִ ְיס ֶטע זַ ְ
עס ֶטע זַ ְ
אך,
ב
י
ד
יז
ּ
– ַאז ּתוֹ ָרה ִא ִ ֶ ְ
ִדי ׁ ֶשענְ ְס ֶטע זַ ְ
אר ְצלְ ט ַאיְ ין
אך וכו' .ווָ אס ָדאס ווָ ְ
אק ְסט
ִאין ֶדעם ִקינְ ד – אוֹ ְיך אוֹ יף ווֶ ען ֶער ווַ ְ
אוֹ יס ַ ּ
("גם ִּכי יַ זְ ִקין לֹא יָ סוּר ִמ ֶּמ ּנוּ"קג) – ַא ִט ֶיפע
אפט אוּן ַטייְ ֶע ְר ַקיְ יט צ ּו ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
לִ ְ ּיב ׁ ַש ְ
ּתוֹ ָרה אוּן ִמ ְצווֹ ת.

נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב:
ישע ְפרוֹ י אוּן ָטאכְ ֶטער
דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ַא ִא ִיד ׁ ֶ
ִצינְ דט ָאן ַא ֵהיילִ ֶיקע לִ יכְ ט ַפאר ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב
ִמיט ַא ְ ּב ָרכָ ה – ְ ּב ֶרענְ גְ ט זִ י ַא ַריְ ין ִאין ׁ ְשטוּבּ
עמ ַקיְ יט אוּן ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
אר ְ
ֵהיילִ ֶיקע לִ יכְ ִט ַיקיְ יט ,ווַ ֶ
אשיינְ ט ִדי גַ אנְ ֶצע
(נָ ֶאה) ,ווָ אס ַ ּבאלַ יְ יכְ ט אוּן ַ ּב ׁ ֵ
ׁ ְשטוּבּ  ,אוּן ַאלֶ ע ְ ּבנֵ י ַ ּביִ ת – אוֹ ְיך ֶדעם ַ ּב ַעל אוּן ִדי
ָ ּבנִ ים – ִמיט "נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר"קדַ ,אלֶ ע ִענְ יָ נִ ים
פוּן ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ תקה,
ערפוּן ווָ אס ִמיט ַה ְדלָ ַקת נֵ רוֹ ת
[אנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק ֶד ְ
ָ
ׁ ַש ָ ּבת ִפ ְירט זִ י ַא ַריְ ין ֶדעם יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש ַפאר
ערנָ ְ
אך קו ְּמט ְּת ִפ ַּלת
ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת (אוּן ֶע ְר ׁ ְשט ֶד ְ
ַע ְר ִבית אוּן ִקידּ ו ּׁש פוּן ֶדעם ַ ּב ַעל)].
אוּן ֶדער ִחידּ ו ּׁש ִאין נֵ ר ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב ִאיז –
"ד ָירה נָ ָאה"
ַאז ָדאס טוּט אוֹ יף ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
ערער ֶקען זֶ ען ווִ י
עד ֶ
ְ ּבאוֹ ֶפן ָ ּגלוּי לְ ֵעינֵ י ָבשָׂ ר – יֶ ֶ
אשיינְ ט ִמיט ִדי
ִדי ִד ָירה ווֶ ְ
ערט ַ ּבאלוֹ יכְ ְטן אוּן ַ ּב ׁ ֵ
לַ יְ יכְ ְטנְ ִד ֶיקע לִ יכְ ט.
וְ יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ָדאס ִאיז ֵאיינֶ ער פוּן ִדי ַט ֲע ִמים
ארווָ אס ִדי ְר ַמ"ח ִמ ְצווֹ ת ֲעשֵׂ ה ְ(ר ַמ"ח ֵא ָב ִרין
ַפ ְ
קו
ּת'ד ֶיקע
דְּ ַמלְ ָּכא ) ִמיט ִדי ב' יָ ַדיִ ם ִ(די ְצווֵ יי ְּכלָ לו ִ
ַק ִ ּוים פוּן ַא ֲה ָבה וְ יִ ְר ָאה ,ווֶ עלְ כֶ ע ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ַא ַריְ ין
ׁ ְשלֵ ימוּת ִאין ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצווֹ תקז) זַ יְ ינֶ ען ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא
"נֵר"קח – ווַ יְ יל ִאין ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ְד ִר ְיקט זִ ְיך אוֹ יס
ְ ּבגָ לוּי ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן ִק ּיוּם ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ,צ ּו ַמאכְ ן
"ד ָירה נָ ָאה" ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.
ער ׁ ְש ְטן ַא ִ
ארן אוֹ ֶ ּיב ְ
ַפ ְ
טז .וּלְ הוֹ ִסיף ַאז ָדאס ִאיז אוֹ ְיך ְמרו ָּּמז ִאין ׁ ֵשם
אדיְ יט ַח ּיוּת
"ח ָ ּיה מו ׁ ְּש ָקא" ,ווָ אס ַ ּב ַ
ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת – ַ
אוּן ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמים ַּ(כ ּנַ"ל ְס ִעיף ט):

טוֶ .דער ִענְ יָ ן פוּן ַא ַריְ ינְ ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ׁ ֵשיינְ ַקיְ יט
("נָ ֶאה") ִאין ֶדער ִד ָירה אוּן ִאין ַאלֶ ע ִענְ יָ נִ ים פוּן
יש ַקיְ יט – זֶ עט ֶמען ְ ּבגָ לוּי ִאין ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת
ִא ִיד ׁ ְ

ערט
אד ְ
"ד ָירה נָ ָאה" ָפ ֶ
ִ ּבכְ ֵדי ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
זִ ְיך ַאז ִאין ֶדער ִד ָירה זָ אל זַ יְ ין חַ ּיּות ,זִ י זָ אל זַ יְ ין

ראה של״ה שער האותיות (מד ,א) .הובא בקונטרס ״חנוך
לנער״ ס״ע  34ואילך .וראה סה״ש תש״נ ח״ב ע׳  455ואילך
(ע״ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימוד התורה).
משלי כב ,ו.
שם ו ,כג.
ראה שבת כג ,ב“ :הרגיל בנר הווין לי׳ בנים תלמידי
חכמים” ,ובפרש״י “דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ,ע״י נר
מצוה דשבת  . .בא אור דתורה” .וראה גם זח״ב קסו ,א.

קו) ראה תקו״ז ת״ל (עד ,סע״א) .הובא בתניא פ״ד .רפכ״ג .ועוד.
קז) היינו ,כפי שאהבה ויראה הם ענינים כלליים הפועלים על
כל (רמ״ח) אברים הגשמיים ועל כל מציאות האדם – ע״י
התפשטות הלב (אהבה) או כיווץ הלב (יראה) .ונוסף לזה,
אהבה ויראה הן ב׳ מצוות פרטיות מרמ״ח מ״ע ,מצד ענינה
הפרטי של כל א׳ מהן.
קח) זהר שם ,ב .וראה לקו״ת בהעלותך לג ,ג .שלח מד ,ד.
ובכ״מ.

קב)

קג)
קד)
קה)
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SEFER HA SICH OS

ספר השיחות

עד ֶיקע ׁ ְשטוּבּ (ווָ אס ַח ּיוּת ִאיז ְ ּבהוֹ ָס ָפה
ַא לֶ ֶ ּ
עב ִ
צ ּו ֶדעם ֶע ֶצם ְמ ִציאוּת ַהדָּ ָבר) .אוּן נָ אכְ ֶמער –
יח טוֹב
ארט זָ אל זִ ְיך ִפילְ ן ַא ֵר ַיח ְ ּבשָׂ ִמים – ַא ֵר ַ
ָד ְ
קט
ּ
ּ
וְ נָאֶ ה ֵ ,הן ְ ּברו ְּחנִ יוּת אוּן ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמיוּת ,ווָ אס גִ יט
צ ּו נָ אכְ ֶמער נוֹ י ִאין ִד ָירה ַ(על דֶּ ֶר ְך ווִ י ִדי הוֹ ָס ָפה
ווָ אס קו ְּמט צ ּו דו ְּר ְך אוֹ ר ַה ֵ ּנרוֹ תקי)[ .אוּן ָדאס ִאיז
נָ אכְ ֶמער ְ ּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה ְ ּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבתקיא ,ווָ אס ִענְ יָ נוֹ ִאיז
ע ֹונֶג].
וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה אוֹ ְיך ִאין רו ְּחנִ ּיוּת ָה ִענְ יָ נִ ים – ִאיז
"ד ָירה נָ ָאה" ָּתלוּי ִאין ֶדעם ַאז ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַסיי
ַא ִ
"ח ָ ּיה" – ִדי ַח ּיוּת ּ ְפנִ ִימי אוּן כּ ֹחוֹ ת
ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן ַ
ּ ְפנִ ִימ ִ ּיים ,אוּן ַסיי ִדי ֲעבוֹ ָדה פוּן "מו ׁ ְּש ָקא" – ִדי
כּ ֹחוֹ ת ַה ַּמ ִּק ִיפיםּ ִ ,ביז יְ ִח ָידה ׁ ֶש ְ ּבנֶ ֶפ ׁשֶ ,דער ִענְ יָ ן פוּן
ַּת ֲענוּג (נָ ֶאה).
ווָ אס ָדאס טוּט אוֹ יףַ ,אז נוֹ ָסף צ ּו זַ יְ ין ַא ִד ָירה
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל (ווָ אס ִאיז ָ ּב ֵטל "לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"),
"ד ָירה נָָאה" (ווִ י ָדאס ִאיז אוֹ ְיך
ערט ֶעס ַא ִ
ווֶ ְ
ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ָה ִענְ יָ ןַ ,אז ֶדער ֵר ַיח נָ ֶאה פוּן "מו ׁ ְּש ָקא"
ּפוֹ ֵעל'ט ַאז ְ ּבכָ ל ַה ַ ּביִ ת זָ אל זַ יְ ין ַא ֵר ַיח וְ רו ַּח נָ ֶאה),
ַאזַ א נוֹ י ווֶ עלְ כֶ ער ִאיז ֵמ ׁ ִשיב ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
נֶ ֱהנֵ ית ִמ ֶּמ ּנוּ ,אוּן ָדאס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם
אמען ִמיט נֵ רוֹ ת
– ָדאס ְ ּב ֶרענְ גְ ט ַא ַריְ ין (ו ִּב ְפ ַרט צוּזַ ֶ
ּ
ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב) ַאן אוֹ ר ָח ָד ׁש וְ ַחיוּת ָח ָד ׁש
ִאין ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת אוּן ִאין ָּכל ַהדִּ ָירה ֻּכ ָּל ּהּ ִ ,ביז – ִאין
ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ אוּן ִאין גַ אנְ ץ ֵס ֶדר ַה ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלוּת,
קט) ראה ראב״ע ורמב״ן עה״פ תשא ל ,כג .וראה מו״נ ח״ג
פמ״ה .תורת העולה (להרמ״א) ח״ב פל״ה.
קי) ולהעיר שבשמן המשחה (שמן זית (תשא שם ,כד)) הי׳ גם
מור (שם ,כג) ,שזהו״ע ד״מושקא״ (כנ״ל הערה ס) ,והרי
ידוע שהיו מהדרים (בדורות שעברו) להדליק נרות שבת
בשמן זית.
קיא) ולהעיר שמשלימים המאה ברכות בשבת (ויו״ט) ע״י
ריח הבשמים (מנחות מג ,סע״ב .טושו״ע או״ח רסר״צ.
שו״ע אדה״ז שם .ושם רסמ״ו) .ואמרו חז״ל (ויק״ר
פכ״ג ,ו .שהש״ר פ״ב ,ב [ו]) “מה שושנה זו [שאינה אלא
לריח ,כדלעיל שם] מתוקנת לשבתות וימים טובים כו׳”,
“להתענג ולברך על הריח ולהשלים ק׳ ברכות” (פי׳ מהרז״ו
לויק״ר שם).
קיב) ויש לומר ,שע״י עשיית הדירה בתחתונים מתוך תענוג
והנאה (ענין הריח) ,ניתוסף במילוי ה״נתאוה  . .דירה
בתחתונים״ – כי עי״ז נעשה בתחתונים (מצד ענינם הם)
מעין “כלי” ו”דירה” לגילוי התענוג (נתאוה) שלמעלה.
קיג) זהר ח״ג לד ,ב .נת׳ בלקוטי לוי״צ לזח״ג ע׳ ריט ואילך.
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כ"ב שבט תשנ"ב

כּ וֹ לֵ ל אוּן ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק פוּן – ֲהנָ ָאה וְ ַת ֲענוּג ַ ּבא
ער ׁ ְש ֶטער
ֶדעם ַ ּב ַעל ַהדִּ ָירה ָה ֲא ִמ ִּיתיֶ ,דער אוֹ ֶ ּיב ְ
(ווָ אס ְ
"נִת ַאּוָ ה" ֶעס זָ אל זַ יְ ין ַפאר ִאים ַא ִד ָירה
קיב
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ),
ִ ּביז – ִדי ׁ ְשלֵ ימוּת פוּן "אוֹ רוֹ קיג ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַיח",
וְ "רוּחוֹ קיד ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח"קטוּ ִ ,בגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ,ווֶ עלְ כֶ ע קו ְּמט ִ ּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלקטזַּ ,כ ּנַ"ל.
וְ ַעל ּ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לוֹ ַמרַ ,אז ִדי הוֹ ָס ָפה פוּן כ"ב ׁ ְש ַבט
ַ(א ַחד ָעשָׂ ר ְ ּבכִ ְפלַ יִ ם) ִאיז כּ וֹ לֵ לַ ,אז נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם
ערט ֶדער יִ חוּד פוּן ֶעשֶׂ ר אוּן ַא ַחד ָעשָׂ ר
ווָ אס ֶעס ווֶ ְ
(יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ רּ ִ ,ביז יוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ַא ַחד ָעשָׂ ר) – ַא ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִ ּבכְ לַ ל –
ערט
ייטער ַא ַחד ָעשָׂ רַ ,אז ָדאס ווֶ ְ
גִ יט צ ּו ֶדער ְצווֵ ֶ
"ד ָירה נָָאה" ,ווָ אס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם
ַא ִ
ָה ֶעלְ יוֹ ן .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ַאז דו ְּר ְך ֶדעם (ווָ אס ְמ ַ'מאכְ ט
"ד ָירה נָ ָאה" ווָ אס ִאיז ַמ ְר ִחיב דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל
אוֹ יף ַא ִ
ָא ָדם) ִאיז נָ אכְ ֶמער מו ְּד ָ ּג ׁש ִדי ִה ְת ַא ְחדּ וּת פוּן
"א ַחד ָעשָׂ ר" ,ווַ יְ יל נוֹ ָסף אוֹ יף ֶדעם
"עשֶׂ ר" אוּן ַ
ֶ
"ד ָירה ַ(ה ְ ּב ֵטלָ ה ו ְּט ֵפלָ ה) לוֹ
ווָ אס ָדאס ִאיז ַא ִ
ּומחַ ּדֵ ׁש
יִ ְת ָ ּב ֵר ְך"ִ ,איז ִדי ִד ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים מו ִֹסיף ְ
ַא נַ ייְ ֶע ִה ְת ַר ֲחבוּת ֲא ִפיל ּו לְ גַ ֵ ּבי לְ ַמ ְעלָ ה ִּכ ְביָ כוֹ ל.
ערפוּן ָהאט ֶמען ֶדעם לִ ּימוּד ַפאר נְ ׁ ֵשי
יזֶ .ד ְ
ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּבכְ לַ ל ,ו ִּב ְמיו ָּחד – ַפאר ִדי ׁ ְשלוּחוֹ ת
ִּת ְחיֶ ינָ ה פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר נְ שִׂ יא
קיד) ב״ר פ״ב ,ד .פ״ח ,א .וראה סה״ש תשנ״ב ע׳ .131
קטו) ולהעיר ש״משיח״ הוא הר״ת של שם הנפטרת בצירוף
יו״ד (ר״ת שני שמותיו של אבי׳ ,כ״ק מו״ח אדמו״ר .ויום
ההילולא שלו הוא ביו״ד שבט ,וגם תוכן עבודתו הי׳ בענין
העשירי ,כנ״ל ס״ז).
ויש לקשר זה עם המדובר כמ״פ (לקו״ש חכ״ט ע׳ 358
ואילך .ועוד) ש״שליח״ (הגימטרייא של “חמש”) בצירוף
יו״ד (כחות הנפש) הוא בגימטריא ״משיח״ – ע״פ המבואר
לעיל (ס״ט) ,ש״חי׳ מושקא״ מורה על המשכת וגילוי
המקיף דיחידה (שמשיח הוא יחידה הכללית (רמ״ז לזח״ב
מ ,ב .ולזח״ג רס ,ב .ועוד)) בעשר כחות הנפש.
קטז) ולהעיר מהשייכות דריח לענין הגאולה – כמובן ממאחז״ל
(ויק״ר ושהש״ר שם) “מה שושנה זו אינה אלא לריח כך
לא נבראו צדיקים אלא לגאולתן של ישראל” .וראה המשך
דברי המדרש שם“ :מה שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים
טובים כך ישראל מתוקנין לגאולת מחר” (יום שכולו שבת
ובולו טוב).
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עקלִ ְ ּיבן
דוֹ ֵרנ ּו – ווֶ עלְ כֶ ע ָה ְ ּ
אמענְ גֶ ְ
אבן זִ ְיך ָדא צוּזַ ֶ
"כי ּנוּס ַה ּׁ ְשלוּחוֹ ת
ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ֵּת ֵבל ִאין ֶדעם ִּ
ָהעוֹ לָ ִמי":
אבן ִדי ׁ ְשלִ יחוּת
נוֹ ָסף צ ּו ֶדעם ווָ אס ַאלֶ ע ִא ְידן ָה ְ ּ
ער ׁ ְש ְטן צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵרךְ
פוּן ֶדעם אוֹ ֶ ּיב ְ
אבן
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ִּ(כ ְמדו ָ ּּבר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ֲארוּכָ ה)ָ ,ה ְ ּ
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִדי ׁ ְשלִ יחוּת ְמיו ֶּח ֶדת צ ּו ַמאכְ ן
"כלִ ים
"ד ָירה נָ ָאה" ִמיט ֵּ
ַאז ָדאס זָ אל זַ יְ ין ַא ִ
נָ ִאים",
ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק דו ְּר ְך ֶדעם ִק ּיוּם וְ ִחי ּזוּק פוּן ִדי
ייער
ְד ַריי ִמ ְצווֹ ת ַה ּנַ"ל ׁ ֶש ִ ּנ ְּיתנ ּו לָ ֶהן ִ ּב ְמיו ָּחד ִאין זֵ ֶ
ִד ָירה ּ ְפ ָר ִטיתַּ ,כ ׁ ְשרוּת ָה ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיהַ ,ט ֲה ַרת
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,אוּן נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם טוֹ ב ,כּ וֹ לֵ ל
יידעלֶ ְ
עך
– ִדי ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּת ַאז אוֹ ְיך ְקלֵ יינֶ ע ֵמ ֶ
ִ(מ ּׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לִ ֵידי ֲה ָבנָ ה) זָ אלְ ן ָאנְ ִצינְ ְדן ִדי נֵ רוֹ ת
ייער מו ֶּטערּ ִ ,בכְ ֵדי ִדי מו ֶּטער זָ אל
ְ(פ ִר ֶיער ַפאר זֵ ֶ
זֵ יי ֶקענֶ ען ֶהעלְ ְפן כו').
ערע
אוּן ַאזוֹ י אוֹ ְיך – זֶ ען ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע זַ יְ ין אוֹ יף ַאנְ ֶד ֶ
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ַאז אוֹ ְיך זֵ יי זָ אלְ ן ְמ ַק ֵ ּיים ו ְּמ ַח ֵ ּזק
זַ יְ ין ִדי ִמ ְצווֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת.
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פוּן ּתוֹ ָרהְּ ,ת ִפ ָּלה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,אוּן אוֹ ְיך
עדער ִקינְ ד ִאין ׁ ְשטוּבּ זָ אל
ערן ַאז יֶ ֶ
ארזִ יכֶ ְ
ַפ ְ
ערע ּתוֹ ָרה־
ָה ְ ּ
אבן ַאן ֵאייגֶ ענֶ עם :חו ָּמ ׁש (אוּן ַאנְ ֶד ֶ
ה־פו ׁ ְּש ֶקע ,ו ַּמה טוֹ ב – אוֹ ְיך
ְס ָפ ִרים)ִ ,סידּ ּורְ ,צ ָד ָק ּ
ַאן ֵאייגֶ ענֶ עם ְקלֵ יינֶ עם ַּתנְ יָ א.
עמען ַה ְחלָ טוֹ ת טוֹ בוֹ ת צ ּו מוֹ ִסיף
ו ִּבכְ לָ לוּת – ָאננֶ ֶ
ו ְּמ ַח ֵ ּזק זַ יְ ין ֶדעם ׁ ֶש ַטח פוּן ִחי ּנו ְּך ְ ּבנֵ י ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ָאנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק פוּן גָ אר ְקלֵ יין־ווַ יְ יז אוֹ יף ַּ(כ ַ ּנ”ל),
וְ עוֹ ד וְ גַ ם זֶ ה ִע ָיקר – ִ ּב ְפ ַרט ְ ּבדוֹ ֵרנ ּו זֶ ה ,ו ִּב ְמיו ָּחד
– ַ ּבא ִדי ׁ ְשלוּחוֹ ת ִּת ְחיֶ ינָ ה – צ ּו ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע זַ יְ ין אוֹ יף
ערע נָ ׁ ִשים ו ָּבנוֹ תּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ נֵ י ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת
ַאנְ ֶד ֶ
ּ
יש ַקיְ יטֲ ,ה ָפ ַצת ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ַי ֲהדוּתִ ,אין
אוּן ִא ִיד ׁ ְ
ַאלֶ ע ְד ַריי ַק ִ ּוים פוּן ּתוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
וַ ֲה ָפ ַצת ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה.
עמענְ ִדיק ֶדעם כּ ַֹח פוּן ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת
ו ִּב ְפ ַרט נֶ ֶ
מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ”ר נְ שִׂ יא דוֹ ֵרנ ּו אוּן פוּן זַ יְ ין ֵ ּבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ו ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ו ֵּבית ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים (ווא ּו
עפינְ ט זִ ְיך ִא ְיצ ֶטער) ,ווא ּו ֶער ָהאט זִ ְיך עוֹ ֵסק
ְמ’גֶ ִ
(ב ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ
גֶ עווֶ ען ְ ּ
ְ ּב ַעלְ ָמא ֵדין) ִאין ּתוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
ו ְּב ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה – ִאין ַאלֶ ע ְד ַריי ִענְ יָ נִ ים ,אוּן ִאין ֲה ָפ ַצת
ערנָ ְ
אך נִ ְמ ׁ ָש ְך
ַה ַּמ ְעיָ נוֹ ת חו ָּצה ,אוּן ָדאס ִאיז ֶד ְ
ארן ַעל יְ ֵדי ָּכל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ,ו ְּבאוֹ ֶפן פוּן ַמ ֲעלִ ין
גֶ עווָ ְ
קכא
ְ
ְ
ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ,אוֹ יך לְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ,וְ הוֹ לֵ ך וּמוֹ ִסיף וְ אוֹ ר ;

ו ִּבכְ לָ לוּת – לִ יגְ ט אוֹ יף זֵ יי ַא ֵחלֶ ק ִע ְיק ִרי פוּן
ֶדער ַא ֲח ַריוּת אוּן זְ כוּת צ ּו ַמאכְ ן ַא ִד ָירה לוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,א ִד ָירה נָ ָאה ִמיט ֵּכלִ ים נָ ִאים –
“וְ ָעשׂ ּוקיז לִ י ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם”קיחּ ְ ,בתוֹ ְך ָּכל
ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלקיטָ ,אנְ הוֹ ְ ּיבנְ ִדיק ַ ּבא זִ ְיך ַאלֵ יין
ערפוּן אוֹ ְיפ ַמאכְ ן
אוּן ִאין ֶדער ֵאייגֶ ענֶ ער ׁ ְשטוּבּ ֶ ,ד ְ
ַא ִמ ׁ ְש ָּכן ו ִּמ ְקדָּ ׁש לַ ה’ַ ,א ֵ ּבית ּתוֹ ָרה ְּת ִפ ָּלה וּגְ ִמילוּת
ֲח ָס ִדים ִּ(כ ְמדו ָ ּּבר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםקכ) ,דו ְּר ְך זִ ְיך ַאלֵ יין
יפפ ְירן – אוּן ַאזוֹ י אוֹ ְיך ְמ ַח ֵ ּנ ְך זַ יְ ין ִדי ִקינְ ֶדער
אוֹ ִ
“מ ׁ ְש ָּכן” אוּן
אסט ַפאר ַא ִ
אוּן ְ ּבנֵ י ַ ּביִ ת – ווִ י ֶעס ּ ַפ ְ
“מ ְקדָּ ׁש” לַ ה’ ,אוּן ִ ּב ְפ ַרט ַא ִמ ׁ ְש ָּכן ו ִּמ ְקדָּ ׁש נָאֶ ה,
ִ
כּ וֹ לֵ ל – דו ְּר ְך ֶדעם ווָ אס ְמ ְ ּ’ב ֶרענְ גְ ט ַא ַריְ ין ִאין
עדן ֵח ֶדר ִאין ׁ ְשטוּבּ – ִענְ יָ נִ ים
ׁ ְשטוּבּ  ,אוּן ִאין יֶ ְ

יח .וִ ִיהי ָרצוֹ ן – וְ הוּא ָה ִע ָיקר ִמ ָּכל ָה ִע ְיק ִרים
– ַאז ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נ ּו ְ ּב ּפוֹ ֵעל ,אוּן ֵּתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש,
ו ִּב ְפ ַרט קו ֶּמענְ ִדיק פוּן כ”ב ׁ ְש ַבטְּ “ ,בָך יְ ָב ֵר ְך

קיז) תרומה כה ,ח.
קיח) כידוע שגם הנשים השתתפו בנדבת המשכן .ואדרבה –
“הן היו שם בראשונה והאנשים נטפלו להן” (ויקהל לה,
כב וברמב״ן עה״פ) .וראה בארוכה ״קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 7
ואילך.
קיט) אלשיך עה״פ קרוב לסופו (ד״ה עוד יתכן) .ראשית חכמה

שער האהבה פ״ו קרוב לחחלתו .של״ה (סט ,א .רא ,א.
שנה ,ב .שנו ,ב .ובכ״מ) .וראה לקו״ש חל״ו ע׳  128ואילך.
קכ) ראה סה״ש תשמ״ז ח״א ע׳  347ואילך .מכתבי “בין יו״ד
וט״ו בשבט ה׳תשמ״ז” (לקו״ש חכ״ו ע׳  414ואילך .שם ע׳
 .)420ובכ״מ.
קכא) ראה הערה הבאה.

עצ ֶטע ְרגָ ִעים
כּ וֹ לֵ ל וְ ִע ָיקר – ִ ּבזְ ַמ ֵ ּננ ּו זֶ הִ ,די לֶ ְ
ְ
ַפאר ֶדער גְ או ָּּלה – צ ּו ְמעוֹ ֵרר זַ יְ ין זִ יך אוּן ַאלֶ ע
נְ ׁ ֵשי ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ווֶ עגְ ן ֶדעם גוֹ ֶדל ַה ְ ּזכוּת פוּן נְ ׁ ֵשי
ו ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל צ ּו ְ ּב ֶרענְ גֶ ען ִדי גְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית
וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ֵּתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ,ווֶ עלְ כֶ ע קו ְּמט
“בשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּבדּ וֹ ר”ַּ ,כ ַ ּנ”ל.
ִּ

ספר השיחות

יִ שְׂ ָר ֵאל” – ַאז ִ ּבזְ כוּת ו ִּבשְׂ כַ ר נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת
ערן ִ ּבגְ או ָּּלה
זָ אלְ ן ַאלֶ ע ִא ְידן ׁשוֹ ין גְ לַ יְ ְיך נִ גְ ָאל ווֶ ְ
ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה,
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וְ ָה ִקיצ ּו וְ ַרנְ נ ּו ׁשוֹ כְ נֵ י ָע ָפרז ,ו ְּבתוֹ כָ ם – ְּכבוֹ ד
ְק ֻד ּׁ ַשת מוֹ ִרי וְ ָח ִמי ַא ְדמוּ"ר אוּן ִ ּב ּתוֹ ַה ִ ּנ ְפ ֶט ֶרת,
ִמיט ַאלֶ ע ַצדִּ ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת אוּן ַאלֶ ע נְ ׁ ָשמוֹ ת

אמען ִמיט ַאלֶ ע ִא ְידן ווָ אס זַ יְ ינֶ ען
ִ ּבכְ לַ ל ,אוּן צוּזַ ֶ
ִא ְיצ ֶטער נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּבגו ִּפים – לַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים
טוֹ בוֹ ת ,נְ ׁ ָש ָמה ְ ּב ִר ָיאה ְ ּבגוּף ָ ּב ִריא – גֵ ייט ֶמען
ִא ֶ ּיבערּ ְ ,בלִ י ׁשוּם ֶה ְפ ֵסק ְּכלַ לִ ,אין ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים,
ִ ּבגְ או ָּּלה ָה ֲא ִמ ִּיתית וְ ַה ּׁ ְשלֵ ָימה ַעל יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַיח
ֹאש – ֵּתיכֶ ף
ִצ ְד ֵקנוּ ,וְ ֵתיכֶ ף ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ,וּלְ כֹל לְ ר ׁ
ו ִּמ ַ ּיד ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ַמ ָּמ ׁשקכב.

קכב) באור ליום ב׳ פ׳ משפטים ,כ״ב שבט ,חילק כ״ק אדמו״ר
שליט״א לכאו״א" :קובץ כ״ב שבט" ,פרוסת "לעקאח",
שטר של חמש דולר (לתתו (או חילופו) לצדקה) .ואולי הוא

גם כנגד הג׳ קוים דתורה (הקובץ) ,עבודה ("לחמי לאשי",
ודוגמתו – לעקאח) ,וגמ״ח (צדקה) .ובמספר של חמש –
ר״ת של שם הנפטרת .המו״ל.

כ"ב שבט – הוראות מעשיות

נקודות למחשבה

איזה מסר בתוכנית ו/או בשיחה מצאת הכי רלוונטי באופן
אישי ומעשי?





להערכתך ,האם התמקדות ביופי היא עניין של זהות אישית" ,ביטול"
או שניהם? נמקי את תשובתך.





מהו הביטוי החזק ביותר של אישיותך ,בדגש על תכונה נשית?
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כיצד תוכלי לנצל ולמקסם את הכוח הנשי הזה בעבודת ה'
האישית שלך?





כיצד תוכלי לנצל ולמקסם את הכוח הנשי הזה בקשר שלך עם
אחרים ובשליחות?





מיהי האישה שמעניקה לך דוגמה לכוח והשפעה הנשית של
חסיד? כיצד?
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נספח
השיחה של כ"ב שבט תשנ"ב ,שיצאה לאור תחת הכותרת קונטרס בך יברך
ישראל-תשנ"ב ,היא שיחה פורצת דרך ,ומבחינות רבות ,שיחה מדהימה ממש.
הרבי מציג בה את הרעיון שהיארצייט של הרבנית חיה מושקא בכ"ב שבט ,היה
נקודת מפנה בסיפור של דורנו .כדי להבין את משמעותו של כ"ב שבט ,חוקר
הרבי את המשמעות של המספר אחת עשרה ואת התפקיד שהוא ממלא בביאתו
של משיח בקרוב.

עשר ואחת עשרה
בפרויקט של עשיית דירה בתחתונים יש שני אלמנטים )1( :ה' עצמו ,אינסופי
ובלתי מוגבל ,החפץ בדירה זו )2( .העולם המוגבל ,שהוא מושא הרצון העמוק הזה.
לשני האלמנטים הללו יש ערך מספרי.
• המספר עשר מקביל לעשר הספירות ,אבני הבניין הרוחניות של המציאות
המוגבלת והמצומצמת שלנו .במובן הרחב יותר ,המספר עשר מייצג את עולם
התחתונים ואת החיים שלנו בעולם הזה.
• מי שנמצא מחוץ לכל סוג של מציאות מוגבלת מכונה בקבלה "האחד עשר",
במובן זה שהוא מתעלה מעל כל הגבולות והצמצומים שהם תוצאה של
הספירות .אחד עשר הוא העצם ,ה' בכבודו ובעצמו.
באירוע של מתן תורה היה גילוי של האחד עשר (עצם) בתוך העשר (עולמנו
הגשמי המוגבל) .עם זאת ,היהודים והעולם היו באותו זמן פסיביים לחלוטין .ה'
הוא זה שיזם את הקשר ,לפני שהעולם היה מוכן להפנים את הגילוי האלוקי או
להבין מה המשמעות שלו .לפיכך ,כשהעם היהודי חווה גילוי אלוקות ,זה הכריע
את קיומם כיצורים מוגבלים ,ונפשם ממש יצאה מגופם .אחרי שזה נגמר ,הם לא
היו מסוגלים לקחת איתם את (רוב) החוויה בחזרה לחיים הרגילים .אז ההשפעה
של כל החוויה ,לפחות על פניו ,הייתה רק זמנית.
בסופו של דבר המטרה היא שהיהודים ,בחיי היום יום שלהם ,יפרקו את מה
שחוו בהתגלות האלוקית שראו בהר סיני; ועליהם לעשות זאת אך ורק כתוצאה
מעבודתם שלהם .במונחים של המודל שלנו :עליהם לפרוק את ה'אחד עשר'
בתוך ה'עשר' .הם עושים זאת על ידי שמתייחסים לעולם שסביבם כאילו אינו
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אלא כלי חיבור לה' ,ועל ידי שלומדים תורה מתוך מודעות לכך שכל מה שהם
קוראים אלה דברי ה'.
כשהשינוי מגיע בצורה כזו ,מלמטה למעלה ,הוא נשאר קבוע .וכשזה מגיע
לשלמות ,זוהי המציאות של משיח ,הנכנסת אל המציאות שלנו מבפנים.

שלושה שלבים
בעזרת מודל זה נוכל להבין את התפקיד שהאדמו"ר הריי"צ הטיל על דורנו.
כפי שאמרנו כבר פעמים רבות ,אנחנו הדור האחרון של הגלות והדור הראשון
של הגאולה .אנו עומדים בסיומה של המשימה הגדולה אליה חתרו כל הדורות
הקודמים – כל מה שנותר הוא "לצחצח את הכפתורים" .נותר לנו להשלים את
המשימה הגדולה ,להכין את העולם הזה השפל ביותר (עשר) כך שהוא יוכל
לגלות את ה' בעצמו (אחד עשר) ,ושזה יהיה בתנאים ובמונחים של העולם.
משימה זו באה לידי ביטוי בתאריך הסתלקותו של הרבי הריי"צ ,היום העשירי
לחודש האחד עשר (שבט הוא החודש האחד-עשר ,כשסופרים מניסן) .הסמליות
של יום היא שזהו זמן של גילוי .אור השמש מביא בהירות וחושף את המציאות
סביבנו .המילה "חודש" ,חולקת את אותו שורש עם המילה "חידוש" .חידוש,
זה משהו שעומד מעל דרך הטבע הרגילה של הדברים .לפיכך ,היום העשירי
של החודש האחד עשר נושא את המשמעות הסמלית של להביא את זה שמעל
הטבע ולגלותו בתוך תחום העולם .האחד עשר אל תוך העשר.
בפירוט יותר ,יש בציר הזמן של דורנו שלוש תקופות:
( )1התקופה הראשונה הסתיימה ביו"ד שבט ,היום העשירי לחודש האחד
עשר ,היום המציין את סיום עבודתו של הרבי הריי"צ בעולם הגשמי הזה –
בשנת תש"י.
( )2התקופה השנייה החלה למחרת ,בי"א שבט ,היום האחד עשר בחודש האחד
עשר (בשנת תש"י) ,שציין את היום המלא הראשון לאחר הסתלקותו של הרבי
הריי"צ .אך בעיקר התחילה תקופה זו בי"א שבט של השנה שלאחר מכן ,תשי"א,
היום שציין את תחילתו של הדור השביעי מאדמו"ר הזקן.1

 1הרבי מתכוון לכאורה לקבלת הנשיאות ותחילת המנהיגות שלו עצמו ,שאירעה בהתוועדות
שהתקיימה בלילה שלאחר יו"ד שבט בשנת תשי"א.
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( )3התקופה השלישית החלה בכ"ב שבט תשמ"ח ,עם הסתלקות בתו של הרבי
הריי"צ ,ביום העשרים ושניים לחודש האחד עשר.
לשלושת הימים הללו יש משמעות סמלית עמוקה שקשורה בהם .כל תאריך
מייצג שלב אחר בעבודה להשלים את בניית הדירה בתחתונים ,על ידי החדרת
האחד עשר לתוך העשר.
( )1העולם חייב להיות טהור ומזוכך עד לנקודה שבה הוא ממלא את הפוטנציאל
הכי גבוה והכי אלוקי .זה חייב להיות הכי מושלם שיש ,אבל תוך כדי שמירה על
מגבלות ותנאי העולם .זהו מצב שבו העשר מגיע לשלמותו ,ובשלב זה העולם
הופך לכלי עבור התגלות האחד עשר.
( )2העולם כעת מוכן לשלב הבא ,גילוי נוכחותו של ה' .כאשר דבר זה מתרחש,
העולם מאבד כל קשר עם האופי הטבעי שלו ונסחף אל תוך הרוחניות וההתעלות
שאלוקות מציעה .העולם מבטל ומכניע את זהותו שלו למציאות האלוקית העל-
טבעית ,עד לנקודה שבה העשר הופך ממציאות עצמאית לחלק מהאחד עשר.
( )3השלב האחרון מחייב אותנו לחזור ולהתחבר עם האופי שלנו והמגבלות
הטבעיות שלנו ,אבל לאחר מכן להביא את כל זה לסנכרון מלא עם האופן שבו
התנהגנו בשלב השני .המטרה כאן היא לא להילחם באגו שלנו ,ב"ישות" שלנו,
אלא להביא לכך שהמציאות שלנו תהיה כל כך מאוחדת עם ה' עד שתחושת
ה'אני' שלנו היא כעת לגמרי אלוקות .בשלב זה ,הדירה והדייר הופכים לגמרי
למציאות אחת .העולם הופך להיות התגלות ישירה של הרצון האלוקי .עשר
ואחד עשר חדלים להיות נבדלים.
שני השלבים האחרונים הללו משקפים שתי רמות באלוקות שמעל הטבע
(אחד עשר) :שלב אחד שמתעקש להיות בהתעלות מעל להכל ,והשלב השני
הוא המהות ועצמות של ה' – שמרגיש בנוח באותה מידה בתוך המגבלות כמו
מעל המגבלות.
שלושת השלבים הללו תואמים את שלוש התקופות של דורנו:
( )1התקופה שקדמה ליו"ד שבט ייצגה את הזיכוך הסופי של העולם .המטרה
אז הייתה "לצחצח את הכפתורים" וליישר את חלקיקי המציאות האחרונים
עם הרצון האלוקי .בסוף התהליך הזה ,עשר ואחד עשר היו בתיאום מלא מכל
הבחינות – אבל הם עדיין נותרו שתי מציאויות נפרדות .האחד עשר העל-
טבעי נשאר בתחום ה"חידוש" (זה היה בחודש האחד עשר) בעוד שהמציאות
המורגשת והגלויה (היום) הייתה העשר.
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(" )2היום שלמחרת" ,היום האחד עשר של החודש האחד עשר (ובייחוד אותו
תאריך בשנה שלאחר מכן ,חמשת אלפים שבע מאות ואחת עשרה) ,סימן את
בואו של שלב חדש .כעת ,המציאות הגלויה (היום) עצמה התעקשה על התעלות
מעל הטבע .לאחר שסיימנו להתמקד בלזכך את עצמנו עד לשלמות ,עברה
העבודה להתמקד בהתעלות מוחלטת מעל הגבולות שלנו .החיבור שלנו לה' היה
באמצעות ביטול מוחלט.2
עם זאת ,לא זה המצב האידיאלי .האחד עשר כאן הוא סוג של על-טבעי שאינו
יכול להתקיים בתוך גבולות המציאות הפיזית (זהו הסוג הנמוך יותר של "אחד
עשר" ,שמוגבל בהיותו בלתי מוגבל) .מכאן ,עלינו להתקדם לרמה עוד יותר
גבוהה של עבודת ה'.
בשלב האחרון ,לא נותרו עוד בירורים .אפילו ה"כפתורים" כבר "צוחצחו" .כל
שנותר הוא לקבל את פניו של משיח שיציג מציאות בה עשר ואחד עשר אינם
שרויים במתח זה מול זה .זו הדרגה של אחד עשר שנוח לה בתוך הגבולות שלנו
בדיוק כמו מחוצה להם .בשלב זה ,העשר עצמו הופך לאחד עשר .המגבלות
שמגדירות אותנו ,והופכות אותנו למי שאנחנו ,כבר לא מפריעות לקשר שלנו עם
אלוקים .במקום זאת הן עצמן הופכות לדרך לבטא אלוקות.
( )3זהו השינוי המרעיש שסימן כ"ב שבט .שבהיותו אחד עשר יום אחרי היום
האחד עשר של החודש האחד עשר ,הוא מוביל למציאות שבה אנו משלבים
ומחברים את הביטול המוחלט יחד עם התפתחות עצמית מקסימלית .כעת אנו
מסוגלים למצוא את עצמותו של ה' על ידי הסתכלות פנימה אל ה'אני' האמיתי
שלנו במקום לדחוף הצידה את המציאות שלנו .לאחר שהשלמנו את המשימה
לזכך את העשר ,ואחר כך לבטל את עצמנו אל מול הגילוי של האחד עשר ,אנו
מתחילים את תקופת העשרים ושניים :עידן חדש שבו אנחנו יכולים להתחבר
למהותו העצמית של ה' ,שאינו מבחין בין המוגבל לבלתי מוגבל.

הקשר לרבנית
רעיון זה מרומז גם בשמה של הרבנית .חיה מעיד על חיים ,ומרמז על חלקי
הנשמה שאנו חווים ומרגישים .הרגש והשכל שלנו נכנסים לקטגוריה הזו .השם
מושקא נובע משם של תבלין ארומטי .לריחות ארומטיים ,ולחוש הריח בכלל,
 2כיצד אם כן זה שונה ממה שהתרחש במתן תורה? נראה שבגלל ששלב זה מגיע לאחר ובהמשך
לשלב הראשון (יו"ד שבט) ,העולם כעת נהיה כלי לקבל את הגילוי האחד עשר ,ולכן הגילוי אינו גורם
למציאות העולם להימחק כליל .עם זאת ,הביטול של העולם ,בשלב זה ,יוצר מציאות שבה התכונה
הדומיננטית היא האחד עשר.
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יש יכולת ייחודית להחזיר את ההכרה לאדם שהתעלף .מסיבה זו ,כמו גם בגלל
טבעו הבלתי מוחשי ,חוש הריח קשור לפנימיותה של הנשמה .יש לו את היכולת
לשאוב חיים חדשים מהעצם.
החיבור של שני השמות הללו באדם אחד מסמל את ההתאחדות של שני
התחומים הללו .לאחר האיחוד הזה ,ליבת הנשמה שלנו משפיעה ישירות על
ההתנהגות שלנו .בשלמות העניין ,זה אומר שכל רגש שאנו מרגישים וכל רעיון
שעולה לנו במוח הם בתיאום מלא עם הפנימיות האלוקית האותנטית שלנו.
הליבה הפנימית הזו של הנשמה נקראת 'יחידה' כי היא מאוחדת לגמרי עם ה'.
כשאנו מנצלים את כוחה של היחידה ,אנו מסוגלים לכנס יחד את כל החלקים
והדרגות השונות של הנפש שלנו ,כך שכולם מאוחדים סביב אותה מטרה.
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