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טקסט השיחות המקורי באידיש מודפס באישור הוצאת הספרים קה״ת

אין להעתיק או להעביר שום חלק מתוכן חוברת לימודים זו בשום צורה או 
אמצעי, ללא אישור בכתב מאת בעלי זכויות היוצרים.



חוברת לימוד זו מוקדשת לידידינו היקרים

יוסי ויעל מיכאלשוילי שי'

יהי רצון שילכו מחיל אל חיל מתוך בריאות שלימה ואושר, 

וירוו נחת חסידותי מילדיהם והצלחה רבה ומופלגה בכל מעשי 

ידיהם, וימשיכו ויצליחו למעלה מן המשוער בתמיכתם בלומדי 

תורה ובשלוחי הרבי, וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

  ולעילוי נשמת אביו

ר' אברהם ב"ר אליהו

זכות הלימוד בעניני גאולה ומשיח של שלוחות הרבי 

ברחבי העולם תעמוד לנשמתו וימהר את היעוד של 

והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם בב"א.  





ן כ ו ת

1 ע   ק ר ה

קורס מקצועי מבית JLI המשמש כרקע לשיחה, וסולל את הדרך להבין 
ולהעריך את המהפכה שהרבי בא לחולל בשיחות השבועיות שלו.

2 9 ר  ו ק מ ה

קראו בעצמכם את דברי הרבי.

4 4 ע  ו צ י ב ה

הגיע הזמן ליישם את כל מה שלמדנו. בחלק זה ניתן למצוא עצות מעשיות, 
הצעות ותרגילי חשיבה מהחיים האמיתיים שנוכל לקחת לחיי היומיום שלנו.

4 7 ח  פ ס נ

כ"ב שבט והשלב האחרון בדירה בתחתונים
 סקירה וקיצור. להבין בצורה יסודית את המושגים

האזוטרים מהחצי הראשון של שיחת כ"ב שבט תשנ"ב.

דירה נאה
ההיבט הנשי – השלב הסופי
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הכריז  הוא  חב"ד,  תנועת  הנהגת  באופן רשמי את  עצמו  על  קיבל  הרבי  כאשר 
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.

מטרה  עבור  יהודי,  כל  למעשה  חסיד,  כל  וגייס  צבא  הקים  הרבי  כך  לשם 
גם  וכן הלאה.  אוויר  ים,  רגלים, שריון,  רבים:  חילות  יש  לצבאות  זו.  היסטורית 
ברחבי  חב"ד  בבתי   – בחזית  המשרתים  שלוחים  חטיבות:  הרבי  של  בצבאו 
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.

לפחות  כוללת  היא  הנשים.  חטיבת  היא  הרבי  בצבא  הגדולות  החטיבות  אחת 
חצי מהצבא.

חטיבה  כל  עבור  בנפרד  הרבי  דיבר  קרובות,  לעיתים  תפקיד.  יש  חטיבה  לכל 
עם  גם  דיבר  הרבי  השלוחים.  עם  לדבר  הרבה  הרבי  והדרכה.  הכוונה  וסיפק 
באופן  חיילי צבאות השם.  עם  דיבר תכופות  הרבי  והמורים.  הישיבות  הנהלות 
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 ַקרֹול ְפִריד 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.

השיחה,  באמצע  פריד.  סנדי  מר  עם  שוחח  הרבי  תשמ"ח.  תשרי  בה'  זה  היה 
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.

על  הטיל  הרבי  זו,  בתוכנית  שנראה  כפי  חולין.  שיחת  זו  הייתה  לא  כאמור, 
על  הרבי  של  השיחות  את  נציג  אנו  ביהדות.  עיקרי  תפקיד  היהודייה  האישה 
בעיקר, את  ביהדות.  היבטים  במגוון  הייחודי שנשים ממלאות  תפקיד ההנהגה 
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 
שבט  בכ"ב  הרבנית  שהסתלקות  הרבי  הסביר  זו,  בשיחה  זו.  בתוכנית  נלמד 
תשמ"ח החלה את השלב האחרון ב"דירה בתחתונים", התוכנית האולטימטיבית 
של הבריאה שתושלם בעת הגאולה. הרבי הציג את המשימות המוטלות עלינו 
היא  השיחה  מסקנת  נשים.  ידי  על  בעיקר  שמבוצעות  משימות   – זה  בשלב 
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 
השיחה  אל  אותנו  תוביל  התוכנית  ביהדות,  האישה  תפקיד  אודות  הרבי  של 
שמפרטת בדיוק כיצד יכולה האישה היהודייה להביא את המשיח. לאחר שנלמד 
את התוכנית, ִלמדו את השיחה ותצאו עם הבנה מחודשת על השלב ההיסטורי 

האחרון, ומה אנו יכולות ומחויבות לעשות כדי להביא את הגאולה.

בשורות  שיהיו  יברך  "שה'  הרבי,  השיב  שאנסה",  לרבי  מבטיחה  "אני  השיבה  פריד  מרת  1 כאשר 

טובות, לא רק על כך שאת מנסה, אלא גם על כך שאת מצליחה". תורת חיים, תוכנית 76.
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ביהדות  הנשים  וראה את תפקיד  לנשים  הרבי  פנה  הנשיאות,  כל שנות  לאורך 
את  רק  לא  הדגיש  הרבי  אחרים.  יהודים  ממנהיגים  ניכר  באופן  שונה  בצורה 
ובבית; הרבי קבע שתפקיד  החשיבות המרכזית של תפקיד האישה במשפחה 

האישה הינו מהותי ועיקרי בעם היהודי, על כל המשתמע מכך.

עיקרי  תפקיד  ממלאות  שנשים  לכך  שהסיבה  הרבי  הסביר  רבות  פעמים 
שאנו  ככל  מכך,  כנגזר  למשיח.  האישה  בין  השורר  המיוחד  לקשר  קשורה  זה 
מתקרבות לזמן הגאולה, תפקיד הנשים – שהינו מהותי ועיקרי בהבאת המשיח 

– מתגלה בצורה רחבה וברורה יותר.

דברי הרבי:

11 טקסט טקסט 

הרבי, ספר השיחות תשנ"ב ב, 364

"בשכר  אז,  לברכה  זכרונם  חכמינו  זאגן  מצרים  גאולת  בא  ווי  כשם 
איז  אזוי  ממצרים",  ישראל  נגאלו  הדור  באותו  שהיו  צדקניות  נשים 
עס  וועלכער  אויף  לבוא,  העתידה  גאולה  דער  צו  בנוגע  אויך  דאס 
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 
וואס  ישראל  ובנות  נשי  פון  עבודה  די  נוגע  נאכמער  דעמולט  איז 

בזכותן קומט די גאולה.
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תרגום:

צדקניות  נשים  "בשכר  כי  חז"ל  אותנו  מלמדים  מצרים  לגאולת  שביחס  כשם 
לגאולה העתידה  ביחס  גם  הוא  כך  ישראל ממצרים",  נגאלו  הדור  באותו  שהיו 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  נאמר  עליה  ו[  מצרים  לגאולת  ]שהושוותה  לבוא, 
הדור.  שבאותו  הצדקניות  הנשים  ובזכות,  בשכר,  תבוא  אשר  נפלאות",  אראנו 
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".

מורינו  אדוננו  וחמי,  מורי  קדושת  כבוד  של  להשתדלותו  מהטעמים  אחד  זהו 
ובנות ישראל בכל  והדרכה של נשי  ]-הרבי הריי"ץ[, בחינוך  ורבינו, נשיא דורנו 
המעיינות  והפצת  החסידות,  בלימוד  כולל  ומצוותיה,  התורה  היהדות,  ענייני 
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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היהודייה  יתמקד בעוצמות הפנימיות של האישה  החלק הראשון של הסקירה 
רבים.  בתחומים  מגברים  נבדלות  הנשים  עם הקב"ה.  לה  הייחודי שיש  ובקשר 

נתמקד בשלושה מהם: לימוד התורה, מצוות שהזמן גרמא, אמונה.

ה ר ו ת ה ד  ו מ י ל  . א

בטקסט  הרבי  הזכיר  אותו  מרכיב  התורה,  בלימוד  שלנו  הסקירה  את  נפתח 
הוגבל  ולימודן  מאימהותיהן,  בבית  תורה  למדו  יהודיות  נשים  בעבר,  הקודם. 

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:

22אא טקסט טקסט 

הרבי, שם, 456

לכל לראש, הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן, לידע אותן. 
כמו דיני נדה, וטבילה, ומליחה, ואיסור יחוד, וכיוצא בהם, וכל מצות 
דברי  ושל  תורה  של  תעשה  לא  מצות  וכל  גרמא,  הזמן  שאין  עשה 
התורה.  דהלכות  גדול  ריבוי  כאנשים,  בהן  מוזהרות  שהן  סופרים, 

)והלואי היו כל האנשים בקיאים בכל זה.(

נתבארו  שבה  החסידות,  בתורת  התורה  פנימיות  לימוד  ועיקר,  ועוד 
הענינים דאמונת ה', ויחודו, אהבתו, ויראתו כו'. ובלשון הכתוב, "דע 
הששה  לקיום  נוגע  זה  שלימוד  שלם".  בלב  ועבדהו  אביך  אלקי  את 
מצוות, שחיובן תמידי לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו, שגם 

הנשים חייבות בהן כמו האנשים2.

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.



ה א נ ה  ר י ד  | ה  א נ ה  ר י ד  |  6

22בב טקסט טקסט 

הרבי, שם, 457

ידם  שעל  שונים  לימודים  והבנות  הנשים  לומדות  הכי  שבלאו  שכיון 
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( 
זה תהיה אצלן התפתחות  ידי  זה. שעל  יותר בלימוד  שחפץ ומתענג 

החושים והכשרונות ברוח תורתנו הקדושה3.

ומעשה רב, בהסכמת גדולי ישראל, שבמוסדות חינוך דבנות לומדים, 
לעיל.  כנתבאר  תורה  עניני  עוד  גם  להן,  הצריכות  ההלכות  על  נוסף 

וטוב ונכון שיוסיפו בזה כהנה וכהנה.

בניהם  של  בתלמודם  להוסיף  יכולין  זה  ידי  שעל  נוספת,  ומעלה 
וההשתתפות  ההתענינות  ידי  על   .  .  . בעליהם  של  בתלמודם  וגם 

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, המדרש4 מנגיד 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 
אל  בדרך  הראשון  בקושי  פגשו  כשהגברים  מוכר.  פעולה  בדפוס  להבחין  מייד 
מייד  העין, הם  רוחב  למלוא  ים המשתרע  בדמות  פיזי  קושי  הארץ המובטחת, 

3 לדיון מרתק ומפורט יותר, ראו שיחות קודש תשמ"א ב, 809-816.

4 ילקוט שמעוני, פנחס, כז.
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פנו 'לעשות חושבים' ולפצוח בדיון האם התוכנית הגאולתית היא אכן התוכנית 
הנכונה, או שמא עליהם לשוב אל גרמניה של אותה התקופה, ולחזור לתקופה 
זאת,  לעומת  למדי.  מביש  שמאל.  ועל  ימין  על  נהרגים  יהודיים  תינוקות  בה 
כשהנשים פגשו בקושי בדרך אל הארץ המובטחת, קושי הלכתי-תרבותי בדמות 
העדר הזכות לירושה, הם מייד צופפו שורות, היישירו מבט כנוע לאלוקים ותבעו 
הייתה  ממש  לא  ולשוב  להיכנע  המובטחת.  בארץ  בחלק  לזכות  רצונן  כי  בקול 
רואות?  בדעתן.  שצידד  אלוקים  של  בקולו  זכו  כמובן  הן  השולחן.  על  אופציה 
שלא כמו גברים, נשים ניחנו באינטואציה פורייה והן אינן משנות את דעתן עם 

כיוון הרוח.

את  להכריח  מדוע  הקלאסית:  היהודית  הגישה  הייתה  ההיסטוריה  לאורך  לכן, 
השנייה  אחרי  אחת  לאתגר  ולהתחיל  היהודי,  המדרש  בית  אל  להיכנס  האשה 
עזבנו  כי  פשוט  האישה  עבור  אם  כשמש?  וברורות  מוסכמות  יסוד  הנחות 
את  לאתגר  ממנה  לבקש  עלינו  מה  לשם  החירות,  ארץ  אל  בדרך  שעבוד  ארץ 
עצמה ולשאול "ואולי בכל זאת יש משהו טוב בלעבוד יום ולילה תחת הצלפות 
הייתה  זו  ככלל  אולם  הכלל,  מן  יוצאים  היו  כמובן  זו  לגישה  מצריות?"... 

הגישה העיקרית.

לכך  ליבנו  תשומת  את  מיסב  הוא  בו  הרבי,  של  המפתיע  חידושו  מופיע  כאן 
תרבות,  שינויי  קיימת:  אינה  כבר  האמורה  הגישה  בבסיס  העומדת  שהסיבה 
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.  לבית  להיכנס  ממנה  מבקשים  אנו   – זאת  עוד  אלא  היהודי,  המדרש 
אותגרו,  יסוד  והנחות  הטקטוניים  בלוחות  תזוזה  התרחשה  בו  מהרגע  שכן, 
את התשובות  למצוא  תוכלנה  בכדי שהן  הנשים,  בפני  נפתחים  כולם  הקלפים 

לכל השאלות, ולהשיב את האמונה האבודה באלוקים, בתורה ובאדם.

ח י ש מ ל ר  ש ק ה

בנוסף לסיבה המקובלת לשינוי באופי לימוד התורה בקרב נשים, הרבי הסביר 
שעניין זה התרחש בתקופתנו משום שהוא קשור לביאת המשיח:
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22גג טקסט טקסט 

הרבי, שם, 358

בדורות  דנשים  התורה  בלימוד  להוספה  שזכינו  שהטעם  לומר,  ויש 
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?

22דד טקסט טקסט 

הרבי, שם, הערה 42

עטרת  חיל  ד"אשת  המעלה  תתגלה  לבוא  שלעתיד  שכיון  לומר  ויש 
התורה  בלימוד  וההוספה  החידוש  לכן  גבר",  תסובב  "נקבה  בעלה", 

בדורות האחרונים הוא בהדגשה יתירה בנוגע לנשים.

שינויי התרבות המתרחשים בעולם אינם סתם כך תוצאה של 'נאורות' מערבית 
הופיעה  שהיא  לכך  הסיבה  הקרחון.  קצה  רק  היא  זו  נאורות  למעשה,  חלולה. 
בדורות האחרונים על בימת ההיסטוריה היא השתקפות של שינויים תת-קרקעיים 
עצומים המתרחשים מתחת לפני הים: הגאולה היא העידן בו התודעה האנושית 
הגברים.  ולא  הפיקוד,  מושכות  הנשים תקבלנה את  זה,  בעידן  תגיע לשלמות. 
וכנגזר מכך –  בתקופתנו, טרום עידן הגאולה, העולם אט אט מכין עצמו לכך, 

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.

א מ ר ג ן  מ ז ה ש ת  ו ו צ מ  . ב

ונשים: הפטור של האישה ממצוות  גברים  בין  נחקור את השוני הקלאסי  הבה 
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 ְזִמינּות וגמישות זמנית5.

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:

33 טקסט טקסט 

הרבי, תורת מנחם תפארת לוי יצחק ב, 230-227

קשורות  העתידה  שהגאולה  לברכה  זכרונם  חכמינו  בדברי  מצינו 
במיוחד עם )ובאה על ידי( נשים וקטנים6.

ימות המשיח  הידועה שתכלית השלימות הזה של  פי  . אמנם על   .  .
הטעם  להבין  צריך  הגלות,  משך  זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו  תלוי 
וקטנים  נשים  ידי  על  ובאה  עם,  קשורה  המשיח  דימות  שהשלימות 
לאנשים,  שייך  ועבודתינו  מעשינו  ושלימות  עיקר  דלכאורה  דוקא. 
עשה  ממצוות  פטורות  שהנשים  כיון  וקטנים,  לנשים  מאשר  יותר 

שהזמן גרמא והקטנים פטורים ממצוות לגמרי? 

5 יש להבהיר את המושג "פטורות": הרבי הסביר )תורת מנחם תשד"מ ג, 1819-1817( כי יש מצוות 

שנשים  נוספות  מצוות  יש  זאת,  לעומת  וכו'.  אמונה  ישראל,  אהבת  כמו  בהן,  שווים  ונשים  שגברים 
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 
של  משימתו  את  לבצע  יצטרך  הלב  אם  אחרת.  משימה  אחד  לכל  אך  שווה,  חשיבות  לשניהם  ולב. 

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 
זוכה במצווה. כאשר אישה מדליקה  נדודים בעולם(, כאשר חצי אחד מקיים מצווה, גם החצי השני 
גם  נכון  זה  במצווה.  נוטלת חלק  מניח תפילין, אשתו  במצווה. כשגבר  נוטל חלק  בעלה  נרות שבת, 
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.

6 בנוגע 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', 
להם,  אמר  אליך'".  פניו  ה'  'ישא  דכתיב,  לישראל  פנים  נושא  ואתה 
"וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה, 'ואכלת ושבעת', 
על  מדקדקים  והם  אלקיך',  ה'  את  'וברכת  דוקא,  שביעה  כשיעור 

עצמם עד כזית, עד כביצה, אפילו שלא כשיעור שביעה".

. . . וההסברה בזה, שנשיאת פנים היא בחינה נעלית ביותר שלמעלה 
שעבודת  זה  ידי  על  היא  והתגלותה  והמשכתה  השתלשלות.  מסדר 
יותר  עצמם  על  שמדקדקים  דתורה.  מהחיוב  למעלה  היא  האדם 

מחיוב התורה.

שכיון  וקטנים.  דנשים  המצוות  שאר  לכל  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
שמקיימים גם המצוות שפטורין מהם, נמצא שקיום המצוות שלהם 
נעלית  מבחינה  ממשיכים  זה  ידי  שעל  דתורה.  מהחיוב  למעלה  הוא 
יותר על דרך העילוי ד"ישא ה' פניו אליך" בברכת המזון, כשמדקדקין 

על עצמם יותר מהחיוב דתורה.

וקטנים  נשים  של  המיוחדת  שייכותם  גם  לבאר  יש  זה  פי  על   .  .  .
להגאולה העתידה.

דכיון שפטורין מן המצוות, לכן מעשה המצוות שלהם, דאף שפטורין 
מצד  דמצוות,  מהחיוב  למעלה  הוא  אותם,  מקיימים  המצוות  מן 
מבחינת  שלמעלה  הוא  ברוך  הקדוש  עם  העצמית  ההתקשרות 
הגאולה  את  ומביאים  מקרבים  והקטנים  הנשים  ולכן  הגילויים. 
העצמית  וההתקשרות  ממש,  העצמות  גילוי  יהיה  שבה  העתידה, 

דעצם הנשמה עם עצמותו יתברך, שלמעלה מתורה ומצות.

להזמן  ממש  בסמיכות  הגלות  זמן  בסוף  שנמצאים  שכיון  מובן  ומזה 
שעליו נאמר, "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים 
וגו' ונהרו אליו כל הגוים", צריכים להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל 
בנוגע  ובמיוחד  כולל  הגאולה  את  ומביאים  שמקרבים  העבודה  עניני 

לעניני העבודה דנשים וקטנים.

נשים אינן פטורות מהמצוות הללו רק כדי שיוכלו לפנות את לוח הזמנים שלהן 
באופן  הללו  המצוות  את  לקיים  שיוכלו  כדי  פטורות  הן  אחרות.  מצוות  עבור 
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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 
הן מנהלות עם אלוקים  ליותר.  ויכולות  זקוקות  הן  הזו.  והשבלוניות  הבנאליות 
מערכת יחסים עמוקה ועשירה יותר, כזו המאפשרת גמישות, מקוריות וחדשנות. 
במערכת יחסים כזו זר הוורדים לא יופיע רק פעם בשנה, ביום הנישואין; בערבו 
יום רביעי פשוט וסתמי הגבר יכול להופיע בבית עם ורדים לצד השוקולד  של 
האהוב עליה, ולומר לה "בדרך הביתה נזכרתי בך. החלטתי לבטא ולו במעט את 

ההערכה והאהבה העצומים שאני רוחש לך".

לנהל  להן  ִאפשר  הוא  בכך  מסוימות.  ממצוות  הקב"ה  אותן  פטר  בדיוק  לכן 
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(.

ח י ש מ ל ר  ש ק ה

כדי  הללו  מהמצוות  הנשים  את  פוטר  הקב"ה  זו:  היא  ביותר  החשובה  הנקודה 
בין  הפער  שכן,  המשיח.  את  שיביא  באופן  המצוות  את  לקיים  להן  לאפשר 
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 
במילים  הכתובות.  התורה  ומצוות  החוקים  על  רק  מתקיים  ואינו  תלוי  שאינו 
אחרות, הגאולה תאפשר לאנושות כולה לחוות ולקיים את אותה מערכת יחסים 
יכולת  יש  זו הסיבה שלנשים  כבר כעת.  עמוקה שמנהלות הנשים עם אלוקים 

מובהקת להביא את המשיח באמצעות המצוות הללו.

הנשים  לתפקיד  הרבי  של  והמהפכנית  החדשנית  גישתו  כיצד  רואות  אנו  שוב 
הגאולה  לזמן  לקרבתנו  קשורה  מסוימות,  ממצוות  פטורות  ולהיותן  היהודיות, 

ולתפקיד אותו הנשים ממלאות בתקופה זו.
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ה נ ו מ א  . ג

מיומנות  הפגינו  תמיד  יהודיות  נשים  בו  לתחום  ליבנו  תשומת  את  נפנה  כעת 
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.

הרבי  בלבד. אך  הדור ההוא  לנשות  ייחודיות  היו  הללו  בעבר חשבו שהתכונות 
לא ראה בזה כוח של נשים מהעבר. הרבי ראה בזה את כוחה הטבעי של האישה 
הטבעית,  עוצמתה  שזו  מכיוון  מכך,  יתרה  זמננו.  בת  זו  של  גם   – היהודייה 

באחריותה להיות דוגמה חיה לכך ולעורר אמונה זו אף באחרים.

דברי הרבי:

44אא טקסט טקסט 

הרבי, לקוטי שיחות ח, 315-319

האט ראש חודש א באזונדער פארבינדונג מיט אידישע פרויען, און 
דאס איז זיי געגעבן געווארן ווי א שכר, ווי עס ווערט דערציילט אין 
זיך געפונען אין  וואס בעת אידן האבן  פרקי דרבי אליעזר, דערפאר 
צו  צוגעבונדנקייט  שטארקע  א  געוויזן  אויס  פרויען  די  האבן  מדבר 
דעם אויבערשטן. טראץ דער שטארקער פארפירונג וואס האט דאן 
געהערשט . . . האבן די פרויען זיך אפגעזאגט פון צו נעמען אן אנטייל 
אויספאלגן  ניט  אופן  בשום  וועלן  זיי  אז  געזאגט  האבן  זיי  דעם.  אין 
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.
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. . . וויבאלד דאס איז זיי געגעבן געווארן ווי א שכר אויף אלע דורות, 
. איז דאך   .  . וועט עקזיסטירן  זמן דאס אייביקע אידישע פאלק  כל 
פון  מעלה  דער  צוליב  בלויז  ניט  איז  דאס  אז  פארשטאנדיק  דערפון 
די פרויען אין יענעם דור, וועלכע האבן געקענט ביישטיין אפילו אזא 
שטארקן נסיון וואס ניט אלע מענער זיינען בייגעשטאנען, נאר ווייל 
אידישע  אלע  ביי  מעלה  איינגעבארענע  אן  ווערט,  דאס  איז,  דאס 
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.

אויף  אמונה,  אויף  געבויט  איז  אידישקייט  פון  זאך  גאנצע  די   .  .  .
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 
ער  הגם  געפיל,  אז אט דער  געשען  ולאה. ס'קען אבער אמאל  רחל 
ווערן פארדעקט און פארבארגן.  בלייבט גאנץ און שטארק, זאל ער 
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 
די  אין  ווירקונג  זיין  אויך  נאר  ווערן,  אנגערירט  ניט  חלילה  זאל  גופא 

פארשידענע פעולות זאל בלייבן אומבארירט.

תרגום:

כפי  כשכר,  להן  ניתן  והוא  יהודיות,  נשים  עם  מיוחד  קשר  לו  יש  חודש  ראש 
הפגינו  במדבר  היו  שהיהודים  שבשעה  כך  על  אליעזר,  דרבי  בפרקי  שמסופר 
. . הנשים סירבו   . הנשים קשר חזק לקב"ה. למרות ההסתה העזה ששררה אז 
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.

תמיד  שהן  הדורות:  בכל  יהודיות  לנשים  מיוחד  שכר  הקב"ה  העניק  זו  מסיבה 
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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לעמוד  שהצליחו  ההוא,  הדור  נשות  של  מעלתן  בגלל  רק  זה  היה  לא  כי  מובן, 
]-תכונת  בו, אלא משום שזו  כל הגברים הצליחו לעמוד  כה חזק שלא  בפיתוי 
כל  היהודיות,  הנשים  כל  בקרב  מולדת  סגולה  להיות  הפכה  האיתנה[  העמידה 
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 
ואיתנות  חזקות  עומדות  יהודיות  נשים  היום,  עד  בלתי-פגיעה.  נותרה  הנשים 
יותר באמונת ה', אהבת ה' ויראת ה'. זו הסיבה שלעיתים קרובות קל יותר לעורר 

אישה לקיים מצווה7.

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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ח י ש מ ל ר  ש ק ה

קשר עמוק זה לאמונה מקבל הד מיוחד לפני ביאת המשיח, ולכן נשים ממלאות 
תפקיד כה חשוב בהבאת הגאולה:

44בב טקסט טקסט 

הרבי, שם כו, 375

און דערצו האבן נשי ובנות ישראל אויך די גאר וויכטיקע שליחות צו 
ברענגען די גאולה האמיתית והשלימה. ווי גערעדט מערערע מאל אז 
ווי בא יציאת מצרים איז, בשכר )בזכות( נשים צדקניות נגאלו  כשם 
ספעציעל  און  ודור.  דור  בכל  אויך  דאס  איז  אזוי  ממצרים,  אבותינו 

בדורנו זה וועלכער איז א גלגול פון דור יוצאי מצרים.

אנשים,  בא  ווי  מער  זיי,  בא  אז  ישראל  ובנות  נשי  בטבע  מ'זעט  און 
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:

את  להביא   – ביותר  החשובה  המשימה  גם  ניתנה  ישראל  ובנות  לנשי  בנוסף, 
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.

הנחה  יש  גברים,  מאצל  יותר  אצלן,  כי  ישראל  ובנות  נשי  בטבע  נראה  ואכן, 
הנחיצות  בהסברת  עימן  בהתעסקות  והצורך  מהגלות,  מייד  לצאת  פשוטה 

ביציאה מהגלות הוא הרבה פחות מאשר עם הגברים.

כי הרבי רואה בעוצמת האמונה הנשית את הסיבה לכך  זה אנו לומדות  בקטע 
שהן ממלאות תפקיד עיקרי בביאת המשיח; נשים מרגישות ומאמינות בעוצמה 

כה עמוקה את הצורך בגאולה – ולכן הן ממלאות תפקיד קריטי בנוגע לכך.8

8 ראו גם לקוטי שיחות א, 139–143, 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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ץ ו ח י  פ ל כ ה  ש י א ה ת  ע פ ש ה  .I I I

אל  ביחסה  היהודייה  האישה  של  הפנימית  הנשית  בחוויה  התמקדנו  כאן  עד 
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:

ך ו נ י ח  . א

ללמוד  מכדי  צעירים  הם  כאשר  ילדיה  לחינוך  אחראית  שהאישה  חשבו  בעבר 
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.

שילדים  ביהדות  ביותר  החשובים  הדברים  את  הנכון.  הוא  שההפך  לימד  הרבי 
דרכה  בכלל  רגלם  שכף  לפני  עוד  אמם  בחיק  לומדים  הם  אי-פעם,  ילמדו 

בבית הספר.

דברי הרבי:

בצורה  הגלות  סבל  את  חשה  זמננו  בת  היהודייה  האישה  שגם  מסביר  הרבי  כיצד   ,307 שם,  וראו 
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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55אא טקסט טקסט 

הרבי, ספר השיחות תשנ"ב, 357

ַאוועק  שטעלט  דָאס  ווָאס   – והבנות  הבנים  חינוך  פון  ענין  דעם  אין 
דעם יסוד החיים פון יעדען מענטשן – זעט מען בפועל, ַאז זייער חינוך 
יונגע  איז אּפהענגיק פון דער מוטער. ובפרט דער חינוך והדרכה פון 
קינדער, און ווָאס אינגער, ַאלץ מער איז דָאס תלוי אין דער מוטער: 
ָאן די חיות און רוח פון אידישקייט,  יונג  זיי ַאריין פון גָאר  זי גיט אין 
ווָאס על יסוד זה ווַאקסן אויס בנים ובנות עוסקים בתורה ומצוותיה, 

בשלימות ברוחניות ובגשמיות – באופן נאה ויפה וכו'.

דָאס הייסט, ַאז נוסף אויף דעם ווָאס די קינדער זָאלן זיין עוסקי תורה 
געשמַאק  דעם  מוטער  די  ַאריין  זיי  אין  גיט  הרגיל,  דרך  על  ומצוות 
דָא  איז  ווַאס  ליבשַאפט  און  איידלקייט  דער  )מיט  ווַארעמקייט  און 
ַאז דער עסק בתורה  ובנות ישראל(  במיוחד אין דער נַאטור פון נשי 

ומצוות זָאל זיין באופן נאה וטוב.

. . . כנראה – לדוגמא – אין דעם מנהג טוב פון אידישע מוטערס צו 
זינגען צו זייערע גָאר קליינע קינדערלעך נָאך ליגנדיק אין וויגעלע – ַאז 
תורה איז די בעסטע זַאך, די זיסטע זַאך, די שענסטע זַאך וכו' – ווָאס 
דָאס ווָארצלט איין אין דעם קינד – אויך אויף ווען ער ווַאקסט אויס 
פט און טייערקייט צו  )"גם כי יזקין לא יסור ממנו"( – ַא טיפע ליבשאַֹ

ַאלע ענינים פון תורה און מצוות.

תרגום:

בעניין חינוך הבנים והבנות – המציב את התשתית לחייו של כל אדם – רואים 
צעירים,  ילדים  של  וההדרכה  החינוך  במיוחד  באם.  תלוי  החינוך  כי  בפועל 
והקטנים יותר, זה תלוי יותר ויותר באם. היא מחדירה בהם מגיל צעיר מאוד את 
בתורה  עסוקים  ובנות  בנים  צומחים  זה  בסיס  היהדות, שעל  והרוח של  החיות 

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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הקטנים  לילדיהן  לשיר  היהודיות  האימהות  במנהג   – לדוגמה   – שנראה  כפי 
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 
בונים  ולמעשה  ליהדותו  חיּות  המכניסים  ואהבה  חום  בילד  מחדירה  שהאם 
אימהות  מצווה;  לקיים  כיצד  בעיקר  מלמדים  המורים  החיוניים.  יסודותיה  את 

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:

55בב טקסט טקסט 

הרבי, שיחות קודש תשל"ז ב, 4-5

וויפל  ַאז  לעבן,  טָאג-טעגליכן  דעם  אין  בפועל  אויך  דָאס  מ'זעט  ווי 
ס'טוט אויף ַא מלמד )ַא טיטשער, ַא מדריך, און ַא אינסטרָאקטער( 
מיט קינדער, קען דָאס ניט אויפטָאן אזוי טיף וויפל ס'קען אויפטָאן די 
מוטער פון דעם קינד, ווען זי לייגט ַאריין איר הַארץ און איר קָאּפ ַאז 
דער קינד זָאל בַאקומען דעם ריכטיקן שטעל אין לעבן, דורך דערויף 
ווָאס זי וועט אים ערציען, ַאז נָאך פון קליין-ווייז-אויף זָאל ער וויסן ַאז 
תורה איז זיין לעבן, און אידישקייט איז דער וועג-ווייזער ווי ַאזוי ער 

דַארף זיך פירן אין דעם טָאג-טעגליכן לעבן.

ַא סַאך  . לייגט ַאריין אין אים, איז דָאס   .  . ווָאס די מוטער  און דָאס 
גַאנצן לעבן פון דעם קינד  ַא קיום אויף דעם  טיפער, און דָאס הָאט 

ווָאס פילט ַאז ער הָאט דָאס בַאקומען פון זיין מוטער.

. . . און אפילו נאך דעם וואס די קינדער וואקסן אויף, קען זי אויפטאן 
זי האט מערער צייט און מערער סבלנות, און מערער   .  .  . אין דעם 
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 
יקבל את המעמד  בכדי שהילד  וליבה  הילד, המשקיעה את ראשה  האמא של 
כי  ידע  מגיל קטן מאוד  אותו שכבר  זה שהיא מחנכת  בחיים, באמצעות  הנכון 

התורה היא חייו וכי היהדות היא מורה הדרך כיצד עליו להתנהל בחיי היומיום.

. מכניסה בו, הוא הרבה יותר עמוק, ויש לזה קיום על כל חיי   .  . ומה שהאמא 
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 חייו9.

172, שם מציג הרבי דרך נוספת בה תורמת האם לחינוך הילד במהלך  9 ראו תורת מנחם תשנ"ב ב, 

שנות בית הספר. הערה זו קשורה לטקסטים 2א-2ב 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 
בדרכה  האם  עם  הלימוד  הרי   – בבית  יותר  ומצויות  פנויות  שהנשים  אלא  האב  עם  בהלימוד  מדה 
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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ת ר ש ר ש ת  ב ו ג ת  . ב

בנוסף לבניית בית שמטפח חום והנאה ביהדות, מסביר הרבי שהשפעת האישה 
בבית מתפשטת בכל השכונה:

66 טקסט טקסט 

הרבי, תורת מנחם תשמ"ז ג, 345

שלבה  הבית,  עקרת  ידי  על  מתנהל  שהבית  בגלוי  שניכר  ובפשטות 
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.

יתוסף  אצלם  שגם  העולם,  אומות  על  גם  שמשפיע  אלא  עוד,  ולא 
בענין השלום והאחדות. היינו שמבלי הבט על המעמד ומצב דכללות 
שורר  קטנות,  בפינות  רק  לא  שבו,  גדולים  בחלקים  אשר  העולם, 
של  שבביתו  בראותם  הרי  והיושר,  הצדק  היפך  השלום,  דהיפך  מצב 
היהודי שורר שלום ואחדות, שלום אמיתי מיוסד על התורה, שדרכי' 
ויושר  דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ניתוסף שלום, ואחדות, צדק, 

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 הפרטי10.

ושכונתה.  לביתה  מליבה,  האישה  השפעת  של  השרשרת  תגובת  על  רק  הרבי  מדבר  זו  10 בשיחה 

296, הרבי משרטט קו מהלב אל הבית, מהבית אל השכונה וממנה לכל  אך בתורת מנחם תנש"א ב, 
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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ת ו ח י ל ש  . ג

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.

האישה,  ולא  הגבר,  שתפקיד  חשבו  בעבר  הרבי.  של  ייחודי  חידוש  זהו  שוב, 
להשפיע על העולם שמחוץ לבית. הרבי טען שיש תחום חשוב בשליחות שרק 

נשים יכולים לבצעו, וכי הנסיבות של היום מצדיקות את שינוי הגישה לכך:

77אא טקסט טקסט 

הרבי, לקוטי שיחות לה, 154-155

אף על פי ש"כל כבודה בת מלך פנימה", ונשים נקראו "עקרת הבית", 
להשאר  צריכים  הן  זה  שבשביל  בישראל,  בית  לבנות  הוא  תפקידם 
מיוחדות  בתכונות  שחוננו  הנשים  אותן  הרי  דוקא,  "פנימה"  בפנים, 
שמים,  לשם  זו  תכונה  לנצל  עליהן  בחוץ,  גם  להשפיע  שביכלתן 
הנמצאות  ישראל  בנות  ולהחזיר  השם  לעבודת  הלבבות  את  לקרב 

בחוץ למוטב.

ואף שמובן ופשוט שהשתדלות זו צריכה להיות, כיאות לבת ישראל, 
באופן צנוע, ועד שבהיציאה לחוץ צריך להיות ניכר עליה דכל כבודה 
הליכה  של  בתכלית  הזהירות  עם  ביחד  מקום,  מכל  פנימה,  מלך  בת 

בגדרי הצניעות, עליהן להחזיר למוטב את בנות ישראל התועות.

ואדרבה, טבע הקירוב והרכות של נשים מסייע אותן להצליח בקירוב 
במוחש,  שרואים  כפי  מאנשים,  יותר  עוד  השם  לעבודת  הלבבות 
דכאשר משדלים את השני להתקרב לתורת ה' ועבודתו בדרכי נועם 
ודרכי שלום, יש הרבה יותר הצלחה )והפעולה היא פנימית יותר ויש 
אנשים  )בטבע  כו'  ומלחמה  ויכוחים  ידי  על  מאשר  יותר(  קיום  לה 

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, 
והילדות,  ובמיוחד הנהגת בני הבית, הילדים,  עיקרו של הבית שבה תלויה הנהגת הבית, כולל 
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.



ה א נ ה  ר י ד  | ה  א נ ה  ר י ד  |  2 2

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 
לשליחות  מהותית  תרומה  לתרום  בכדי  בעיקר  אלא   – אחיותיהן  עם  לעבוד 
נשים  עודד  הרבי  אם  גם  מכולן.  ההצהרות המדהימות  אולי, אחת  זו,  הכללית. 
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:

77בב טקסט טקסט 

הרבי, תורת מנחם תשי"א א, 243

שלא זו בלבד שאצל האשה אין שום חסרון לגבי האיש, אלא אדרבה 
דרכו  שאיש  מכיון  האיש.  פעולת  לגבי  מעלה  יש  פעולתה  באופן 
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 
עצמו  ברצון  מקבל  שהמושפע  כך  פנימית,  השפעה  ארץ,  ובדרך 
כבוד,  עם  הזולת  עם  שכשמדברים  בפועל  שרואים  כפי  ההשפעה. 
בערך  שלא  עליו  פועל  זה  הרי  שלום,  ודרכי  נועם,  בדרכי  ארץ,  ודרך 
ורוצים לכפות עליו,  ומפחידים אותו,  יותר מאשר אם צועקים עליו, 

כך ולא אחרת.

דרך  ומורה  לימוד  גם  נעשה  ישראל  ובנות  דנשי  העבודה  שדרך  עד 
לאנשים ובנים איך שהם צריכים לעשות עבודתם, דוקא בדרך כבוד 

ובדרך פנימה11.

11 אומנם 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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ח י ש מ ל ר  ש ק ה

בכל התחומים שסקרנו – תורה, מצוות ואמונה – הוכחנו את הקשר למשיח. 
וכלה  מביתה  החל   – הזולת  על  האישה  של  השפעתה  בין  הקשר  מה  אבל 

בעולם – למשיח?

התשובה הפשוטה היא שעבודת השליחות מובילה בסופו של דבר למשיח. אבל 
אנו  שאליו  נושא  בשיחה,  בהרחבה  שהוסבר  עמוק,  יותר  הרבה  משהו  כאן  יש 
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:

88אא טקסט טקסט 

הרבי, ספר השיחות תשנ"ב ב, 365-364

אין דירה בפשטות זיינען פאראן צוויי ענינים. )א( א דירה איז אינגאנצן 
פון דער  וואס לעבט אין איר, אלע פרטים  צו דער בעל הדירה  בטל 
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 
באופן  אויבערשטן  פארן  דירה  א  תחתונים  פון  אויף  מאכט  מ'  וואס 
המוכרח על פי שורת הדין, מאכט מען עס אויך א דירה נאה. כפסק 
והטוב,  הנאה  מן  שיהי'  הטוב  האל  לשם  שהוא  דבר  "בכל  הלכה,  דין 
ואנוהו";  "זה א-לי  וכו'";  ישיבתו  נאה מבית  יהיה  אם בנה בית תפלה 

"התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה וכו'".

דירה  א  מאכן  פון  העבודה  כללות  צו  בנוגע  מובן  איז  זה  דרך  ועל 
איז  דאס  און  נאה.  )דירה(  פון  באופן  זיין  דארף  דאס  אז  בתחתונים, 
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.

מדובר  כאשר  דווקא  היא  הדירה  שלמות  בתחתונים":  ל"דירה  בנוגע  מובן  כך 
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 
שגר  זה   – ה'  על  להיות  צריך  המיקוד  פנימה.  להיכנס  לאנשים  לגרום  אמצעי 
ויופיו. הרבי אומר לנו שזה לא כך. בית חב"ד לא  בבית – ולא על הבית עצמו 
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 יתר12.

לכן חשוב כל כך שבתי חב"ד יהיו יפים; הריהוט אטרקטיבי ונוח; והעיצוב מזמין 
התוכניות  את  להציג  ברהיטות;  השיעורים  את  למסור  יש  דומה,  באופן  ונעים. 
של  לביתו  וכיאות  כמתאים   – גבוהה  ברמה  להיות  צריכים  והאירועים  כראוי; 
זהו  לבית-חב"ד.  להיכנס  אנשים  להזמין  ואמצעי  חיצוניות  רק  לא  זו  הקב"ה. 
השלב האחרון והקריטי ביותר בהכנת ה"דירה בתחתונים". כך גם כמובן במצוות. 
מתוך  אלא  בשגרתיות,  מלומדה" –  אנשים  "מצוות  באופן של  לקיימן  לנו  אל 
חיות, יופי והנאה. "התנאה לפניו במצוות" פירושו שכאשר אנו מקיימות מצוות 
נֹוי – הקב"ה מתנאה אף הוא. יופי המצוות שאנו מקיימות מרחיב את ה"דירה  ּבְ

בתחתונים".

בה'.  מהתמקדות  דעתנו  את  מסיחה  הגשמי  היופי  הדגשת  למטה,  מלמעלה  של  מבט  12 מנקודת 

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?

88בב טקסט טקסט 

הרבי, שם, 356

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:

באישה,  תלוי   – ברוחניות  והן  בגשמיות  הן   – והכלים  הדירה  ויופי  הנוי  עיקר 
"עקרת הבית". וכידוע שעניין הנוי והיופי )והכוח לנאות ולייפות( נמצא במיוחד 
אלא  האשה  "אין  אשר  עד  וחסודה",  נאה  "כלה  נאה",  "אשה   – האישה  אצל 

ליופי" – יופי ברוחניות ממנו משתלשל יופי בגשמיות.

בחסידות מוסבר שגברים מביאים קדושה לעולם "מלמעלה", בעוד נשים מגלות 
בצורה  לקרוא את המפה  מיוחד  בכישרון  ניחנו  הנשים  עצמו.  ב"מטה"  קדושה 
המדויקת ביותר ולהתאים את עצמן ואת תמונת המציאות בהתאם לכך. כך, בעוד 
במרחב  להתמצא  היודעות  היחידות  הן  נשים  לפרטים,  מירידה  נמנעים  גברים 
הפרטים. כך הוא הדבר גם ביחס לקידוש העולם: בעוד הגברים מתמקדים ברעיון 
הכללי, קידוש העולם, אולם כשהרזולוציה מוגדלת והם נחשפים לחלקים הפחות 
וחוזרים להסתגר בבית המדרש; הנשים לא  נעימים של העולם – הם נרתעים 
מפחדות מאותם החלקים. הן מבינות טוב מאוד מה משמעותם, מה ההשלכות 

של קיומם, ואז משרטטות תוכנית עבודה מושלמת לקידושם.

כן, גם בתהליך קידוש העולם הגברי, משום שהן היחידות  הנשים חיוניות, אם 
"מטה"  של  רמה  אל  לעולם  מביאים  שגברים  הקדושה  את  לתעל  היודעות 



ה א נ ה  ר י ד  | ה  א נ ה  ר י ד  |  2 6

שגברים אינם יכולים להגיע אליה13. גברים נמנעים מרמה זו של "מטה". נשים 
מחבקות אותה והופכות אותה לקדושה14.

מכאן הגישה השונה ליופי פיזי: הגישה הגברית הקלאסית היא להתייחס ליופי 
מורכב  הגברי  כ"מטה" – שמסיחה את דעתנו מה'. העולם  הפיזי כהשפעה – 
משני מצבים – או שאתה רודף אחר החומריות הקורצת ושקוע בתאוות העולם, 
ספרים  עם  עתיק  מדרש  בבית  ומסתגר  העולמי  מהיופי  מתרחק  שאתה  או 
ויודעות  נוספים,  בגוונים  העולם  את  רואות  הנשים  אנו  לעומתם,  מתפוררים. 
בתורה  להתמקד  עשוי  השליח  מדוע  מסביר  זה  ב"מטה".  קדושה  לגלות  כיצד 
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'.

היהודייה  שהאישה  החשוב  התפקיד  את  יותר  נעלה  באופן  להעריך  ניתן  כעת 
בבית,  לאישה  שיש  ההשפעה  בתחתונים".  ה"דירה  הכנת  בהשלמת  ממלאת 
חום  יופי,  מביאות  כולן  בכלל,  בעולם  פועלת  ושהיא  לשכונה,  החוצה  שזולגת 
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 
ב"דירה  והאחרון  הסופי  השלב  את  ולסיים  להשלים  כדי  האישה  ידי  על  כעת 

בתחתונים"15.

באמצעות  אולם  המילה,  ברית  מצוות  באמצעות  לגופו  רק  קדושה  להביא  הצליח  אבינו  13 אברהם 

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(.

14 נשים יכולות לפעול מטה יותר מגברים כי מקור נשמתן נעלה יותר. כך יכולות הנשים ליצור "דירה 

שיר  תורה,  לקוטי  ראו  המשיח.  בביאת  תתגלה  זו  נעלית  קדושה  ביותר.  הנמוך  במקום  בתחתונים" 
השירים טו, ב.

15 בז' 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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הנשיות שלנו  בתכונות  היא להשתמש  הביתה. המשימה שלנו  ברוכות הבאות 
פני  בית שמקבל את  פנים,  בית מסביר  יפה:  לבית  להפוך את הבית שלנו  כדי 

המשיח. זה השלב האחרון.

בתור החטיבה החשובה ביותר בצבאו של הרבי לביצוע השלב האחרון ב"דירה 
הגברת  ידי  על  זאת  משיגות  אנו  הסופי.  השלב  את  לעבור  עלינו  בתחתונים", 
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 
ידי  על  זאת  משיגות  אנו  ביותר.  הגדולים  כמתנגדים  השטח  פני  על  שנראים 
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, 
שלושים  כעת  נמצאות  אנו  בתחתונים".  ב"דירה  האחרון  השלב  החל  כאשר 

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.

ואמר:  נוסף  דולר  לו הרבי  נתן  זאת,  הרבי אם הוא האדם שהביא את ה"נשים היפות". כאשר אישר 
www.chabad.org/1547903 ."שתהיינה יפות בתורה ובמצוות"

ניתן היה לחשוב שתחרות מלכות יופי הוא דבר שמסיח את דעת היהודי מלעבוד את ה' כראוי. אבל 
צורך  יש  אזי  מקדושה,  דעת  הסחת  הגשמי  ביופי  רואים  אם  לקדושה.  זאת  והפך  זאת  שינה  הרבי 
אז  רוחני,  יופי  ביופי הגשמי השתקפות של  רואים  ולהתמקד רק בקדושה. אבל אם  להתעלם ממנו 

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 | ספר השיחות 

וִוי  ָרָכה,  ּבְ ִמיט  ִאיז ַפאְרּבּוְנְדן  חֹוֶדׁש  ּבְ כ"ב  א. 
ר כ"ב – אֹוִתּיֹות "ְּבָך", וָואס  ז ִאין ֶדעם ִמְסּפָ ְמרּוּמָ
ָרֵאל"א, ָדאס ֵהייְסט  ז אֹויף "ְּבָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ִאיז ְמַרּמֵ
ַאז ָדאס ִאיז ַא ָטאג וָואס פּון ִאים, דּוְרְך ִאים אּון 
ט ִאין ַאֶלע ֵזייֶעֶרע  עְנטׁשְ ִמיט ִאים וֶועְרן ִאיְדן ֶגעּבֶ

ִעְנָיִנים.

ִאיז ַאֵליין  ָך"  "ּבְ פּון(  )ָטאג  ֶדער  ָנאְכֶמער: 
ירּוׁש ַהּפִ טּות  ׁשְ ּפַ פּון  מּוָבן  ּכְ ֶטער,  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ ַא 

ִבְרָכָתם"  "ּבְ ַאז  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  ָך  "ּבְ ִאין  תּוב(  )ַהּכָ
ט ַאֶלע ִאיְדן,  עְנטׁשְ ה( וֶועְרן ֶגעּבֶ ֶ )פּון ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ָך"(  יַדן, ַאז ֶדער ָטאג )פּון "ּבְ ִנּדֹון ּדִ ֶרְך ֶזה ּבְ ְוַעל ּדֶ
ָרֵאל",  ִיׂשְ "ְיָבֵרְך  ֶדעְרִמיט  אּון  ְמבֹוָרְך,  ִאיז  ַאֵליין 
ִאיר  פּון  וָואס  ָרָכה  ּבְ ַאַזא  ִאיז  ָך"  "ּבְ ִאיְדן.  ַאֶלע 
ָרָכה אּון ָנאְך  ּבְ ָרכֹות, ָנאְך ַא  ּבְ קּוֶמען ַארֹויס ָנאְך 
ל ָהעֹוָלם"ב )ּכֹוֵלל  ָרָכה, ַעד ֵאין ֵקץ ְו"ַעד סֹוף ּכָ ַא ּבְ

רג(. ׁשֹון( ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ – ֶדער סֹוף פּון )עֹוָלם ִמּלְ

ּנֹוֵגַע צּו ֶדעם  ַטאְנִדיק ּבַ ב. ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ַפאְרׁשְ
ַבט, ַאז ָדאס ִאיז ַא יֹום  ָטאג פּון ָיאְרַצְייט כ"ב ׁשְ
ַאֶלע  ט  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ וֶועְרן  ֶעס  וֶועְלֶכע  פּון  ָרָכה,  ּבְ

ָרֵאל": ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ִאיְדן – "ּבְ

א ִאיְדן ִאיז ַא ָיאְרַצְייט ַפאְרּבּוְנְדן ִמיט ֲעִלָּיה.  ּבַ
ֲאִמיַרת  פּון  ִמְנָהג  ֶדעם  ִאין  ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ וִוי 
ה  ֲחָדׁשָ ה  ֲעִלּיָ ֶדער  צּוִליּב  ַהָיאְרַצְייט,  יֹום  ּבְ יׁש  ַקּדִ
ִאין  צּו  ֶדעמּוְלט  קּוְמט  וָואס  ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ַוֲעִלּיָ

ָמהד. ֶדער ְנׁשָ

ֲהַגם ַאז ֶדער ָיאְרַצְייט ִאיז ֶדער ָטאג וֶוען ְס'ִאיז 

ֶהְעֵלם  ַא  ַהּגּוף,  ִמן  ָמה  ׁשָ ַהּנְ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִדי  ֶגעוֶוען 
ָרֵאל, "ֵחֶלק  ר אֹויף ֶדעם ִגיּלּוי פּון ַא ֶנֶפׁש ִיׂשְ ְוֶהְסּתֵ
וָואס  – גּוף  ֶדעם  ִאין  ׁש"ה,  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַקה 

ֶקען  ווָאס  ֶהְעֵלם  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ָדאְך  ִאיז  ָדאס 
ִאין ֶדעם  ָנה  ּוָ ּכַ ִדי  ער  ָאּבֶ ִלְצַלן – ִאיז  ַרֲחָמָנא  ַזְיין 
ֶרעְנֶגען  ּבְ ָזאל  ָדאס  ַאז  ְיִריָדה(  ֶיעֶדער  ִאין  )וִוי 
ָנה )ִאין ֶדעם  ָכל ׁשָ ּבְ ה, אּון  ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֲעִלּיָ
ה  יי ָנאְך ַא ֶהעֶכעֶרע ֲעִלּיָ ָיאְרַצְייט( קּוְמט צּו ֶדעְרּבַ
ה ַסיי  ְפֵני ֶזה(, ַאן ֲעִלּיָ ּלִ ֶעֶרְך צּו ִדי ֲעִלּיֹות ׁשֶ ּלֹא ּבְ )ׁשֶ
ָמה, אּון ַסיי ַפאר ִדי וָואס ֶגעִפיֶנען  ַפאר ֶדער ְנׁשָ
ן ֶגעַהאט  ה )וֶועלֶכע ָהאּבְ גּוִפים ְלַמּטָ מֹות ּבְ ִזיְך ְנׁשָ
צּו  קּוְמט  ֵזיי  א  ּבַ ַאז  ָמה(ו,  ְנׁשָ ֶדער  ִמיט  ר  ֶקׁשֶ ַא 
ִנים טֹובֹות, ָאְנֶגעִפיְלט  ָנאְכֶמער ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ

ים טֹוִבים. ִמיט ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות אּון ַמֲעׂשִ

ֶדער  ִאין  קּוְמט  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ִדי   – ְוִעיָקר  ְועֹוד 
ה פּון ֶדער  ֵליָמה, ַסיי ִדי ֲעִלּיָ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ
ָידּוַעח  ָמה – דּוְרְך "ָהִקיצּו ְוַרְננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר"ז, ּכְ ְנׁשָ
ִאיז  ָמה(  ְנׁשָ ֶדער  פּון  )אֹויְך  ֵלימּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ַאז 
ִתים, אּון ַסיי ִאין  ת ַהּמֵ ְתִחּיַ גּוִפים ּבִ מֹות ּבְ ַדְוָקא ְנׁשָ
ֶדער  ִמיט  ְייכּות  ׁשַ ַא  ֶגעַהאט  ן  ָהאּבְ וָואס  ִאיְדן  ִדי 
ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה'  ע ַהּמָ ּלַ תּובט "ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמה – ּכְ ְנׁשָ
ַעת ֶדער  ׁשַ ִנים", ּומּוָבן ַאז ּבְ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֱאלִֹקים ּדִ
ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  דּוְרְך  קּוְמט  ְמָעה"  ּדִ  .  . "ּוָמָחה 
ְמָעה"(, ִאיז ָדאס ִניט  ּדִ ה' ֱאֹלִקים  ַאֵליין )"ּוָמָחה 
ְפִריֶער  ֶגעוֶוען  ִאיז  וָואס  ִדְמָעה  ִדי  ל  ְמַבּטֵ לֹויז  ּבְ
ה(, ָנאר דּוְרְך ֶדעם קּוְמט צּו ַא  ִחּיָ טּות ִעְנַין ַהּמְ ַפׁשְ )ּכְ
ירּוׁשי, מּוָבן אֹויְך פּון ֶדעם ּפִ ה, ּכְ  הֹוָסָפה ִאין ֶדער ֲעִלּיָ

משיחות ש״פ יתרו, כ״ף שבט,
וליל ויום ב' פ' משפטים, כ״ב שבט ה׳תשנ״ב

– בקשר עם יום היָארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע –

ויחי מח, כ. א( 
ל׳ חז״ל – כתובות רפ״ט. זבחים לז, ב. ועוד. ב( 

ראה לקו״ת שלח לז, ד. ובכ״מ. ג( 
ספר  גם  וראה  וש״נ.  ואילך.   329 ע׳  חכ״ו  לקו״ש  ראה  ד( 

השיחות תשמ״ט ח״א ע׳ 176 ואילך.
תניא רפ״ב. ה( 

ראה מכתב כ״ק מו״ח אדמו״ר )אגרות קודש שלו ח״ג ע׳  ו( 
בזה  הנה  כו',  נשמת  לעילוי  התפלה  שע״י  ואילך(,  קמג 
הנה  זאת  בגלל  ואשר  העולות,  לנשמות  רוח  נחת  גורמים 
נשמות כו׳ מעוררים רחמים בעד יוצאי חלציהם כו׳ להיות 

וראה שיחת  וברוחניות.  ברכה בגשמיות  נמשך להם שפע 
חשמ״ט  שבט  כ״ב  יתרו,  ש״פ  ס״ז;  תשמ״ט  שמות  ש״פ 

סי״א )ס׳ השיחות ח״א ע׳ 182; ע׳ 235(.
ישעי׳ כו, יט. ז( 

ראה בארוכה מכתב כ״ה אלול תש״נ )סה״ש תנש״א ח״ב ע׳  ח( 
864 ואילך(. וש״נ.

ישעי׳ כה, ח. משנה סוף מו״ק. וראה גם סה״מ מלוקט ח״ב  ט( 
ע׳ רעז ואילך. וש״נ.

ראה מאורי אור מערכת דמעה )אות ד סעיף יז(. לקו״ת צו  י( 
יג, ריש ע״א. ספר הליקוטים דא״ח־צ״צ ערך דמעה. ועוד. 
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וראה גם סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 68 ואילך.
ראה תשובות וביאורים ס״ו )ע׳ 23 ואילך(. וש״נ. יא( 

בראשית ו, ג. יב( 
וילך לא, ב. יג( 

פרש״י עה״פ. מר״ה יא, א. וש״נ. יד( 
ראה סה״מ מלוקט שם ע' רפ. וש״נ. טו( 

וראה  תזריע(.  ר״פ  בפרש״י  )הובא  סע״א  לא,  נדה  ראה  טז( 
"היום יום" כח אייר. וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ 

273. תשמ״ט ח״א ע׳ 234.
פרש״י חוקת כא, כא. יז( 

תניא אגה״ק סכ״ז־כ״ח. יח( 
תהלים עד, יב. יט( 

ֵמייְנט  וָואס  קי"ט,  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ִאיז  "ִדְמָעה"  ַאז 
ם  ׁשֵ ֵצירּוֵפי  ק"כ  ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ֶפעְלט  ֶעס  ַאז 
ְמָעה" ּדִ ֱאלִֹקים  ה'  "ּוָמָחה  דּוְרְך  אּון  ֱאלִֹקיםיא, 
פּון  א  ִגיַמְטִרּיָ )ִדי  ק"כ  פּון  ֵלימּות  ׁשְ ִדי  וֶועְרט 
ִרים  "ִדְמָעה" ִעם ַהּכֹוֵלל( – "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ן  "ּבֶ  – ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ א  ּבַ ֶגעוֶוען  ְס'ִאיז  וִוי  ָנה"יב,  ׁשָ
ָמְלאּו  "ַהּיֹום  ַהּיֹום"יג,  ָאנִֹכי  ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה 
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  פּון  ֵלימּות  ּוׁשְ ִמיּלּוי  נֹוַתי"יד,  ּוׁשְ ָיַמי 
ְך ֶהְמׁשֵ ֶדער  אּון  רּוְחִנּיּות,  ּבְ ְוֵהן  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן 

ית  ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יםטו ּבִ ים ִנְצִחּיִ יז – ִאין ַחּיִ ֶזה ּבִ ּבְ
ֵליָמה. ְ ְוַהּשׁ

דּוְרְך קּוְמט  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ]ִדי  ִעְנָין  ֶדער  ג. 
ִאין  ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ עִציֶעל  ְסּפֶ ִאיז  קּות[  ּלְ ִהְסּתַ
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ פּון  ָיאְרַצְייט  ֶדעם 
ַבט, וָואס נֹוָסף  כ"ב ׁשְ יא דֹוֵרנּו ּבְ ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ
צּו ִאיר ֵאייֶגעֶנע ְזכּות, ָהאט ִזי אֹויְך ֶדעם ְזכּות פּון 
ְייכּות  ׁשַ ַא  ָהאט  ת  ּבַ ַא  ַאז  ]ּוִבְפַרט  ָפאֶטער  ִאיר 
ֶגעוָואְרן  ְך  ִנְתַחּנֵ ִאיז  ִזי  אּון  ַאבטז[,  ִמיְטן  ְמיּוֶחֶדת 

דּוְרְך ִאים וכו':

אּות –  ִהְתַנּשְׂ ׁשֹון  ִמּלְ יא  ָנׂשִ ַהּדֹור –  יא  ְנׂשִ ֶדער 
יא  ׂשִ "ַהּנָ וָוארּום  דֹור,  ַגאְנְצן  ֶדעם  אֹויף  הֹויְּבט 

ַאז  ּתֹו,  ּבִ ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ַהּכֹל"יז. ִאיז ֶדעְרפּון מּוָבן  הּוא 
קּות  ּלְ ַאֶלע ִאיֶרע ִעְנָיִנים – ּכֹוֵלל ּוִבְמיּוָחד ִאיר ִהְסּתַ

ה ִאין ַאֶלעֶמען. – טּוֶען אֹויף ַאן ֲעִלּיָ

קּוְמט  ַבט(  ׁשְ כ"ב  )ּבְ ָיאְרַצְייט  ִאיר  ַאז  ּוִבְפַרט 
ֶדער וִוי  ַבט(  )ׁשְ חֹוֶדׁש  ן  ֶזעְלּבְ ֶדעם  ִאין  אֹויס 
מֹוִרי ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ָפאֶטער  ִאיר  פּון  ָיאְרַצְייט 

ה  ֲעִלּיָ ִדי  וָואס  ַבט(,  ׁשְ ּבִ יִרי  ֲעׂשִ )ּבַ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי 
יֹוֵתר  ָגלּוי  ּבְ ֵטייט  ׁשְ דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  אּות  ְוִהְתַנּשְׂ
ָידּוַעיח ַאז  ּכְ ַזְיין יֹום ַהִהילּוָלא,  ִאין ֶדעם ָטאג פּון 
יו ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו  ל ַמֲעׂשָ ֶדעמּוְלט ִאיז עֹוֶלה "ּכָ
ה  ּלֶ יו" אּון ָדאס וֶוערט ִמְתּגַ ל ְיֵמי ַחּיָ ר ָעַבד ּכָ ֲאׁשֶ
ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות  "ּפֹוֵעל  ִאיז  ָדאס  ַאז  יז  ּבִ ה  ְלַמּטָ

ָהָאֶרץ"יט.

ִאין  – אּות  ְוִהְתַנּשְׂ ה  ָהֲעִלּיָ ֵלימּות  ׁשְ ִדי  יז  ּבִ
 – ה  ְלַמּטָ ִאיְדן  ַאֶלע  ִאין  אּון  ְלַמְעָלה  מֹות  ְנׁשָ ִדי 

"ל. ּנַ ֵליָמה, ּכַ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ ּבִ

ֶלעְצֶטער דֹור  ִאיז ֶדער  ַאז אּוְנֶזער דֹור  ּוִבְפַרט 
ה ְגאּוּלָ פּון  דֹור  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  אּון  ָגלּות  פּון 
ֶדער ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ וִוי   –

ה  ּמָ ּכַ ֶגעוֶוען  ּומֹוִדיַע  ַמְכִריז  ָהאט  ַהִהילּוָלא  ַעל  ּבַ
אּון  ַפאְרֶעְנִדיְקט  ַאְלץ  ׁשֹוין  ְמ'ָהאט  ַאז  ָעִמים,  ּפְ
יַח ִצְדֵקנּו  ל ַזְיין ָמׁשִ ִאיְצֶטער ַדאְרף ֶמען ָנאר ְמַקּבֵ
ַאז  ַטאְנִדיק,  ַפאְרׁשְ ִאיז  ֵמיָלא  ּבְ  – ׁש  ַמּמָ ּפֹוֵעל  ּבְ
קּות,  ּלְ ל ִהְסּתַ יְנַתִים ִאיז ֶגעוֶוען ַאן ִעְנָין ׁשֶ אֹויּב ּבֵ
ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ַבט  ׁשְ כ"ב  ּבְ ֶגעוֶוען  ִאיז  ָדאס  וִוי 
ְכֵדי  ַנת ה'תשמ"ח(, ִאיז ָדאס ַאְך ְוַרק ּבִ ִלְפֵני ֶזה )ׁשְ
ָנאְך  ִאיז  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ֵאייְנִציֶקע  ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו 
ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ֶדער  פּון  ה  ֲעִלּיָ ִדי   – ן  ִליּבְ ֶגעּבְ

ֵליָמה. ְ ְוַהּשׁ

ָרָכה ִאין ֶדעם ָטאג פּון  ֶדעְרִמיט ִאיז מּוָבן ִדי ּבְ
ָרכֹות וָואס  ָרֵאל" – ִדי ּבְ ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ַבט – "ּבְ כ"ב ׁשְ
ָרֵאל, צּו ֶיעֶדער ִאיד אּון צּו ַאֶלע  ְך צּו ִיׂשְ וֶועְרן ִנְמׁשָ
ּוִבְפַרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ צּו   – ּוִבְמיּוָחד  ִאיְדן. 
ִאיֶרע  לֹויט  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרן  ֵזיי  וָואס  ֶדעם  דּוְרְך 
ִאין  ָרכֹות  ּבְ יל.  ּפִ ְייׁשְ ּבַ ִאיר  לֹויט  אּון  ָאְנוַוְייזּוְנֶגען 
רּוְחִנּיּות,  ּבְ ַסיי  ִמּיּות אּון  ַגׁשְ ּבְ ַסיי   – ִעְנָיִנים  ַאֶלע 
ָרכֹות,  ם ָיַחד, אּון ַאזֹויֶנע ּבְ ִמּיּות ּוְברּוְחִנּיּות ּגַ ּוְבַגׁשְ
ָרָכה  ּבְ ָרָכה קּוְמט ַארֹויס ָנאְך ַא  ּבְ וָואס פּון ֶיעֶדע 

ָרָכה ַעד ֵאין ֵקץ. אּון ָנאְך ַא ּבְ

*

ַבט ִאיז  אְלד ַאז ֶדער ָיאְרַצְייט פּון כ"ב ׁשְ ד. וִויּבַ
ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן 
ַאז  "ל(  ּנַ )ּכַ ּוִבְפַרט  ְפֶטֶרת(,  ַהּנִ )ֲאִבי  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ
ֶדער  וִוי  ַבט(  )ׁשְ חֹוֶדׁש  ן  ֶזעְלּבְ ֶדעם  ִאין  ִאיז  ָדאס 
ְותֹוָרתֹו יו  ַמֲעׂשָ ל  "ּכָ )וֶוען  ּלֹו  ׁשֶ ַהִהילּוָלא  יֹום 

ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ִאיז   – ָגלּוי(  ּבְ ֵטייט  ׁשְ ַוֲעבֹוָדתֹו" 
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ֲעבֹוָדתֹו  ָללּות  ּכְ ִמיט  ר  ֶקׁשֶ ַא  ָהאט  ָטאג  ֶדער  ַאז 
ּכּולֹו  ַהּדֹור  ל  ּכָ פּון  ֵמיָלא(  )ּבְ אּון  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון 
א ֵריׁשָ ַתר  "ּבָ אּון  ַהּכֹל"  הּוא  יא  ׂשִ "ַהּנָ )וָוארּום 

ּגּוָפא ָאִזיל"כ(.

ִדי ַאז  ֱהיֹות  מּוָבן,  ִאיז  ֶדעְרִמיט  צּוַזאֶמען 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶגעוֶוען  ִאיז  ַבט  ׁשְ קּות פּון כ"ב  ּלְ ִהְסּתַ
בֹוד  קּות פּון ִאיר ָפאֶטער, ּכְ ּלְ ִנים ָנאְך ֶדער ִהְסּתַ ׁשָ
ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר, אּון ָדאס קּוְמט אֹויס  ַ ְקֻדּשׁ
חֹוֶדׁש  ִאין  ָטאג  עֶטעְרִדיְקן,  ּפֶ ׁשְ ַאְנֶדער,  ַאן  ִאין 
ַבט – ָהאט ֶעס  וִוי ֶדער יֹום ַהִהילּוָלא פּון יּו"ד ׁשְ
ְליֹום  ּוְבהֹוָסָפה  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ְמיּוָחד,  ִעְנָין  ַאן  ִזיְך  ִאין 

ּלֹו. ַהִהילּוָלא ׁשֶ

ֶדעם  ִאין  ז  ְמרּוּמָ אֹויְך  ִאיז  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַבט( – חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעָׂשר, אּון  ר ַהחֹוֶדׁש )ׁשְ ִמְסּפַ
ַבט(, וָואס  חֹוֶדׁש – כ"ב )ׁשְ ר ַהּיֹום ּבַ ִאין ֶדעם ִמְסּפַ
חֹוֶדׁש, ֶדער  ְך ּוְבהֹוָסָפה צּו ֲעִׂשיִרי ּבַ ֶהְמׁשֵ קּוְמט ּבְ

ן. ִדְלַקּמָ יא דֹוֵרנּו, ּכְ יֹום ַהִהילּוָלא פּון ְנׂשִ

ַא ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרפּון  אּון 
ְמיּוָחד  ּבִ דֹור  אּוְנֶזער  פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  ִאין  ִליּמּוד 
)וָואס דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  דֹור  ֶדער  ַזיְיֶעְנִדיק   –
ּנֹוֵגַע  ּבַ ִליּמּוד  ַא  ּוִבְמיּוָחד –  ַהּכֹל"(,  יא הּוא  ׂשִ "ַהּנָ
צּו ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ְנֵׁשי ּוְבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ַזיְיֶעְנִדיק 
יא  ל ְנׂשִ ַפאְרּבּוְנְדן ִמיט ֶדעם ָיאְרַצְייט פּון ִּבּתֹו ׁשֶ

דֹוֵרנּו,

ַבט  ְסִמיכּות צּו כ"ב ׁשְ ָיִמים ֵאּלּו – ּבִ ּוִבְפַרט ַאז ּבְ
לּוחֹות ָהעֹוָלִמי )אּון  ְ יּנּוס ַהּשׁ – קּוְמט ָפאר ֶדער ּכִ
ן. ַבט(. ּוְכִדְלַקּמָ ִסּיּומֹו ִאיז ִאין ֶדעם ָטאג פּון כ"ב ׁשְ

ֵטיין לֹויט ֶדעם וָואס  ה. וֶועט ֶמען ָדאס ַפאְרׁשְ
בּוַע  ָ ת ַהּשׁ ְרׁשַ ֶעס ָהאט ִזיְך ְפִריֶער ֶגעֶרעדטכא ִאין ּפַ
ים  ן ּתֹוָרה, וֶועְגן ִדי ְצוֵויי אֹוַפּנִ ת ַמּתַ ְרׁשַ )ִיְתרֹו(, ּפַ
רֹות ָהִראׁשֹונֹות"  רֹות – ִדי "ִדּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִאין ִדי ֲעׂשֶ
ְטן עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  דּוְרְך  ֶגעָזאְגט  וֶועְרן  וָואס 
ה ֵלאמֹר"כב(  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹקים ֵאת ּכָ )"ַוְיַדּבֵ

ה  ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ּנֶ רֹות ָהַאֲחרֹונֹות" ׁשֶ אּון ִדי "ִדּבְ
ֶנה ּתֹוָרהכג(: ינּו )ִאין ִמׁשְ ַרּבֵ

ה ֵלאמֹר"  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ר ֱאלִֹקים ֵאת  "ַוְיַדּבֵ
ִאיְדן  ּכַֹח  ֶדעם  ן  ֶגעֶגעּבְ ֶמען  ָהאט  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ א  ּבַ
ְחּתֹוִניםכד – ַאז ִאין  ּתַ ֵרְך ּבַ צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ֵרְך  ְחּתֹוִנים ָזאל ַזְיין ֶדער ִגיּלּוי פּון ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ּתַ

ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו. ּבְ

ִזיְך ְצוֵויי ִעְנָיִנים: )א( ֶדער  אֹויף ֶדעם ָפאֶדעְרן 
ָכה ַהְמׁשָ )ב( ִדי  אּון  ִיְתָּבֵרְך,  ַעְצמּותֹו  פּון  ִגיּלּוי 

לֹו  ִדיָרה  )א( ַא  יֹוֵתר:  ]ּוִבְפָרִטּיּות  ַּתְחּתֹוִנים  ִאין 
ֵרְך ַעְצמֹו(, אּון  ְבָיכֹול ִניט הּוא ִיְתּבָ ער ּכִ ֵרְך )ָאּבֶ ִיְתּבָ
ר ֱאלִֹקים  )ב( ֶדער ִגיּלּוי פּון ַעְצמּות ַאֵליין, "ַוְיַדּבֵ
רֹות ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ִדי  ן  ָהאּבְ ער  ֶדעִריּבֶ אּון  גו'"[. 
ָהִראׁשֹונֹות"  רֹות  "ִדּבְ ִדי  ַמֲעלֹות;  ייֶדע  ּבֵ ֶגעַהאט 
ן ֶדעם ּכַֹח  ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִגיּבְ ּנֶ ׁשֶ
ָכה פּון ַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, אּון  צּו אֹויְפָטאן ִדי ַהְמׁשָ
ן  ה ִגיּבְ ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ּנֶ רֹות ָהַאֲחרֹונֹות" ׁשֶ ִדי "ִדּבְ
ד  יְך ַזְיין ִאין ַּתְחּתֹוִנים ִמּצַ ֶדעם ּכַֹח ָדאס צּו ַמְמׁשִ
ד ֶדעם  יּטּול ְמִציאּוָתם ִמּצַ ִעְנָיָנם ֵהם )ִניט דּוְרְך ּבִ

יּלּוי ִמְלַמְעָלה(. ּתֹוֶקף ַהּגִ

רֹות ָהִראׁשֹונֹות" ַעְצָמן  ֶרְך ֶזה ִאין ִדי "ִדּבְ ְוַעל ּדֶ
ייֶדע ִעְנָיִנים: )א( ֶדער  ֶרְך ִדי ּבֵ ַזְייֶנען ֶגעוֶוען ַעל ּדֶ
 .  . ָרה  ֲעׂשָ ּבָ ׁשֶ )"ְמיּוָחד  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי 
רֹות, ָאנִֹכיכה ה'  ּבְ הּוא רֹאׁש ְלָכל ַהּדִ הּוא ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ
ן"כז,  ּבָ ִחיַנת "ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ ֱאלֶֹקיָך"כו(, ּבְ
ּוַמהּותֹו ַעְצמּותֹו  יז  ּבִ ֶתר  ַהּכֶ ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ּבְ
)ב( ֶדער  אּון  ְסִפירֹות,  ר  ֵמֶעׂשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֵרְך  ִיְתּבָ
רֹות  ּבְ ַהּדִ ֲעֶׂשֶרת  ִדי  ְך ֶגעוָואְרן ִאין  ִנְמׁשָ ִגיּלּוי ִאיז 
וִוי  ָרה(,  ֲעׂשָ ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ִאיז  ָאנִֹכי  וִוי  )ּכֹוֵלל 
לּות ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵסֶדר  ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן  ִאיז  ּתֹוָרה 
ָרה  ֲעׂשָ ר  ִמְסּפָ ִאין  אֹויס  ִזיְך  ֶטעְלט  ׁשְ וֶועְלֶכער 
ָדאס  ַאז  יז  ּבִ ַמֲאָמרֹותכח(.  ָרה  ֲעׂשָ ְסִפירֹות,  ר  )ֶעׂשֶ
לּות ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵסֶדר  ִאין  ֶגע'ּפֹוֵעל'ט  אֹויְך  ָהאט 
ִדְבֵרי ַחַז"לכט  ְחּתֹון )ּכְ ה ַהּתַ יז ִאין עֹוָלם ַהּזֶ ַעְצמֹו, ּבִ

עירובין מא, א. כ( 
סה״ש תשנ״ב ע׳ 331 ואילך. וש"נ. כא( 

פרשתנו )יתרו( כ, א. כב( 
ואתחנן ה, ו ואילך. כג( 

ו.  פי״ג,  במדב״ר  ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה  כד( 
תניא רפל״ו.

פרשתנו כ, ב. כה( 
שמו״ר פמ״ב, ח. כו( 

תקו״ז בהקדמה )יז, א(. כז( 
אבות רפ״ה. כח( 

תנחומא שמות כה. שמו״ר פ״ה, ט. הובא בפרש״י פרשתנו  כט( 
כ, ב. וראה תניא פל״ו )מו, א(.
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פּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֲהָוָי'"  "ָאנִֹכי  פּון  קֹול  ֶדער  ַאז 
ְו"ִצּפֹור  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ אּון  ָהעֹוָלם  רּוחֹות  ד'  ַאֶלע 

ַרח ׁשֹור לֹא ָגָעה כו'"ל(. לֹא ָצַוח עֹוף לֹא ּפָ

פּון ִגיּלּוי  ֶדער  ער  ָאּבֶ ִאיז  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ א  ּבַ
ד ְלַמְעָלה )"ַוֲאִני  ר ֱאלִֹקים גו'" ֶגעוֶוען ִמּצַ "ַוְיַדּבֵ
ִסיַני"לב,  ַהר  ַעל  ֲהָוָי'  ֶרד  ַוּיֵ ֱאַמרלא  ּנֶ ׁשֶ ְתִחיל  ַהּמַ
ֶדער ִאיז  ער  ֶדעִריּבֶ אּון  גו'"(,  ֱאֹלִקים  ר  "ַוְיַדּבֵ
]אּון  ָׁשָעה  ְלִפי  ָנאר  ֶגעוֶוען  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִגיּלּוי 
ק ֶגעוָואְרן ִדי  ּלֵ ְמׁשֹוְך ַהּיֹוֵבל" )וֶוען ְס'ִאיז ִנְסּתַ "ּבִ
ה ַיֲעלּו ָבָהר"לג, וַוְייל  ִכיָנה פּון ַהר ִסיַני( ִאיז "ֵהּמָ ׁשְ
ן וִוי ְפִריֶער[, ּוְבאֹוֶפן ַאז  ִליּבְ ֶדער ַהר ִסיַני ִאיז ֶגעּבְ
ְחּתֹון  ַהּתַ ְמִציאּות  יּטּול  ּבִ ֶגע'ּפֹוֵעל'ט  ָהאט  ָדאס 
ָצַוח  לֹא  ִצּפֹור  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ָמָתן"לד,  ִנׁשְ ְרָחה  )"ּפָ
ד ִעְנָינֹו  ר( ִמּצַ ִחיַנת ֶעׂשֶ ְחּתֹון )ּבְ כו'( – וַוְייל ֶדער ּתַ
ֵלימּות(  ׁשְ הּוא – ָהאט ִניט ֶגעֶקעְנט אֹויְפֶנעֶמען )ּבִ
ִחיַנת ַאַחד  )ּבְ ר ֱאלִֹקים גו'"  ִגיּלּוי פּון "ַוְיַדּבֵ ֶדעם 

ר(; ָעׂשָ

יְך  אקּוֶמען ֶדעם ּכַֹח צּו ַמְמׁשִ ְמ'ָהאט ֶדעמּוְלט ּבַ
ָגלּוי  ּבְ ער  ר, ָאּבֶ ר אֹויְך ִאין ֶדעם ֶעׂשֶ ַזְיין ַאַחד ָעׂשָ
פּון ִגיּלּוי  ֶדער  ִעיָקר(  )ּבְ ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ה(  )ְלַמּטָ
לּות( – ִדי ֲעֶׂשֶרת  ְלׁשְ ּתַ ִחיַנת ֶעֶׂשר )פּון ֵסֶדר ִהׁשְ ּבְ
ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  רֹות,  ּבְ ַהּדִ
ם ִנְתַעּלֵ ֶדעְרָנאְך  ִאיז  גו'"(  ֱאֹלִקים  ר  )"ַוְיַדּבֵ

י  ִמּפִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶגעֶהעְרט  ְמ'ָהאט  )אּון  ֶגעוָואְרן 
ד  ִמּצַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  אֹויְך  ַאז  ְכֵדי  ּבִ ינּו(,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ִעְנָיָנם ֵהם – ָזאְלן ָדאס ֶקעֶנען אֹויְפֶנעֶמען.

ֵזייֶער דּוְרְך  ִאיְדן  ַאז  ִאיז,  ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵלימּות  ׁשְ ִדי 
ִגיּלּוי ֶדעם  דּוְרְך  )ִניט  ַעְצָמם  ְּבֹכַח  ֲעבֹוָדה 

ֶגעִפיֶנעְנִדיק  ר ֱאלִֹקים גו'( –  "ַוְיַדּבֵ ִמְלַמְעָלה פּון 
א  ְלַקְרּתָ )"ָאְזַלת  ְחּתֹוִנים  ּתַ ִאין  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ּבְ ִזיְך 
יְך ַזְיין ֶדעם ִגיּלּוי  ִנימּוֵסיּה"לה( – ָזאְלן ַמְמׁשִ ְך ּבְ ַהּלֵ
ִדי  עְרַמאְכן  ִאיּבֶ דּוְרְך  ר,  ֶעׂשֶ ִאין  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון 
ר  ִלי מּוְכׁשָ ּכְ ַא  ַזְיין  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ר(  )ֶעׂשֶ ְחּתֹוִנים  ּתַ
ַעל  ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  ַזְיין  ל  ְמַקּבֵ צּו 
ּכַֹח  ֵזייֶער  ִמיט  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֵזיי  וָואס  ֶזה  ְיֵדי 

ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך"לו  אֹוֶפן פּון "ּתַ ִמי ּבְ ׁשְ יּבּור ַהּגַ ַהּדִ
ֵזייֶער  טּוֶען  אּון  ׁשלז(  ַמּמָ ה'  ַבר  ּדְ ֶדעם  )"ֵלאמֹר" 
ַאֵליין  ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  ַאז  אֹוֶפן  ּבְ וֶועְלט  ִאין  ֲעבֹוָדה 
ֶדעמּוְלט וָואס  ֵרְך.  ִיְתּבָ לֹו  ְוִדיָרה  ִלי  ּכְ ַא  וֶועְרן 

ר  ר ִאין ֶעׂשֶ ְך ֶדער ִגיּלּוי פּון ַאַחד ָעׂשָ וֶועְרט ִנְמׁשָ
ל ְקִביעּות ְוִנְצִחּיּות – וִוי ֶעס וֶועט ַזְיין  אֹוֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵליָמה –  ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יּלּוי ּבִ ֵלימּות ַהּגִ ׁשְ ּבִ
ד ַא ּכַֹח ְלַמְעָלה, ָנאר(  וָוארּום ָדאס קּוְמט )ִניט ִמּצַ

ד ִעְנָיָנם ְוִגְדָרם ֵהם. ְחּתֹוִנים ִמּצַ דּוְרְך ִדי ּתַ

ֵטיין ֶדעם אֹויְפטּו  י ֶזה וֶועט ֶמען ַפאְרׁשְ ו. ַעל ּפִ
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  דֹור  ֶדער   – ֶזה  דֹוֵרנּו  פּון 

יא דֹוֵרנּו: ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ

ֶדעם ָמאל  ֶמעֶרעֶרע  ֶגעֶרעדט  ְמ'ָהאט 
ֶדער   – דֹור  ֶדעם  פּון  ְוִעיּלּוי  ִחיּדּוׁש  ֶגעוַואְלִדיְקן 
דֹור  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  אּון  ָגלּות  פּון  דֹור  ֶלעְצֶטער 
ֶטעְלט  ׁשְ ֶער  ַאז   – ב(  ְסִעיף  "ל  ּנַ )ּכַ ְגאּוָלה  פּון 
ינּו "ַמֲעׂשֵ פּון  ְוִסּיּום  ְגַמר  ֶדעם  ָפאר  ִזיְך  ִמיט 

ְפֵני  ּלִ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַוֲעבֹוָדֵתינּו"לח פּון ִאיְדן ּבְ
ירּוִרים ִאין ָגלּות,  ֶזה, צּו ַפאְרֶעְנִדיְקן ִדי ֶלעְצֶטע ּבִ
 – ַאְדמּו"רלט  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ּוִבְלׁשֹון 
ֵטייט  אׁשְ ֶלעְך"; אּוְנֶזער ֲעבֹוָדה ּבַ "צּוּפּוְצן ִדי ְקֶנעּפְ
ּפֹוֵעל ַפאר ֶדעם דֹור אּון  ה ּבְ ֶרעְנֶגען ִדי ְגאּוּלָ ִאין ּבְ

ְפֵני ֶזה! ּלִ ַפאר ַאֶלע דֹורֹות ׁשֶ

ים  ָדאס ֵהייְסט, ַאז ִאין ֶדעם דֹור ִאיז ֶמען ְמַסּיֵ
ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִאיְדן  פּון  ַוֲעבֹוָדֵתינּו  ינּו  ַמֲעׂשֵ
ְחּתֹון( ֶדעם ִגיּלּוי  יְך ַזְיין )דּוְרְך ֲעבֹוַדת ַהּתַ צּו ַמְמׁשִ
ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  ַאז  ר,  ֶעׂשֶ ִאין  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ִחיַנת  ּבְ פּון 
ְגֵרייט  ַזְיין  ָזאְלן  ֵהם  ְדָרם  ּגִ ד  ִמּצַ ר(  ֶעׂשֶ ִחיַנת  )ּבְ
ל ַזְיין ֶדעם ִגיּלּוי פּון ַעְצמּותֹו  ר צּו ְמַקּבֵ אּון מּוְכׁשָ

ר(. ֵרְך )ַאַחד ָעׂשָ ִיְתּבָ

יֹום  ֶדעם  ִאין  ז  ְמרּוּמָ ִאיז  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ַהִהילּוָלא 
ָגלּוי  ֵטייט ּבְ יו ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו" ׁשְ ל ַמֲעׂשָ )וֶוען "ּכָ
ָהַאַחד ְּבחֹוֶדׁש  ָהֲעִׂשיִרי  יֹום   – ֵלימּות(  ּוִבׁשְ

שמו״ר פרשתנו ספכ״ט. ל( 
פרשתנו יט, כ. לא( 

תנחומא וארא טו. שמו״ר פי״ב, ג. ועוד. לב( 
פרשתנו שם, יג. לג( 

ראה שבת פח, ב. שהש״ר פ״ה, טז ]ג[. ועוד. לד( 

שמו״ר פמ״ז, ה. ועוד. לה( 
תהלים קיט, קעד. לו( 

תו״א פרשתנו סז, ב. לז( 
תניא רפל״ז. לח( 

שיחת שמח״ת תרפ״ט. לט( 
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ִאיז יִרי  ֲעׂשִ פּון  )יֹוםמ(  אֹור  ִגיּלּוי  ֶדער  ָעָׂשר: 
)חֹוֶדׁש  ֶדעם  ִמיט  צּוַזאֶמען  קּוְמט  אּון  ַפאְרּבּוְנְדן 
ֶדר  ַמְעָלה ִמּסֵ ּלְ ר )ׁשֶ ׁשֹון( ִחיּדּוׁשמא פּון ַאַחד ָעׂשָ ִמּלְ
פּון  ִחיּדּוׁש  ׁשֹון(  ִמּלְ )חֹוֶדׁש  ֶדער  לּות(.  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ
ְך ִאין ֶדעם ִגיּלּוי אֹור )יֹום(  ר וֶועְרט ִנְמׁשָ ַאַחד ָעׂשָ

יִרי. פּון ֲעׂשִ

ַזְייֶנען  גּוָפא  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  דֹור  ֶדעם  ִאין  ז. 
 – ּוִבְכָללּות  ּוְתקּופֹות,  ים  ַלּבִ ׁשְ ֶעְטֶלעֶכע  ַפאַראן 
ר  ָעׂשָ ַאַחד  ְלחֹוֶדׁש  יִרי  ֲעׂשִ )א( יֹום  ים:  ַלּבִ ׁשְ ְדַריי 
קּוָפה פּון  ַבט ת"ש יּו"ד( – ֶדער ִסּיּום ַהּתְ )יּו"ד ׁשְ
יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ֲעבֹוַדת 
יֹום  )ב( ֶדער  ֵדין.  ַעְלָמא  ּבְ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ דֹוֵרנּו 
ר )ֶדער  ר ְלחֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ְלָמֳחָרתֹו – יֹום ַאַחד ָעׂשָ
קּות(, ּלְ ַהִהְסּתַ ְלַאֲחֵרי  ָטאג  ַגאְנֶצער  ֶטער  ֶעְרׁשְ
וֶוען   – )תשי"א(מב  ר  ָעׂשָ י  ּתֵ ַעׁשְ ַנת  ׁשְ ּבִ ּוִבְמיּוָחד 
ְך ְוִחיּדּוׁש פּון  ן ֶדער ֶהְמׁשֵ ֶעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויּבְ
אֹורֹות"מג פּון ֶדעם דֹור  קּוָפה ְו"ִנְתלּו ַהּמְ ַא ַניְיֶער ּתְ
יִעי פּון  ׁשִ י'ן )ָאֶדער דֹור ַהּתְ ִביִעי פּון ַאְלְטן ֶרּבִ ְ ַהּשׁ
קּות  ּלְ קּוָפה ָנאְך ֶדער ִהְסּתַ ם טֹוב(. )ג( ִדי ּתְ ַעל ׁשֵ ּבַ
יֹום  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ּבְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ּתֹו ׁשֶ פּון ּבִ

ַבט תשמ"ח(. ר )כ"ב ׁשְ כ"ב ְלחֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ

ְכָללּות  אַדְייְטן ּבִ קּופֹות ּבַ ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז ִדי ְדַריי ּתְ
ַלֲעׂשֹות  פּון  ָהֲעבֹוָדה  ִסּיּום  ֶדעם  ִאין  ַדְרגֹות  ְדַריי 
ִחיַנת ַאַחד  ַכת ּבְ ְחּתֹוִנים, ַהְמׁשָ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ לֹו ִיְתּבָ
ְכֵדי ַאז ָדאס ָזאל  ר )וָוארּום ּבִ ִחיַנת ֶעׂשֶ ר ִאין ּבְ ָעׂשָ
א  ְרּגָ ְחּתֹוִנים ַדאְרף ִדי ֲעבֹוָדה ַזְיין ּדַ ִגְדֵרי ַהּתַ ַזְיין ּבְ

ה ְלַמְעָלה(: ַמּטָ א ִמּלְ ְרּגָ ַאַחר ּדַ

ֵלימּות ּוׁשְ ִסּיּום  ֶדעם  יז  ּבִ  – ֲעבֹוָדה  ִדי  )א( 
ְכֵדי ּבִ ר",  "ֶעׂשֶ ת  ַדְרּגַ ּבְ עֹוָלם,  ִאין   – ָהֲעבֹוָדה 
ִגיּלּוי  ֶדעם  אֹויְפֶנעֶמען  צּו  עֹוָלם  ֶדעם  צּוְגֵרייְטן 
ֵמעֹוָלם(, ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ )ֱאלֹקּות  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  פּון 

)וִוי  ִציאּותֹו  ִמּמְ וֶועְרן  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ִניט  ָזאל  ֶער  אּון 
ער ִאין ֶדעם ִאיז  ן ּתֹוָרה(. ָאּבֶ א ַמּתַ ְס'ִאיז ֶגעוֶוען ּבַ
ר",  "ֶעׂשֶ פּון  ִעְנָין  ֶדער  ּוְבָגלּוי  ה  ׁשָ ַהְדּגָ ּבְ ִעיָקר  ּבְ
ִלי צּו  ּכְ ר" גּוָפא – וִוי ֶער וֶועְרט ַא  ָנאר ִאין "ֶעׂשֶ
ר ַאן  ר". ּוְבאֹוֶפן ַאז ְס'ִאיז ָנאְך ַאְלץ ִניּכָ "ַאַחד ָעׂשָ
ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  ר"  "ֶעׂשֶ ן  ְצוִויׁשְ ייד  אּוְנֶטעְרׁשֵ
ִגְדֵרי  ּבְ ַזְיין  ַדאְרף  ָדאס  וָואס  גּוָפא  ַטְעָמא  ֵמַהאי 
ַא  ִאין  ָנאְך  ֵטייֶען  ׁשְ ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  אּון  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ר"(. ר" )אּון ִניט "ַאַחד ָעׂשָ א פּון "ֶעׂשֶ ַדְרּגָ

ַאז  יז  ּבִ ר" ַעְצמֹו,  ָעׂשָ ִגיּלּוי פּון "ַאַחד  )ב( ֶדער 
ָדאס  ר".  ָעׂשָ "ַאַחד  ִאין  ה  ִנְתַעּלֶ וֶועְרט  ר"  "ֶעׂשֶ
ר",  ר" ּפֹוֵעל'ט אֹויְך ִאין "ֶעׂשֶ ֵהייְסט ַאז "ַאַחד ָעׂשָ
"ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ִזיְך  ֶהעְרט  ִעיָקר  ּבְ ער  ָאּבֶ
ִנְכָלל אּון וֶועְרט ַא ֵטייל  ר" ִאיז  ר" )אּון "ֶעׂשֶ ָעׂשָ

ר"(. פּון "ַאַחד ָעׂשָ

ד  ר" )ִמּצַ חּוד פּון "ֶעׂשֶ ֵלימּות ַהִחיּבּור ְוַהּיִ )ג( ׁשְ
הּוא(,  ִעְנָינֹו  ד  )ִמּצַ ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  הּוא(  ִעְנָינֹו 
לֹו  ִדיָרה  ַא  וֶועְרן  ֵהם  ִעְנָיָנם  ד  ִמּצַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ַאז 
ֶדעְרִמיט צּוַזאֶמען  ֵרְךמד.  ִיְתּבָ ְלַעְצמּותֹו  ֵרְך,  ִיְתּבָ

ָנאְך  ער  )ָאּבֶ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  ַא  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ר ַעְצמֹו,  ְבָיכֹול פּון ֶדעם ַדּיָ אזּוְנֶדער ַזאְך ּכִ ַאְלץ ַא ּבַ
ר(  אזּוְנֶדער פּון ַאַחד ָעׂשָ ר ּבַ ת ֶעׂשֶ ַדְרּגַ ְנִדיק ּבְ ַלְייּבְ ּבְ
ְחּתֹוִנים ֵאיין ַזאְך ִמיט ֶדעם  ּתַ – וֶועְרט ִדי ִדיָרה ּבַ
)ֵאיין  ִאיז  ְבָרא  ַהּנִ ֵיׁש  ֶדער  דּוַעמה:  ַהּיָ ּוְבָלׁשֹון  ר,  ַדּיָ

ימו. ַזאְך ִמיט ֶדעם( ֵיׁש ָהֲאִמיּתִ

ַזְייֶנען  ִעְנָיִנים  ֶלעְצֶטע  ְצוֵויי  ִדי  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַאַחד  גּוָפא:  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  ִאין  ַדְרגֹות  ְצוֵויי  ֶנֶגד  ּכְ
)אּון  ר  ֶעׂשֶ צּו  יְך  ּיָ ְוׁשַ ֶעֶרְך  ּבְ ָנאְך  ִאיז  וָואס  ר  ָעׂשָ
ת  ה אֹויף ַדְרּגַ עּוּלָ ר" ִדי ּפְ ער ָהאט "ַאַחד ָעׂשָ ֶדעִריּבֶ
יּטּול )וִוי ְס'ִאיז ֶגעוֶוען  ר ִצי ִאין ַאן אֹוֶפן פּון ּבִ ֶעׂשֶ
ד  ר ִמּצַ ן ּתֹוָרה(, ָאֶדער ִאין ַאן אֹוֶפן ַאז ֶעׂשֶ א ַמּתַ ּבַ

כמ״ש )בראשית א, ה( "ויקרא אלקים לאור יום". מ( 
ג׳נאח  בן  יונה  לר׳  השרשים  ס'  ד.  יב,  בא  ראב״ע  ראה  מא( 

ולהרד״ק ערך חדש.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 255 הערה 99. מב( 

ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 5־293. מג( 
מלוקט  בסה״מ  הנסמן  תפט.  ע׳  ח״א  תקס״ה  סה״מ  ראה  מד( 

ח״ב ע׳ רמא הערה 32.
וראה ד״ה  ואילך.  ג  ביאורי הזהר )לאדהאמ״צ( בשלח מג,  מה( 

ולקחתם לכם תרס״א )ע׳ קצז(.
ע״ד החידוש ד״אין עוד מלבדו״ )ואתחנן ד, לה( לגבי "אין  מו( 

עוד" )ואתחנן שם, לט(, ש״אין עוד״ שולל לגמרי מציאות 
שם(,  ולקחתם  )ד״ה  כלל"  מציאות  "שום  שאין  הנבראים, 
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׳ 202 הערה 86(. ואולי יש 
)עמו(  שיש  מורה  מלבדו"  עוד  "אין  אחר:  באופן  גם  לומר 
"עוד" מציאות, היינו שעדיין ישנו חילוק בין "עשר" ו"אחד 
עשר". ולמעלה מזה הוא "אין עוד" שמורה על התאחדות 
ו"אחד  )"עשר"  ית׳  ועצמותו  )העולם(  מציאות  בין  גמורה 

עשר"(, כך ש"אין עוד" מציאות )אפילו "עמו"(.
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אזּוְנֶדער ְמִציאּות פּון  ט סֹוף־סֹוף ַא ּבַ ַלְייּבְ ַעְצמֹו ּבְ
ז אֹויף  ר וָואס ִאיז ְמַרּמֵ ר(; אּון ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ
ן" –  ּבָ ֵרְך – "ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ
ר אּון צּו  ְלַגְמֵרי צּו ֶעׂשֶ ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ וָואס ֶער ִאיז 
ייְדן  כַֹח ֵזיי ּבֵ ער ָהאט ֶער ּבְ ר, אּון ֶדעִריּבֶ ַאַחד ָעׂשָ

ֵלימּות. ׁשְ ר אּון ְמַאֵחד ַזְיין ּבִ צּו ְמַחּבֵ

ן ִדי  י ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶדעם ִחיּלּוק ְצוִויׁשְ ח. ְוַעל ּפִ
"ל: קּופֹות ַהּנַ ְדַריי ּתְ

אֹויף  ֵגייט  ר  ָעׂשָ ָהַאַחד  חֹוֶדׁש  ּבְ יִרי  ָהֲעׂשִ יֹום 
ֶדעם ִסּיּום ּוְגַמר ָהֲעבֹוָדה פּון ְמָבֵרר ַזְיין ִדי ֶלעְצֶטע 
ֶלעְך". ְקֶנעּפְ ִדי  "צּוּפּוְצן  ָגלּות,  פּון  יַרִיים"  "ׁשִ
ָהֲעבֹוָדה ֵלימּות  ּוׁשְ ְגַמר  ֶדער  ָהָאמּור:  ּוְבִסְגנֹון 

ִאין  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  ַהּדֹורֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
אֹוֶפן ַאז ֶעס ַזְייֶנען ָנאְך ַאְלץ ָדא  ער ּבְ ר", ָאּבֶ "ֶעׂשֶ
ְחּתֹוִנים(:  ְדֵרי ַהּתַ ד ּגִ אזּוְנֶדעֶרע ִעְנָיִנים )ִמּצַ ְצוֵויי ּבַ
ים  ד ֶהֳחָדׁשִ ר ִמּצַ ִמים אּון ַאַחד ָעׂשָ ד ַהּיָ יִרי ִמּצַ ֲעׂשִ
ֱאלִֹקים  ר  )"ַוְיַדּבֵ ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  א  ַדְרּגָ ִדי  וַוְייל   –
ִאיְנַגאְנְצן  ִניט  ָנאְך  ָהאט  ֵמעֹוָלם(  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ גו'" 
ֶמען ָהאט  ֵמיָלא  ּבְ ר(,  )ֶעׂשֶ עֹוָלם  דּוְרְכֶגענּוֶמען 
ר, ָעׂשָ ַאַחד  פּון  )חֹוֶדׁש(  ִחיּדּוׁש  ֶדעם  ַטאֶקע 
ָהאֹור  ִעְנַין  ִמים,  ַהּיָ ד  )ִמּצַ ְגלּוָיה  ֲעבֹוָדה  ִדי  ער  ָאּבֶ
ר  א פּון ֶעׂשֶ ֵטייט ָנאְך ִאין ֶדער ַדְרּגָ אׁשְ יּלּוימ( ּבַ ְוַהּגִ
ָהֲעבֹוָדה  ּתֹוֶכן  ֶדער  ַאז  ַאֵחרמז  ָמקֹום  ּבְ ְמבֹוָאר  ]ּכִ
ים ַחּיּותֹו  ַחּיִ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ּבַ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ פּון ּכְ
פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  פּון  ַטאֶנען  אׁשְ ּבַ ִאיז  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ

יִרי[. ֲעׂשִ

ר ְלחֹוֶדׁש ַאַחד  ֶדער יֹום ְלָמֳחָרתֹו – יֹום ַאַחד ָעׂשָ
אַדְייט ַאז נֹוָסף אּון ָנאְך ֶדער ֲעבֹוָדה פּון  ר – ּבַ ָעׂשָ
ר, ֶדעְרְגֵרייְכט ֶמען אּון  חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּבְ יֹום ֲעׂשִ
"ַמֲעִלין  פּון  ַלל  ּכְ ֶדעם  )לֹויט  ה  ִנְתַעּלֶ וֶועְרט  ֶמען 
ַאַחד  פּון  )יֹום(  ִגיּלּוי  ֶדעם  צּו  אֹויְך  ּקֹוֶדׁש"מח(  ּבַ
ט אֹויף אֹויְך ֶדעם  ֶזה ַאז ָדאס הֹויּבְ ר, ּוְבאֹוֶפן ּכָ ָעׂשָ

"ַאַחד  פּון  א  ַדְרּגָ ֶדער  צּו  יִרי  ָהֲעׂשִ יֹום  פּון  ִגיּלּוי 
ד  ר, ֵהן ִמּצַ ר יֹום"מט. ְמ'ָהאט ֶדעמּוְלט ַאַחד ָעׂשָ ָעׂשָ
ד ֶדעם  ר( אּון ֵהן ִמּצַ ֶדעם חֹוֶדׁש )חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ
וִוי  ַסיי  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ר(נ,  ָעׂשָ ַאַחד  )יֹום  ְוִגיּלּוי  יֹום 
ל )ְלָבָנה, חֹוֶדׁש(, אּון  ְך צּום ְמַקּבֵ ָדאס וֶועְרט ִנְמׁשָ
יֹום(נא.  ה,  )ַחּמָ יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ד  ִמּצַ ִאיז  ָדאס  וִוי  ַסיי 
ר וָואס  א פּון ַאַחד ָעׂשָ ער ָדאס ִאיז ַאְלץ ַא ַדְרּגָ ָאּבֶ

ר. יְך ּוְבֶעֶרְך צּו ֶעׂשֶ ּיָ ִאיז ׁשַ

ַא  ָנאְך  צּו  ֶדעְרָנאְך  ֶמען  קּוְמט  גּוָפא  ֶדעם  ִאין 
א – ַאז ְמ'ַהאְלט ׁשֹוין ָנאְך ֶדעם ִסּיּום  ֶהעֶכעֶרע ַדְרּגָ
ירּוִרים, אּון ְמ'ָהאט ׁשֹוין אֹויְך  ָהֲעבֹוָדה פּון ַאֶלע ּבִ
ֶלעְך" וכו', אּון ְמ'ַדאְרף ָנאר  "צּוֶגעּפּוְצט ִדי ְקֶנעּפְ
ִדי   – ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ַזְיין  ל  ְמַקּבֵ צּו  ְגֵרייט  ֵטיין  ׁשְ
ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ )ִאיְנַגאְנְצן  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ֵלימּות  ׁשְ
ר(, וָואס טּוט אֹויף ֶדעם ִחיּבּור ְוִאיחּוד פּון  צּו ֶעׂשֶ
ד ִעְנָינֹו  ר )ִמּצַ ד ִעְנָינֹו הּוא( אּון ַאַחד ָעׂשָ ר )ִמּצַ ֶעׂשֶ

ַבט: ז ִאין כ"ב ׁשְ ְמרּוּמָ הּוא( – ּכִ

ר יֹום פּון  ִכְפַלִים )ַאַחד ָעׂשָ ר ּבְ כ"ב ִאיז ַאַחד ָעׂשָ
ר(. ָדאס  חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעׂשָ ר ּבְ ֶדעם יֹום ָהַאַחד ָעׂשָ
ֵהייְסט ַאז ִאין ְיֵמי ַהחֹוֶדׁש ַעְצָמם – ָהאט ֶמען ְצוֵויי 
ר )נֹוָסף אֹויף ֶדעם וָואס ָדאס ִאיז  ָמאל ַאַחד ָעׂשָ
אַדְייט  ּבַ ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ר(.  ָעׂשָ ַאַחד  חֹוֶדׁש  ּבְ
)ִהְתַאְחּדּות ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ֵלימּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ

יּלּוִיים  ת ַהּגִ ַדְרּגַ ר(, ַאז אֹויְך ּבְ ר ִמיט ַאַחד ָעׂשָ ֶעׂשֶ
ר  יַע )יֹום( ָהאט ֶמען ַסיי ַאַחד ָעׂשָ ּפִ ׁשְ ת ַהּמַ ּוְבַדְרּגַ
ְחּתֹוִנים(, אּון  )ּתַ ר  ֶעׂשֶ ט אֹויף ֶדעם  וִוי ָדאס הֹויּבְ
יַע –  ּפִ ׁשְ ד ֶעֶצם ַהּמַ ד ַעְצמֹו, ִמּצַ ר ִמּצַ ַסיי ַאַחד ָעׂשָ
ֵרְך,  ִיְתּבָ ד ַעְצמּותֹו  ִמּצַ ׁש,  ַמּמָ ַטֲהָרתֹו  ּבְ ר  ָעׂשָ ַאַחד 

ֵניֶהם ַיַחד. אּון – ִחיּבּור ׁשְ

ֵלימּות  ָדאס ֵהייְסט ַאז ְלַאֲחֵרי וִוי ְמ'ָהאט ִדי ׁשְ
ר(, ִדי  חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעׂשָ ר )ּבְ ר אּון ַאַחד ָעׂשָ פּון ֶעׂשֶ
יְך ַזְיין  ה צּו ַמְמׁשִ ֵלימּות ָהֲעבֹוָדה פּון ִאיְדן ְלַמּטָ ׁשְ

ס׳ השיחות תש״נ ח״א ע׳ 235 ואילך. מז( 
ברכות כח, א. וש״נ. מח( 

ל׳ הכתוב – דברים א, ב. מט( 
עשתי  ל"ביום  עשר  האחד  דחודש  מהשייכות  ולהעיר  נ( 
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 
חודש  מאמרי  יששכר  בני  שבט.  ערך  ש׳  ובאות  שבסים. 
שבט מאמר א׳ בסופו([. ויש לומר, שיום אחד עשר בחודש 

הראשון )ניסן( קשור עם התחלת הגילוי – ״הלידה״ – של 

ניסן  י״א  ערב  הגדול  שבת  שיחת  )וראה  עשר  אחד  בחי׳ 
תשמ״ט )סה״ש ח״ב ע׳ 389 ואילך((, כידוע שבחודש ניסן 
היתה לידת עם ישראל )ראה יחזקאל טז. וראה תו״א ר״פ 
סע״ב  עז,  להצ״צ  סהמ״צ  ואילך.  ב  צו,  שם  תו״ח  וארא. 
ואילך. ועוד(; ויום אחד עשר בחודש אחד עשר קשור עם 

שלימות הגילוי של אחד עשר, באופן של נשיאות בגלוי.
ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 19־317. נא( 
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נּו  יּתְ ּנִ רֹות )ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ִאין ִדי ֲעׂשֶ ִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ְצוֵוייְטן  ַא  צּו  קּוְמט  ּתֹוָרה(,  ן  ַמּתַ א  ּבַ ִמְלַמְעָלה 
ר יֹום ֵמחֹוֵרב"מט – ֶדער ִגיּלּוי פּון  ָמאל "ַאַחד ָעׂשָ

ֶנֶגד ִדי כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרהנב. ָך" ּכְ "ּבְ

ֶעְליֹוָנה  א  ַדְרּגָ ִדי  אַדְייט  ּבַ ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ר,  ָעׂשָ ַאַחד  ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן  ִאיז  ִזי  וִוי  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ
ֶהעֶכער  ָנאְך  ִאיז  )וָואס  ִכְפַלִים  ּבְ ר  ָעׂשָ ַאַחד  אּון 
וִוי  ּתֹוָרה  פּון  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַאֵליין(,  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ַפאר 
רֹות(  ּבְ ֶרת ַהּדִ ָרה )ֲעׂשֶ ֶטעְלט ִזיְך אֹויס ִאין ֲעׂשָ ִזי ׁשְ
ֵרְך,  – ּתֹוָרה וִוי ִזי ִאיז ֵאיין ַזאְך ִמיט ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ
ז  ְמרּוּמָ ִריְך הּוא ּכּוָלא ַחד"נג, ּכִ א ּבְ "אֹוַרְיָתא ְוקּוְדׁשָ
ֵגייט  וָואס   – ָך"  "ּבְ אֹוִתּיֹות  כ"ב  ר  ִמְסּפַ ֶדעם  ִאין 
רּוְך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבְ ָך  )"ּבְ ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  אֹויף 

ַעְצמּוְתָךנה, ָך ּבְ ֵרְך, ּבְ הּוא"נד(, ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ

ַא  וֶועְרט  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  כ"ב  ִדי  דּוְרְך  וָואס 
סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות  ָך",  "ּבְ ִמיט  ַפאְרֵאייְנִציְקט  ִאיד 
ַאֶלע ִאין  ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  ָדאס  אּון  הּואנו.  רּוְך  ּבָ
ִזיְך אֹויס  ֶטעְלן  ׁשְ )וֶועְלֶכע  ּוְפָרִטים  ִעְנָיִנים  ַזְייֶנע 
אֹוֶפן פּון  ֶפׁש וכו'( ּבְ ר ּכֹחֹות ַהּנֶ ר, ֶעׂשֶ ְבִחיַנת ֶעׂשֶ ּבִ
ִאיד אּון  )ֶיעֶדער  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאז  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  "ְּבָך 
ָרכֹות  ּבְ ַאֶלע  ט ִמיט  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ וֶועְרט  ִאיְדן(  ַאֶלע 

ַעְצמּוְתָך. ָך", ּבְ – פּון "ּבְ

ם  ז ִאין ׁשֵ ט. ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז ָדאס ִאיז אֹויְך ְמרּוּמָ
ָקא": ה מּוׁשְ ְפֶטֶרת – "ַחּיָ ַהּנִ

ז אּון ֵגייט אֹויף  ים( ִאיז ְמַרּמֵ ׁשֹון ַחּיִ ה" )ִמּלְ "ַחּיָ
ׁש(,  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַקה  )ֵחֶלק  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ַחּיֵ ָללּות  ּכְ

ַעְצמּותֹו  ּבְ ים  ַהַחּיִ ְמקֹור  פּון  ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  וָואס 
ֵרְך. ִיְתּבָ

ְכָללּות  ָמה( גּוָפא ַזְייֶנען ַפאַראן ּבִ ׁשָ ִאין ַחּיּות )ַהּנְ
אֹור   – ִניִמי(  )ּפְ ְּפָרִטי  )א( ַחּיּות  ַדְרגֹותנז:  ְצוֵויי 
ִניִמי  אֹוֶפן ּפְ ׁש ּבְ ָמה וָואס ִאיז ִזיְך ִמְתַלּבֵ ׁשָ ְוַחּיּות ַהּנְ
ים(,  ִניִמּיִ ּוְפָרִטי ִאין ֶדעם גּוף )אּון ִאין ִדי ּכֹחֹות ּפְ
ָמה( – וָואס ִאיז  ׁשָ יף ַהּנְ אּון )ב( ַחּיּות ְּכָלִלי )ַמּקִ
ִניִמי( ִאין ֶדעם גּוף  אֹוֶפן ּפְ ׁשּות )ּבְ ְלַמְעָלה ֵמִהְתַלּבְ
ּכֹחֹות  ִדי  ִאין  אֹויס  ֶעס  ִזיְך  ְדִריְקט   – )ּוִבְכָללּות 

יִפים, ָרצֹון ְוַתֲענּוג(. ַמּקִ

ז  ְמרּוּמָ ַזְייֶנען  ִעְנָיִנים  ְצוֵויי  ִדי  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֵגייט  ה"  "ַחּיָ ָקא":  ה מּוׁשְ "ַחּיָ ֶנעֶמען  ְצוֵויי  ִדי  ִאין 
ט  אֶלעּבְ ּבַ וֶועְלֶכע  ִניִמי,  ּפְ ַחּיּות  ִדי  אֹויף  ִעיָקר(  )ּבְ
ָקא"  ִניִמית. אּון "מּוׁשְ ׁשּות ּפְ ֶדֶרְך ִהְתַלּבְ ֶדעם גּוף ּבְ
ָעָליו  )ּוְמָבְרִכין  ִמיםנח  ׂשָ ּבְ ֵריַח  ִמין  ַא  ִאיז  וָואס   –
ָדאס  ִאיז  ֵדיעֹותס  ה  ּוְלַכּמָ ִמיםנט(,  ְבׂשָ ִמיֵני  ּבֹוֵרא 
טֶֹרת )מֹור( – ֵגייט  ֵאייֶנער פּון ִדי י"א ַסְמָמֵני ַהּקְ
ִעְנָין  ַאן  ִאיז  ֵריַח  ַאז  ָידּוַע  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ יף  ַמּקִ אֹויף 
טֹוֵעם  ְמ'ִאיז  וָואס  ַמֲאָכל  ַא  וִוי  )ִניט  יף  ַמּקִ ל  ׁשֶ
ם ּדַ וֶועְרט  אּון  ְפִניִמּיּות  ּבִ ַאַרְיין  ֵגייט  ֶעס  אּון 

ֶפׁשסב  יב ֶאת ַהּנֶ רֹוסא(, אּון ֵריַח ִאיז ֵמׁשִ ְבׂשָ ר ּכִ ּוָבׂשָ
ִמים"  ]וָואס ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶמען "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ
ִהיא  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ֵדי  "ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ְיֵתָרה ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִביל  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִליִציַאת  דֹוֶאֶבת 
ֶדעְרְגֵרייְכט  )וָואס  ֵריַח  וָוארּום  כו'"סג[,  ָהְלָכה  ׁשֶ
ַא  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  כַֹח  ּבְ ָהאט  ָמה(  ׁשָ ַהּנְ יף  ַמּקִ ִאין 
ָמה  ׁשָ יז ָנאְכֶמער – ַהּנְ ַחּיּות ָחָדׁש ִאין ֶדעם גּוףסד. ּבִ

אותיות  בכ״ב  בך  לסופו(:  )קרוב  ד  פ״א,  שהש״ר  ראה  נב( 
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,  נג( 
א. תקו״ז ת״ו )כא, ב(. תכ״ב )סד, א(. לקו״ת נצבים מו, ב. 

ועוד.
שהש״ר שם. נד( 

סה״מ  א׳תשס.  ע׳  לסוכות  דרושים  ד(  )כרך  אוה״ת  ראה  נה( 
מלוקט   .)250 )ע׳  קסה  ע׳  )תש״ח(  תרפ״ח   .94 ע׳  תש״א 
האמונה  שער  סע״ב.  סד,  בשלח  תו״א  וראה  רטו.  ע׳  ח״ג 

ספנ״ו )צ, א(. מאמרי אדהאמ״צ ויקרא ח״א ע׳ שפד.
ראה סה״מ תרפ״ח )תש״ח( ותש״א שבהערה הקודמת. נו( 

ראה המשך ר״ה תרס״ג )ע׳ ב ואילך(, תש״ח )ע׳ ד ואילך(.  נז( 
סה״מ ת״ש ע׳ 31 ואילך.

ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 297 הערה 97. נח( 
שם:  ברכות  יונה  ורבינו  הרי״ף  וגירסת  א.  מג,  ברכות  נט( 

ממושקא.

רמב״ם הל׳ ברכות רפ״ט. הל׳ כלי המקדש פ״א ה״ג. ראב״ע  ס( 
תשא ל, כג. ועוד – נסמן בסה״ש שם. וראה שו״ע אדה״ז 

או״ח סרצ״ז ס״ג.
תניא פ״ה )ט, ב(. סא( 

ראה תו״א תולדות כ, רע״ד. שם )בהוספות( קיז, ב. הנסמן  סב( 
בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רמז הערה 52.

רשב״ם ותוס׳ פסחים קב, סע״ב. תוד״ה כי – ביצה לג, ב.  סג( 
רצז  ר״ס  או״ח  אדה״ז  שו״ע  סר״צ.  ח״ג  הרשב״א  שו״ת 
]ושם, "טוב להניח חתיכת מור בתוך מיני ריחות שמברכים 
עליהם בורא מיני בשמים )בהבדלה במוצש״ק( כו׳"[. ועוד. 

– וראה לקו״ש חל״א ע׳ 191 ואילך. וש״נ.
וריח, קרבנות וקטורת, ריח  ביו מאכל  זה )החילוק  ראה בכל  סד( 
המאכל וריח בעצם( – עטרת ראש שער יוהכ״פ בסופו. שערי 
תרנ״ז  כחתן  והוא  ד״ה  ופכ״ה.  פי״ג  בכסלו  בכ״ה  ד״ה  אורה 
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׳ 402. ועוד.
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ֶנֱהֵנית ִמן ָהֵריַחסה.

ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ֵׁשמֹות  הסו  ָ ֲחִמּשׁ ִדי  ִאין   – ּוִבְכָללּות 
 – ְיִחיָדהסז  ה  ַחּיָ ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ָמה(,  ׁשָ )ְלַהּנְ ָלּה 
ִניִמּיּות(, )ּפְ ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  אֹויף  ה"  "ַחּיָ ֵגייט 
ְיִחיָדה ה  ַחּיָ אֹויף  ֵגייט  )ֵריַח(  ָקא"  "מּוׁשְ אּון 
ה" ֵגייט  יִפים(. ּוִבְפָרִטּיּות ֵיׁש לֹוַמר – ַאז "ַחּיָ )ַמּקִ
ִניִמי(,  ַהּפְ ֶאל  רֹוב  ַהּקָ יף  )ַמּקִ ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ה  ַחּיָ אֹויף 
ָמה  ְנׁשָ יף,  ַמּקִ ּדְ יף  )ַמּקִ ְיִחיָדהסח   – ָקא"  "מּוׁשְ אּון 
ַמְעָלה  ּלְ )ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶעֶצם  אֹויף   – יז  ּבִ ָמה(.  ִלְנׁשָ
פּון וָואס  ָלּהסט(,  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ה(  ָ ֵמַה)ֲחִמּשׁ
יְך ַא ַחּיּות ָחָדׁש )אּון  ֶעֶצם ִאיז ֵריַח ַמְמׁשִ ָדאְרְטן ּבְ

ֲהָנָאה ְוַתֲענּוג( ִאין ֶנֶפׁש ָהָאָדםע.

ָקא"(  ה מּוׁשְ ַעת ִדי ְצוֵויי וֶועְרֶטער )"ַחּיָ ׁשַ אּון ּבְ
ֵאיין  פּון  ָנאֶמען  ֵאיין  ַאְלס  צּוַזאֶמען  קּוֶמען 
פּון  ְוִאיחּוד  ִחיּבּור  ֶדעם  ֶעס  אַדְייט  ּבַ ן,  ֶמעְנטׁשְ
יף  ייֶדע ִעְנָיִנים צּוַזאֶמען – ַאז ֶדער ִגיּלּוי פּון ַמּקִ ּבֵ
ַסְמָמֵני  י"א  ִדי  ֶנֶגד  ּכְ ר,  ָעׂשָ )ַאַחד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם 
אֹוֶפן  ּבְ ָנאר  )ִניט  ׁש  ְוִנְתַלּבֵ ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  טֶֹרת(  ַהּקְ
אֹויְך(  ָנאר  ַאֵליין,  ֵריַח  דּוְרְך  ִאיז  ָדאס  וִוי  יף,  ַמּקִ
ִניִמי ִאין ֶדעם גּוף אּון ִאין ִדי ֶעֶׂשר ּכֹחֹות  אֹוֶפן ּפְ ּבְ

ים. ִניִמּיִ ּפְ

ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ פּון  קּוְמט  ָדאס  ַאז  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ָיִחיד  ֶדעם  ִמיט  ַזאְך  ֵאיין  ִאיז  ִזי  וִוי  ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ
ָנאְכֶמער אּון  ְלַיֲחָדְך"עא,  "ְיִחיָדה   – ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ַזאְך  ֵאיין  ִאיז  ִזי  וִוי  )"ָלּה"(  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶעֶצם  פּון   –
ִריְך ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵרְך,  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִמיט 

הּוא ּכּוָלא ַחד"עב – וָואס ֶער ִאיז ֶהעֶכער ַסיי ַפאר 
ער ָהאט ֶער  ים, ֶדעִריּבֶ ִניִמּיִ יִפים אּון ַסיי ַפאר ּפְ ַמּקִ
מֹות  ה ׁשֵ ָ ר ּוְמַאֵחד ַזְיין, ַאֶלע ֲחִמּשׁ כַֹח ֵזיי צּו ְמַחּבֵ ּבְ

ָגלּוי. ַיַחד ּבְ

ָגלּוי דּוְרְך ּתֹוָרה  אּון ָדאס וֶועְרט אֹויְפֶגעָטאן ּבְ
וִוי ה  ּלֶ ִנְתּגַ וֶועְרט  אֹוַרְיָתא  דּוְרְך  ַאז  ָידּוַעעג  )ּכְ
וָואס  ַחד"(,  ּכּוָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל  "ִיׂשְ
אֹויְך ִאין ּתֹוָרה ַזְייֶנען ַפאַראן ִדי ְצוֵויי ַדְרגֹות אּון 
ֵניֶהם ]ַעל ֶּדֶרְך ִדי ְצוֵויי ַדְרגֹות ִאין ּתֹוָרה  ִחיּבּור ׁשְ
ר )ָאנִֹכי, "ְמיּוָחד  רֹות אּון ַאַחד ָעׂשָ ּבְ ֶרת ַהּדִ פּון ֲעׂשֶ
ָרה"(, אּון ִדי כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה וָואס ִאיז  ֲעׂשָ ּבָ ׁשֶ
ִניִמי(, אּון  ר[: ִנְגֶלה ְדתֹוָרה – ַחּיּות )ּפְ ייְדן ְמַחּבֵ ֵזיי ּבֵ
ַטֲעֶמיָה  "סֹוד  יף(,  )ַמּקִ ֵריַחעד   – ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ
ְדאֹוַרְיָתא ַגְלָיא  וָואס  ְצפּונֹוֶתיָה"עה,  ר  ּוִמְסּתַ
א ְדקּוְדׁשָ ַגְלָיא  ִמיט  ָמה  ִדְנׁשָ ַגְלָיא  יְנדט  ַפאְרּבִ
יְנדט ָסִתים  אֹוַרְיָתא ַפאְרּבִ ּדְ ִריְך הּוא אּון ָסִתים  ּבְ
אּון  הּואעו;  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָסִתים  ִמיט  ָמה  ְנׁשָ ּדִ
כַֹח  ָקא"( – ּבְ ה מּוׁשְ ֵניֶהם ַיַחד )"ַחּיָ דּוְרְך ִחיּבּור ׁשְ
ִתים ְוַגְלָיא( – וֶועְרן ֵזיי ֵאיין  ַמְעָלה ִמּסָ ּלְ ָהֶעֶצם )ׁשֶ
ָמה  ְנׁשָ תֹוָרה ְוָסִתים ּדִ ָגלּוי, ַאז אֹויְך ָסִתים ּדְ ַזאְך ּבְ
יז ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו  ִריְך הּוא – ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוָסִתים ּדְ
א  ְדקּוְדׁשָ ַגְלָיא  ִאין  ׁש,  ַמּמָ ָגלּוי  ּבְ ֵרְך – קּוְמט  ִיְתּבָ

ָמה, ִריְך הּוא, ַגְלָיא ְדתֹוָרה אּון ַגְלָיא ִדְנׁשָ ּבְ

 – ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ְרׁשַ ּפַ ֵריׁש  ּבְ תּוב  ַהּכָ ]ּוִבְלׁשֹון 
ַאז ִלְפֵניֶהם",  ים  ׂשִ ּתָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  "ְוֵאּלֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ )ְואֹוָצר(עז  ִסיָמה  ׁשֹון  ִמּלְ ים"  ׂשִ "ּתָ אֹויְך 
ד ַעְצמֹו ָסתּום  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה )וֶועְלֶכע ִאיז ִמּצַ – ּפְ
אֹוֶפן  ּבְ יז  ּבִ ה"(,  )"ְוֵאּלֶ לּוי  ּגָ אֹוֶפן  ּבְ ֵטייט  ׁשְ ְוָגנּוז( 
ֶהָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ "ּכְ ִלְפִניִמּיּוָתםעח,  "ִלְפֵניֶהם",  פּון 

ּומּוָכן ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ָהָאָדם"עט[.

ּכַֹח  ֶדעם  ֵטיין  ַפאְרׁשְ ֶמען  וֶועט  ֶזה  י  ּפִ ַעל  י. 
וָואס ְמ'ָהאט צּו אֹויְפָטאן ֶדעם ִחיּדּוׁש וָואס ִאיז 
וֶועְלט  ִדי  אֹויְך  ַאז   – ַבט  ׁשְ ָנאְך כ"ב  צּוֶגעקּוֶמען 
ל ַזְיין ֶדעם  ר צּו ְמַקּבֵ ר( ָזאל ַזְיין מּוָכן ּומּוְכׁשָ )ֶעׂשֶ
ַמְעָלה ֵמעֹוָלם(, ַא ִדיָרה  ּלְ ר )ׁשֶ ִגיּלּוי פּון ַאַחד ָעׂשָ

ברכות מג, ב. סה( 
ולהעיר שהר״ת של שם הנפטרת )חי׳ מושקא שניאורסאהן(  סו( 

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  סז( 

פ״א. שער הגלגולים בתחלתו. ועוד.
ראה אוה״ת חנוכה )כרך ה( תתקסב, א. סח( 

ראה סה״מ תרצ״ו ס״ע 56. וש״נ. סט( 
ראה ד״ה והוא כחתן שם. המשך תער״ב שם פרי״ג. פרי״ח. ע( 
נוסח הושענות דיום ג׳. וראה לקו״ת פ׳ ראה כה, א. כז, א.  עא( 

ובכ״מ.

ראה זח״ג עג, א. עב( 
ראה זהר שם. המשך תרס״ו ע׳ רלה. לקו״ש חי״ח ע׳ 409  עג( 

ואילך. סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קנג ואילך. וש״נ.
ראה אוה״ת תשא )כרך ו( ע׳ א׳תתקמג. עד( 

פרש״י שה״ש א, ב. עה( 
ראה זהר שם. לקו"ת ויקרא ה, ג. נצבים מו, א. ובכ״מ. עו( 

ירושלמי ע״ז פ״ב סוף ה״ז ובפ״מ שם. עז( 
תו"א משפטים עה, ג. תו"ח שם תט, רע״א. ועוד. עח( 

פרש״י ר״פ משפטים. עט( 
סוטה יא, ריש ע״ב. שמו״ר פ״א, יב. וראה במדב״ר פ״ג, ו. פ( 



3 7  ||  

כ"ב שבט תשנ"ב | ספר השיחות 

ה  ְגאּוּלָ ֵלימּות, ּבִ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ְחּתֹוִנים ּבְ ּתַ ֵרְך ּבַ לֹו ִיְתּבָ
ֵליָמה: ְ ית ְוַהּשׁ ָהֲאִמיּתִ

ָמה פּון ַא ִאיְדן  ׁשָ דּוְרְך ֶדעם וָואס ֶדער ֶעֶצם ַהּנְ
ֵרְך( ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִמיט  ַחד"  "ּכּוָלא  ִאיז  )וָואס 
ֶפׁש ַהּנֶ ּכֹחֹות  ר  ֶעׂשֶ ַזְייֶנע  ִאין  ָגלּוי  ּבְ ֵטייט  ׁשְ
צּו נֹוָסף  ְפֶטֶרת,  ַהּנִ ם  ׁשֵ ִאין  ז  ְמרּוּמָ )ּכִ ים  ִניִמּיִ ּפְ
ְלחֹוֶדׁש  כ"ב   – ַהּיֹום  ר  ִמְסּפַ ֶדעם  ִאין  ֶרֶמז  ֶדעם 
"ל ְסִעיף ח(, ִגיט ֶעס ִאים אֹויְך ֶדעם  ּנַ ר, ּכַ ַאַחד ָעׂשָ
ֵסֶדר  ַגאְנץ  ִאין  יז  ּבִ וֶועְלט,  ִאין  אֹויְפָטאן  צּו  ּכַֹח 
ִאין אֹויס  ִזיְך  ֶטעְלט  ׁשְ )וֶועְלֶכער  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ

"ַאְנּתְ  ר,  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ְוִגיּלּוי  ָכה  ַהְמׁשָ ִדי  ר(,  ֶעׂשֶ
ן", ַאזֹוי ַאז ִדי ַגאְנֶצע וֶועְלט  ּבָ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ
ד ִעְנָיָנם ֵהם – ָזאל וֶועְרן ַא ִדיָרה  ְחּתֹוִנים ִמּצַ – ּתַ

ֵרְך, לֹו ְלַעְצמּותֹומד. לֹו ִיְתּבָ

ֵטיין ַפאְרוָואס  "ל וֶועט ֶמען ַפאְרׁשְ י ַהּנַ יא. ַעל ּפִ
אֹויס  ִזיְך  ְדִריְקט  ַבט(  ׁשְ כ"ב  )פּון  ִחיּדּוׁש  ֶדער 
בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ִּבּתֹו  פּון(  קּות  ּלְ ִהְסּתַ )ִדי  ּנֹוֵגַע  ּבַ ַדְוָקא 

יא דֹוֵרנּו: ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ ְקֻדּשׁ

ַאז  ַחַז"לפ  ָזאְגן  ִמְצַרִים,  ת  ְגאּוּלַ א  ּבַ וִוי  ם  ׁשֵ ּכְ
אֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו  ָהיּו ּבְ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ "ּבִ
ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ִאיז ָדאס אֹויְך  ַאזֹוי  ְצַרִים",  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶעס  וֶועְלֶכער  )אֹויף  ָלבֹוא  ָהֲעִתיָדה  ה  ְגאּוּלָ ֶדער 
ַאְרֶאּנּו ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  "ּכִ ֵטייטפא  ׁשְ

ים  ַכר ּוִבְזכּות ָנׁשִ ׂשְ ִנְפָלאֹות"(, ַאז ָדאס וֶועט ַזְיין ּבִ
"ֵאין  ַרַז"לפב  ַמֲאַמר  ּכְ ַהּדֹור,  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ִצְדָקִנּיֹות 
ׁש  ּיֵ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ א ּבִ ַהּדֹורֹות ִנְגָאִלים ֶאּלָ
ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ ִאין  ַהְמבּוָאר  י  ּפִ ַעל  ּוִבְפַרט  ּדֹור".  ּבַ
ַז"לפג ַאז ֶדער דֹור ָהַאֲחרֹון ִאין ָגלּות ִאיז ַא ִגְלּגּול 

פּון דֹור יֹוְצֵאי ִמְצַרִים.

ֶדער אֹויף  ְטָעִמיםפד  ִדי  פּון  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ְמיּוֶחֶדת  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ְוַהְדָרָכה ִחיּנּוְך  ֶדעם  ִאין  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר 
פּון ִעְנָיִנים  ַאֶלע  ִאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון 
ַקְייט, ּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ּכֹוֵלל – ִאין ִליּמּוד  ִאיִדיׁשְ
וָוארּום  – חּוָצה  ְעָינֹות  ַהּמַ ַוֲהָפַצת  ַהֲחִסידּות 

ַזיְיֶעְנִדיק ֶדער דֹור ָהַאֲחרֹון פּון ָגלּות אּון ֶדער דֹור 
נֹוֵגַע  ָנאְכֶמער  ֶדעמּוְלט  ִאיז  ה,  ְגאּוּלָ פּון  ָהִראׁשֹון 
ְזכּוָתן  ּבִ וָואס  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ֲעבֹוָדה  ִדי 

ה. קּוְמט ִדי ְגאּוּלָ

ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ ַאֶלע  ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ַאזֹוי  ִאיז  אֹויּב ָדאס 
פּון  ּתֹו  ּבִ צּו  ּנֹוֵגַע  ּבַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֶגעוָואְרן  ְך  ִנְתַחּנֵ ִאיז  וֶועְלֶכע  ַעְצמֹו,  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ
ּה  קּוּתָ ּלְ יא דֹוֵרנּו וכו'. אּון אֹויְך ְלַאֲחֵרי ִהְסּתַ דּוְרְך ְנׂשִ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ָעה, ּוִבְפַרט ַאז ּכַ ּפָ ְך ִאיר ַהׁשְ וֶועְרט ִנְמׁשָ
ָמּה, אּון דּוְרְך ֵזייֶער  ָרֵאל ִנְקָראֹות ַעל ׁשְ נֹות ִיׂשְ ִמּבְ
ַאְלס  יל,  ּפִ ְייׁשְ ּבַ עִדיְקן  ֶלעּבֶ ַא  ֵזיי  אוַוְייְזן  ּבַ ַהְנָהָגה 
ַאז  גּוִפיםפה,  עִדיֶקע  ֶלעּבֶ ִאין  מֹות  ְנׁשָ עִדיֶקע  ֶלעּבֶ
ְך ֶגעוָואְרן ִאין ִאיר רּוַח אּון לֹויט  ִנְתַחּנֵ ַזְייֶנען  ֵזיי 
יל )ַאְלס  ּפִ ְייׁשְ ִאיֶרע ָאְנוַוְייזּוְנֶגען, אּון לֹויט ִאיר ּבַ

יא דֹוֵרנּו(. ּתֹו פּון ְנׂשִ ּבִ

ָנאְך  ַפאְרוָואס  ַטַעם  ֶדעם  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  י  ּפִ ַעל 
ִזיְך ָהאט  ּתֹו(  ּבִ פּון  קּות  ּלְ ִהְסּתַ )יֹום  ַבט  ׁשְ כ"ב 

ִדי  צּוְגֵרייְטן  ִאין  ָהַאֲחרֹון  ַלב  ׁשְ ֶדער  אֹויְפֶגעָטאן 
צּו  ְחּתֹוִנים(  ּתַ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  ַא  )ַאְלס  וֶועְלט 
ַעל  קּוְמט  ֶזה  ִעְנָין  ֵלימּות  ׁשְ וָוארּום  ה,  ְגאּוּלָ ֶדער 

ָרֵאל. י ּוְבנֹות ִיׂשְ ַכר ְנׁשֵ ְיֵדי ּוִבׂשְ

ֶדער  ִאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ַמֲעָלה  ִדי  יב. 
ְחּתֹוִנים )ִדי  ּתַ ֵרְך ּבַ ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ֶמען  וֶועט  ר(  ָעׂשָ ַאַחד  אּון  ר  ֶעׂשֶ פּון  ִהְתַאְחּדּות 
ֶדעם  ִאין  יאּור  ּבִ ּתֹוֶסֶפת  ַא  ים  ַהְקּדִ ּבְ ֵטיין  ַפאְרׁשְ
ֶדער  וֶועְגן  ֶגעֶרעדט  ְפִריֶער  ִזיְך  ָהאט  ֶעס  וָואס 

ְחּתֹוִנים: ּתַ ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה ּבַ

"ִדיָרה  ָלׁשֹון  ֶדעם  נּוְצן  ַחַז"לכד  ַאז  אְלד  וִויּבַ
ְמ'ֶקען ַאז  ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ִאיז  ְחּתֹוִנים",  ּתַ ּבַ
ַפאְרְגַלְייְכן  דּוְרְך  ֶדעְרפון  ּתֹוֶכן  ֶדער  ֵטיין  ַפאְרׁשְ
וֶועְרט ]וֶועְלֶכע  ה  ְלַמּטָ ָהָאָדם  ִדיַרת  צּו  ָדאס 

יָרה ְלַמְעָלה[. ל פּון ִעְנַין ַהּדִ ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ

ִדיָרה  ַא  וָואס  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאז  טּות  ַפׁשְ ּבְ ְמ'ֶזעט 
וָואס  ים  ְמסּוּיָ ָמקֹום  ַא  פּון  לֹויז  ּבְ ֵטיין  אׁשְ ּבַ ֶקען 
ֵלימּות  ׁשְ ער  ָאּבֶ ִאיז  ָהָאָדם,  ְלִדיַרת  ר  מּוְכׁשָ ִאיז 

מיכה ז, טו. פא( 
יל״ש רות רמז תרו בסופו )ממדרש זוטא רות(. פב( 

הליקוטים  וספר  תורה  לקוטי  כ.  הקדמה  הגלגולים  שער  פג( 
שמות ג, ד.

ראה "קובץ כ״ב שבט" )שחולק באור לכ״ב שבט כדלקמן  פד( 
הערה קכב( ע׳ 32 ואילך.

להעיר ממאחז״ל )תענית ה, ב(: יעקב אבינו לא מת . . מה  פה( 
זרעו בחיים אף הוא בחיים.
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ִלים  ַעת ָדאס ִאיז ַא ִדיָרה ָנָאה ִמיט ּכֵ ׁשַ יָרה – ּבְ ַהּדִ
ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַמְרִחיִבין  ה  לֹׁשָ ַאז "ׁשְ יז  ּבִ ָנִאים, 

ה ָנָאה ְוֵכִלים ָנִאים"פו. ָ יָרה ָנָאה ְוִאּשׁ ֵאּלּו ֵהן, ּדִ

ַזְייֶנען  טּות  ַפׁשְ ּבְ ִדיָרה  ַא  ִאין  ַאז  ֵהייְסט,  ָדאס 
ִאיְנַגאְנְצן  ִאיז  ִדיָרה  )א( ַא  ִעְנָיִנים:  ְצוֵויי  ַפאַראן 
ט ִאין ִאיר. ַאֶלע  יָרה וָואס ֶלעּבְ ַעל ַהּדִ ֵטל צּו ֶדער ּבַ ּבָ
ׁש,  ּמֵ ְדָבֵעי( ַזְייֶנען ִאים ְמׁשַ ָרִטים פּון ֶדער ִדיָרה )ּכִ ּפְ
ְמִציאּות.  ַגאְנֶצע  ֵזייֶער  ֵטייט  אׁשְ ּבַ ֶדעם  ִאין  אּון 

ל ָאָדם. ְעּתֹו ׁשֶ )ב( ִדי ִדיָרה ָנָאה ִאיז ַמְרִחיב ּדַ

"ִדיָרה צּו  ּנֹוֵגַע  ּבַ מּוָבן  אֹויְך  ִאיז  ַאזֹוי 
ַעת  ׁשַ ּבְ ַדְוָקא  ִאיז  יָרה  ַהּדִ ֵלימּות  ׁשְ ְחּתֹוִנים":  ּתַ ּבַ
ִלים ָנִאים", נֹוָסף  ָדאס ִאיז ַא "ִדיָרה ָנָאה" ִמיט "ּכֵ
אֹויף ֶדעם וָואס ֶדער ִאיד ַאֵליין ִפיְרט ִזיְך ָדאְרט 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ אְסט ַפאר  אֹוֶפן "ָנֶאה" )וִוי ֶעס ּפַ ּבְ
ָנָאה"(. ָדאס ֵהייְסט: ִאין צּוָגאּב ֶדעְרצּו  ה  ָ – "ִאּשׁ
ְחּתֹוִנים ַא ִדיָרה ַפארן  ּתַ וָואס ְמ'ַמאְכט אֹויף פּון 
ין,  ַהּדִ ׁשּוַרת  י  ּפִ ַעל  ַהּמּוְכָרח  אֹוֶפן  ּבְ ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ
ְפַסק  ּכִ  – ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  אֹויְך  ֶעס  ֶמען  ַמאְכט 
ַהּטֹוב  ָהֵא־ל  ם  ְלׁשֵ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  "ּבְ ֲהָלָכהפז:  ין  ּדִ
ה ִיְהֶיה  ִפּלָ ית ּתְ ָנה ּבֵ ְהֶיה ִמן ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב, ִאם ּבָ ּיִ ׁשֶ
ְוַאְנֵוהּו"פח,  ֵא־ִלי  "ֶזה  וכו'".  יָבתֹו  ְיׁשִ ית  ִמּבֵ ָנֶאה 
ָנָאה  ה  ֻסּכָ ְלָפָניו  ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות,  ּבְ ְלָפָניו  "ִהְתָנֶאה 
ּנֹוֵגַע  ּבַ ֶזה ִאיז מּוָבן  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ָנֶאה וכו'"פט.  ְולּוָלב 
ְחּתֹוִנים,  ּתַ ָללּות ָהֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה ּבַ צּו ּכְ
אֹוֶפן פּון ")ִדיָרה( ָנָאה". אּון  ַאז ָדאס ַדאְרף ַזְיין ּבְ
ְחּתֹון, ָנאר  ֵלימּות ַהּתַ ָדאס ִאיז נֹוֵגַע ִניט ָנאר צּו ׁשְ
ַמְרִחיָבה  ָנָאה  ִדיָרה   – יָרה  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֶדעם  צּו  אֹויְך 

ְבָיכֹול. ל ָאָדם ָהֶעְליֹון ּכִ ַדְעּתֹו ׁשֶ

ֶזה: יאּור ּבְ יג. ְוַהּבִ

ר אּון ַאַחד  חּוד פּון ֶעׂשֶ ֵלימּות ַהִחיּבּור ְוַהּיִ ִדי ׁשְ
ינּו "ַמֲעׂשֵ דּוְרְך  אֹויְפֶגעָטאן  וֶועְרט  וָואס  ר  ָעׂשָ

יִרי  ה ִאין יֹום ֲעׂשִ ׁשָ ַהְדּגָ ַוֲעבֹוָדֵתינּו" )וִוי ָדאס ִאיז ּבְ
יּלּוי – ִאין כ"ב  ַהּגִ ֵלימּות  ּוִבׁשְ ר,  חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ַבט( טּוט אֹויף ַא ִחיּדּוׁש וָואס ִאיז ִניט ֶגעוֶוען  ׁשְ
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ִדי ְגאּוּלָ ִלְפֵני ֶזה, ]אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 

ָהִעְנָין  ֵלימּות  ׁשְ ַזְיין  וֶועט  ֶעס  וֶוען   – ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ
ֵאין  אֹור  )"ִגיּלּוי  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  פּון 
ר  ֶעׂשֶ ַאז  ִמי"לח(,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ סֹוף 
ינּו  ַמֲעׂשֵ לּוי ּבְ ר – "ּתָ וֶועְרט ֵאיין ַזאְך ִמיט ַאַחד ָעׂשָ

לּות"לח[: ְך ַהּגָ ל ְזַמן ֶמׁשֶ ַוֲעבֹוָדֵתינּו ּכָ

ד ַעְצמֹו –  ר" ִמּצַ ד ֶדעם ִגיּלּוי פּון "ַאַחד ָעׂשָ ִמּצַ
ְחּתֹון ֶקען ָדאס אֹויְפֶנעֶמען  ִאיז ֶדער וֶועג וִוי ֶדער ּתַ
ָמָתן"(; ִנׁשְ ְרָחה  )"ּפָ ְמִציאּותֹו  יּטּול  ּבִ דּוְרְך  ִאיז 
וֶועְרט  ַעְצמֹו  ד  ִמּצַ ר"  "ֶעׂשֶ פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  ד  ִמּצַ
ער  ָאּבֶ ֱאלֹקּות,  ִמיט  ִנְתַאֵחד  ַטאֶקע  ְחּתֹון  ּתַ ֶדער 
ִריָאה, ִניט  ֶעֶרְך ַהּבְ א וָואס ִאיז ּבְ ָנאר ִמיט ֶדער ַדְרּגָ

ר(. ִריָאה )ַאַחד ָעׂשָ ַמְעָלה ֵמַהּבְ ּלְ ִמיט ֱאלֹקּות ׁשֶ

ּוִבירּור ִזיּכּוְך  ּבְ ה  ְלַמּטָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  דּוְרְך 
ְחּתֹוִנים  ּתַ אֹויְך  ַאז  אֹויף,  ֶמען  ַמאְכט  ְחּתֹון,  ַהּתַ
ֵרְך,  ד ִעְנָיָנם ֵהם ָזאְלן ַזְיין ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ ר( ִמּצַ )ֶעׂשֶ
ַזְייֶנען  ִניט ָנאר צּו ִדי ַדְרגֹות ִאין ֱאלֹקּות וֶועְלֶכע 
ִאיז  וָואס  ֱאלֹקּות  צּו  אֹויְך  ָנאר  עֹוָלם,  צּו  ֶעֶרְך  ּבְ
יז צּו ַעְצמּות ּוַמהּות ַאֵליין, אּון נֹוָסף  ֶעֶרְך, ּבִ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
ְבָיכֹול  ֵרְך", אֹויְך – ֵאיין ַזאְך ּכִ אֹויף "ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ְבָרא ַעְצמֹו ִאיז ֵיׁש  ַהּנִ ֵיׁש  ֵרְך )ֶדער  ִיְתּבָ ִמיט הּוא 

י(. ָהֲאִמיּתִ

אּון ֶדער ִחיּדּוׁש ִאיז ִניט ָנאר ִאין ֶדער ְּבִריָאה 
ִריָאה ּבְ ִדי  ֶקען  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ֲעבֹוַדת  דּוְרְך  ַאז   –
צּו ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ִאיז  וָואס  ֱאלֹקּות  אֹויְפֶנעֶמען 

ְמבּוָאר  ּכִ ְבָיכֹול.  ּכִ ֱאֹלקּות  ִאין  אֹויְך  ָנאר   – עֹוָלם 
ּתֹוָרה ּבַ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  דּוְרְך  ַאז  ֲחִסידּותצ,  ִאין 
ְצוֵויי  אֹויְפֶגעָטאן  וֶועְרן  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ּוִמְצוֹות 
ֶעֶרְך  ּלֹא ּבְ ִעְנָיִנים: )א( ֶדער אֹור ֱאלִֹקי וָואס ִאיז ׁשֶ
ל  ד ַעְצמֹו ִניט ֶגעֶקעְנט ִנְתַקּבֵ צּו עֹוָלם אּון ָהאט ִמּצַ
וֶועְרן ִאין עֹוָלם )וָואס ֶדעְרַפאר ִאיז ֶגעוֶוען ֶדער 
אֹוֶפן ַאז ֵזיי  ְך ִאין עֹוָלמֹות ּבְ ִצְמצּום(, וֶועְרט ִנְמׁשָ
ְמִציאּוָתם אּון ֵזיי ֶנעֶמען אֹויף ֶדעם  ל ּבִ ּטֵ וֶועְרן ִנְתּבַ
ַאן  ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  )ב( ֶעס  ָנאְכֶמער:  אֹור. 
ַמְעָלה  ּלְ ֵרְך, ׁשֶ אֹור ָחָדׁש פּון ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתּבָ
ְוֵיׁש  ֶהָחָלל.  ְמקֹום  א  ְמַמּלֵ ָהָיה  ׁשֶ אֹורצא  ֶדעם  פּון 

ברכות נז, ב. פו( 
רמב״ם סוף הל׳ איסורי מזבח. פז( 

בשלח טו, ב. פח( 
שבת קלג, ב. וש״נ. פט( 

המשך תרס״ו בתחלתו )ע׳ ד(. ע׳ תקט. סה״מ תש״ב ע׳ 32.  צ( 
ועוד.

אוצרות  א.  ענף  ויושר(  עגולים  )דרוש  א  שער  ע״ח  ראה  צא( 
חיים ומבוא שערים בתחלתם.
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לֹוַמר ָנאְכֶמער – ַאז דּוְרְך ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן 
ֲענּוג  ּתַ ֶדער  א  ִנְתַמּלֵ וֶועְרט  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ִדיָרה  ַא 
וָואס  – ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִאין  ּוְתׁשּוָקה 

יָרה  ֵרְך ּדִ רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ "ִנְתַאּוָ
ׁש", "ֶזה ָהעֹוָלם  ְחּתֹוִנים" )אּון "ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ ּתַ ּבַ
רּוְך הּוא ִלְברֹאתֹו"צב(, וָואס  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּתֹוֵקק  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵרְךצג. ה" ִאיז ַדְוָקא ִאין ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֶדער "ִנְתַאּוָ

ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז פּון ִדי ְצוֵויי ִעְנָיִנים קּוֶמען ַארֹויס 
ָאָדם ֶדעם  א  ּבַ ַזְיין  ַדאְרְפן  וָואס  ְנקּוּדֹות  ְצוֵויי 

ָהעֹוֵבד ִאין ֶדעם אֹוֶפן ָהֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ִדי ִדיָרה 
ְחּתֹוִנים: ּתַ ּבַ

י ְלַגּבֵ ִחיּדּוׁש  )ֶדער  ִעְנָין  ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  ד  ִמּצַ
צּו ֲעבֹוָדה  ִעיַקר  ֶדער  ֵטייט  אׁשְ ּבַ  – ִריָאה(  ַהּבְ
ְחּתֹוִנים ּתַ ּבַ ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ְדָבִרים  ִדי  עְרַמאְכן  ִאיּבֶ

ִלים  ֵרְך"צד( ֵזיי ָזאְלן ַזְיין ּכֵ ר אֹורֹו ִיְתּבָ ִעְנַין ֶהְסּתֵ )"ּבְ
ין  ִפיּלִ ִרים אֹויף ִגיּלּוי ֱאלֹקּות )דּוְרְך ַמאְכן ּתְ מּוְכׁשָ
ִמי וכו'(, ּוִבְכָללּות  ׁשְ ֶמר ּגַ ִמי, ִציִצית ִמּצֶ ׁשְ ַלף ּגַ ִמּקְ
ר ַפאר ִגיּלּוי  ֵרְך", ַא ָמקֹום מּוְכׁשָ – ַא "ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
יז – ַפאר ַעְצמּותֹו  ִכיָנה, ּבִ ְ ָרַאת ַהּשׁ ֱאלֹקּות אּון ַהׁשְ

ֵרְך. ִיְתּבָ

"ל ִאין ַא ִדיָרה  ֶטער ִעְנָין ַהּנַ ֶרְך ֶדער ֶעְרׁשְ ]ְוַעל ּדֶ
ֵטל צּו ֶדעם  טּות, ַאז ִדי ִדיָרה ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ּבָ ַפׁשְ ּבְ

ט ִאין ֶדער ִדיָרה[. יָרה וָואס ֶלעּבְ ַעל ַהּדִ ּבַ

ְלַמְעָלה(  ִחיּדּוׁש  )ֶדער  ִעְנָין  ְצוֵוייְטן  ֶדעם  ד  ִמּצַ
ַא  אְפן  ׁשַ ַזְיין צּו  ִדי ֲעבֹוָדה ַדאְרף  ַאז  – קּוְמט צּו 
ַזְייֶנען  וֶועְלֶכע  ָנִאים",  ִלים  "ּכֵ אּון  ָנָאה"  "ִדיָרה 

"ל. ּנַ ל ָאָדם, ּכַ ְעּתֹו ׁשֶ ַמְרִחיב ּדַ

ִדיָרה: ַא  ִאין  ִעְנָין  ְצוֵוייְטן  ֶדעם  ֶרְך  ּדֶ ]ְוַעל 

ֵטל  ּבָ ַזְייֶנען  יָרה  ַהּדִ ִעְנָיֵני  ל  ּכָ וָואס  ֶדעם  צּו  נֹוָסף 
ָנִאים  ְוֵכִלים  ָנָאה  ִדיָרה  ִדי  ִאיז  יָרה,  ַהּדִ ַעל  ּבַ צּום 

ל ָאָדם[. ְעּתֹו ׁשֶ ַמְרִחיִבין ּדַ

ִדי ֵטיין  ַפאְרׁשְ ֶמען  וֶועט  "ל  ַהּנַ י  ּפִ ַעל  יד. 
ָרֵאל: י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְייכּות ֶדעְרפּון ִמיט ְנׁשֵ ׁשַ

ֶדער  ַאז  טּות,  ַפׁשְ ּבְ ִדיָרה  ַא  ִאין  ּפֹוֵעל  ּבְ ְמ'ֶזעט 
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן   – ִלים  ְוַהּכֵ יָרה  ַהּדִ ְויֹוִפי  נֹוי  ִעיַקר 
ה, "ֲעֶקֶרת  ָ לּוי ִאין ֶדער ִאּשׁ רּוְחִנּיּות – ִאיז ּתָ ְוֵהן ּבְ
ִית"צה. ּוְכָידּוַע ַאז ֶדער ִעְנָין פּון ָנָאה )אּון ֶדער  ַהּבַ
ה  ָ יי ַאן ִאּשׁ ְמיּוָחד ּבַ ּכַֹח צּו אֹויְפָטאן ָנָאה( ִאיז ָדא ּבִ
ַאז  יז  ּבִ ַוֲחסּוָדה"צז.  ָנָאה  ה  ּלָ "ּכַ ָנָאה"צו,  ה  ָ "ִאּשׁ  –
רּוְחִנּיּות וָואס  א ְליֹוִפי"צח – יֹוִפי ּבְ ה ֶאּלָ ָ "ֵאין ָהִאּשׁ

ִמּיּותצט. ַגׁשְ ל ִאין יֹוִפי ּבְ ְלׁשֵ ּתַ ֶדעְרפּון וֶועְרט ִנׁשְ

ֶדעְרפּון  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ וֶועְרט  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  ִאין  אֹויְך  ָדאס  ִאיז  ַאזֹוי  וָואס 
ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ ִאין  ַאז  ְחּתֹוִנים",  ּתַ ּבַ "ִדיָרה  ַא  ַמאְכן 
לּוי ַא ֵחֶלק ִעיְקִרי פּון ֶדער ֲעבֹוָדה  ּתָ ָרֵאל ִאיז  ִיׂשְ
צּו ַמאְכן ַאז ִדי ִדיָרה ָזאל ַזְיין ַא "ִדיָרה ָנָאה" ִמיט 

ִלים ָנִאים". "ּכֵ

ְדַריי ִדי  ִאין  ְמיּוָחד  ּבִ ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ וִוי 
ית ּבֵ ל  ּכָ ָען  ִנׁשְ ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ִמְצוֹות  ִעיְקִרּיּות'ִדיֶקע 
טֹוב,  ְויֹום  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת   – ָרֵאל  ִיׂשְ
ָחה ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַטֲהַרת  אּון  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ָהֲאִכיָלה  רּות  ׁשְ ּכַ
ִדי  וָואס  ְונֹוי(,  ְויֹוִפי  ֵחן  "ַהֵחן"ק,  יבֹות  ּתֵ )ָרֵאׁשי 
ִמְצוֹות טּוֶען אֹויף ֶעס ָזאל ַזְיין )נֹוָסף אֹויף ַא ִדיָרה 
ְכַלל( – ַא "ִדיָרה ָנָאה" אּון  ְחּתֹוִנים ּבִ ּתַ ֵרְך ּבַ לֹו ִיְתּבָ
ייְנַקְייט  ׁשֵ ִדי  ִמיט  דּוְרְכֶגענּוֶמען  ָנִאים",  ִלים  "ּכֵ
רּות, ַטֲהָרה אּון  ׁשְ ּכַ ִמּיּות( פּון  )ַגְייְסִטיֶקע אּון ַגׁשְ

הקא. ָ ְקדּוּשׁ

שה״ש ה, טו. במדב״ר רפ״י. צב( 
ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 21 ואילך. ועוד. צג( 

תניא פל״ו )מה, ב(. צד( 
ע׳  ב(  )כרך  נ״ך  אוה״ת  א.  קנד,  זח״א  ב.  פע״א,  ב״ר  ראה  צה( 
תתעא. ע׳ תתנח ואילך. וראה "קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 21 ואילך.
ועפ״ז תומתק השייכות )בברכות שם( ד"אשה נאה" ו"דירה  צו( 
של  דעתו  שמרחיבין  ענינים  )השלשה  נאים"  וכלים  נאה 
אדם(, כי ע״י "אשה )שענינה( נאה" נעשים גם "דירה נאה 

וכלים נאים".
כתובות יז, רע״א. צז( 

תענית לא, א. צח( 
ואילך.  יהל אור ע׳ תקלח. ביאוה״ז )להצ״צ( ע׳ תרא  ראה  צט( 

ועוד.
מגלה עמוקות עה״ת פ׳ שלח )ד״ה ג׳ מצוות – יז, ד(. ק( 

שינוי  נעשה  האכו״ש  כשרות  שע״י  בספרים  כמבואר  קא( 
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(.
תלוי׳  שבזה  המשפחה,  לטהרת  בנוגע  הוא  שכן  ועאכו״כ 
בגשמיות  בריאות  מתוך  המשפחה  בחיי  והנוי  הטהרה 
ע׳  חי״ג  לקו״ש  )ראה  בכ״מ  ומבואר  כידוע  וברוחניות, 
ויו״ט,  קודש  שבת  נרות  להדלקת  בנוגע  וכן  וש״נ(.   .259
“נר  של  וקדושה  אור  הבית  בני  ובכל  בהדירה  שממשיכה 

מצוה ותורה אור” )כדלקמן בפנים(.
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ִנים  ַהּבָ ִחיּנּוְך  פּון  ִעְנָין  ֶדעם  ִאין  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 
ְיסֹוד  ֶדעם  ַאוֶועק  ֶטעְלט  ׁשְ ָדאס  וָואס   – נֹות  ְוַהּבָ
ּפֹוֵעל,  ּבְ ֶמען  ֶזעט   – ן  ֶמעְנטׁשְ ֶיעֶדען  פּון  ים  ַהַחּיִ
ֶהעְנִגיק פּון ֶדער מּוֶטערקב.  ַאז ֵזייֶער ִחיּנּוְך ִאיז ָאּפְ
ִקיְנֶדער, יּוְנֶגע  פּון  ְוַהְדָרָכה  ִחיּנּוְך  ֶדער  ּוִבְפַרט 
ִאין  לּוי  ּתָ ָדאס  ִאיז  ֶמער  ַאְלץ  ִאיְנֶגער,  וָואס  אּון 
יּוְנג  ָגאר  פּון  ַאַרְיין  ֵזיי  ִאין  ִגיט  ִזי  מּוֶטער:  ֶדער 
ַעל  וָואס  ַקְייט,  ִאיִדיׁשְ פּון  רּוַח  אּון  ַחּיּות  ִדי  ָאן 
ּתֹוָרה  ִנים ּוָבנֹות עֹוְסִקים ּבַ ְיסֹוד ֶזה וַואְקְסן אֹויס ּבָ
 – ִמּיּות  ּוְבַגׁשְ רּוְחִנּיּות  ּבְ ֵלימּות  ׁשְ ּבִ ּוִמְצוֹוֶתיָה, 

אֹוֶפן ָנֶאה ְוָיֶפה וכו'. ּבְ

ִדי וָואס  ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף  ַאז  ֵהייְסט,  ָדאס 
ַעל ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  עֹוְסֵקי  ַזְיין  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 
ֶדעם  מּוֶטער  ִדי  ַאַרְיין  ֵזיי  ִאין  ִגיט  ָהָרִגיל,  ֶרְך  ּדֶ
ַמאק אּון וַואֶרעְמַקְייט )ִמיט ֶדער ֵאייְדְלַקְייט  ֶגעׁשְ
ֶדער  ִאין  ְמיּוָחד  ּבִ ָדא  ִאיז  וָואס  אְפט  ׁשַ ִליּבְ אּון 
ֵעֶסק ֶדער  ַאז  ָרֵאל(  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ַנאטּור 
ַאזֹוי  ְוטֹוב,  ָנֶאה  אֹוֶפן  ּבְ ַזְיין  ָזאל  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּבַ
ַאז ְמ'ֶקען אֹויף ִאים ָאְנוַוְייְזן אּון ָזאְגן: "ֶזה ֵא־ִלי 

"ל ְסִעיף י"ב(. ּנַ ְוַאְנֵוהּו" )ּכַ

פּון  טֹוב  ִמְנָהג  ֶדעם  ִאין   – ְלדּוְגָמא   – ִנְרֶאה  ּכְ
ָגאר ֵזייֶעֶרע  צּו  ִזיְנֶגען  צּו  מּוֶטעְרס  ע  ִאיִדיׁשֶ
וִויֶגעֶלע  ִאין  ִליְגְנִדיק  ָנאְך  ִקיְנֶדעְרֶלעְך  ְקֵלייֶנע 
ַזאְך,  ִזיְסֶטע  ִדי  ַזאְך,  עְסֶטע  ּבֶ ִדי  ִאיז  ּתֹוָרה  ַאז   –
ַאְיין  וָואְרְצְלט  וָואס ָדאס  ַזאְך וכו'.  עְנְסֶטע  ׁשֶ ִדי 
וַואְקְסט  ֶער  וֶוען  אֹויף  אֹויְך   – ִקיְנד  ֶדעם  ִאין 
ּנּו"קג( – ַא ִטיֶפע  י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ אֹויס )"ּגַ
פּון  ִעְנָיִנים  ַאֶלע  צּו  ַטיְיֶעְרַקְייט  אּון  אְפט  ׁשַ ִליּבְ

ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹות.

ייְנַקְייט ׁשֵ ֶרעְנֶגען  ַאַרְייְנּבְ פּון  ִעְנָין  ֶדער  טו. 
ִעְנָיִנים פּון  )"ָנֶאה"( ִאין ֶדער ִדיָרה אּון ִאין ַאֶלע 
ָגלּוי ִאין ִמְצַות ַהְדָלַקת  ַקְייט – ֶזעט ֶמען ּבְ ִאיִדיׁשְ

ת קֶֹדׁש ְויֹום טֹוב: ּבָ ֵנרֹות ׁשַ

ע ְפרֹוי אּון ָטאְכֶטער  דּוְרְך ֶדעם וָואס ַא ִאיִדיׁשֶ
ְויֹום טֹוב  ת  ּבָ ׁשַ ִליְכט ַפאר  ֵהייִליֶקע  ַא  ָאן  ִציְנדט 
טּוּב ׁשְ ִאין  ַאַרְיין  ִזי  ֶרעְנְגט  ּבְ  – ָרָכה  ּבְ ַא  ִמיט 
ייְנַקְייט  ֵהייִליֶקע ִליְכִטיַקְייט, וַואֶרעְמַקְייט אּון ׁשֵ
ַגאְנֶצע  ִדי  ייְנט  אׁשֵ ּבַ אּון  אַלְייְכט  ּבַ וָואס  )ָנֶאה(, 
ַעל אּון ִדי  ִית – אֹויְך ֶדעם ּבַ ֵני ּבַ טּוּב, אּון ַאֶלע ּבְ ׁשְ
ִנים – ִמיט "ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור"קד, ַאֶלע ִעְנָיִנים  ּבָ

פּון ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותקה,

ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִמיט  וָואס  ֶדעְרפּון  ְנִדיק  ]ָאְנהֹויּבְ
ת קֶֹדׁש ַפאר  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַאַרְיין ֶדעם  ִזי  ִפיְרט  ת  ּבָ ׁשַ
ת  ִפּלַ ּתְ קּוְמט  ֶדעְרָנאְך  ט  ֶעְרׁשְ )אּון  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ

ַעל([. ַעְרִבית אּון ִקיּדּוׁש פּון ֶדעם ּבַ

 – ִאיז  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ֵנר  ִאין  ִחיּדּוׁש  ֶדער  אּון 
ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  אֹויף  טּוט  ָדאס  ַאז 
וִוי  ֶזען  ֶקען  ֶיעֶדעֶרער   – ר  ָבׂשָ ְלֵעיֵני  לּוי  ּגָ אֹוֶפן  ּבְ
ִדי  ִמיט  ייְנט  אׁשֵ ּבַ אּון  אלֹויְכְטן  ּבַ וֶועְרט  ִדיָרה  ִדי 

ַלְייְכְטְנִדיֶקע ִליְכט.

ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז ָדאס ִאיז ֵאייֶנער פּון ִדי ַטֲעִמים 
ֵאָבִרין  )ְרַמ"ח  ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ְרַמ"ח  ִדי  ַפאְרוָואס 
ָללּות'ִדיֶקע  אקו( ִמיט ִדי ב' ָיַדִים )ִדי ְצוֵויי ּכְ ַמְלּכָ ּדְ
ַאַרְיין  ֶרעְנֶגען  ּבְ וֶועְלֶכע  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  פּון  ים  ַקּוִ
א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ַזְייֶנען  ְצוֹותקז(  ַהּמִ ִקּיּום  ִאין  ֵלימּות  ׁשְ
אֹויס  ִזיְך  ְדִריְקט  ֵנר  ַהְדָלַקת  ִאין  וַוְייל   – "ֵנר"קח 
ְצוֹות, צּו ַמאְכן  ל ַהּמִ ֵלימּות פּון ִקּיּום ּכָ ָגלּוי ִדי ׁשְ ּבְ

ְחּתֹוִנים. ּתַ ְטן ַא "ִדיָרה ָנָאה" ּבַ עְרׁשְ ַפאְרן אֹויּבֶ

ם  ז ִאין ׁשֵ טז. ּוְלהֹוִסיף ַאז ָדאס ִאיז אֹויְך ְמרּוּמָ
ַחּיּות  אַדְייט  ּבַ וָואס  ָקא",  מּוׁשְ ה  "ַחּיָ  – ְפֶטֶרת  ַהּנִ

"ל ְסִעיף ט(: ּנַ ִמים )ּכַ ׂשָ אּון ֵריַח ּבְ

ָפאֶדעְרט  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  ְכֵדי  ּבִ
ִזיְך ַאז ִאין ֶדער ִדיָרה ָזאל ַזְיין ַחּיּות, ִזי ָזאל ַזְיין 

ראה של״ה שער האותיות )מד, א(. הובא בקונטרס ״חנוך  קב( 
לנער״ ס״ע 34 ואילך. וראה סה״ש תש״נ ח״ב ע׳ 455 ואילך 

)ע״ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימוד התורה(.
משלי כב, ו. קג( 

שם ו, כג. קד( 
תלמידי  בנים  לי׳  הווין  בנר  “הרגיל  ב:  כג,  שבת  ראה  קה( 
חכמים”, ובפרש״י “דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, ע״י נר 

מצוה דשבת . . בא אור דתורה”. וראה גם זח״ב קסו, א.

ראה תקו״ז ת״ל )עד, סע״א(. הובא בתניא פ״ד. רפכ״ג. ועוד. קו( 
היינו, כפי שאהבה ויראה הם ענינים כלליים הפועלים על  קז( 
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.
ד.  מד,  שלח  ג.  לג,  בהעלותך  לקו״ת  וראה  ב.  שם,  זהר  קח( 

ובכ״מ.
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ח״ג  מו״נ  וראה  כג.  ל,  תשא  עה״פ  ורמב״ן  ראב״ע  ראה  קט( 
פמ״ה. תורת העולה )להרמ״א( ח״ב פל״ה.

ולהעיר שבשמן המשחה )שמן זית )תשא שם, כד(( הי׳ גם  קי( 
והרי  ס(,  הערה  )כנ״ל  ד״מושקא״  שזהו״ע  כג(,  )שם,  מור 
שבת  נרות  להדליק  שעברו(  )בדורות  מהדרים  שהיו  ידוע 

בשמן זית.
ע״י  )ויו״ט(  בשבת  ברכות  המאה  שמשלימים  ולהעיר  קיא( 
רסר״צ.  או״ח  טושו״ע  סע״ב.  מג,  )מנחות  הבשמים  ריח 
)ויק״ר  חז״ל  ואמרו  רסמ״ו(.  ושם  שם.  אדה״ז  שו״ע 
פכ״ג, ו. שהש״ר פ״ב, ב ]ו[( “מה שושנה זו ]שאינה אלא 
כו׳”,  טובים  וימים  לשבתות  מתוקנת  שם[  כדלעיל  לריח, 
“להתענג ולברך על הריח ולהשלים ק׳ ברכות” )פי׳ מהרז״ו 

לויק״ר שם(.
תענוג מתוך  בתחתונים  הדירה  עשיית  שע״י  לומר,  ויש  קיב( 

דירה   .  . ה״נתאוה  במילוי  ניתוסף  הריח(,  )ענין  והנאה 

הם(  ענינם  )מצד  בתחתונים  נעשה  עי״ז  כי   – בתחתונים״ 
מעין “כלי” ו”דירה” לגילוי התענוג )נתאוה( שלמעלה.
זהר ח״ג לד, ב. נת׳ בלקוטי לוי״צ לזח״ג ע׳ ריט ואילך. קיג( 

ב״ר פ״ב, ד. פ״ח, א. וראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 131. קיד( 
בצירוף  הנפטרת  שם  של  הר״ת  הוא  ש״משיח״  ולהעיר  קטו( 
ויום  יו״ד )ר״ת שני שמותיו של אבי׳, כ״ק מו״ח אדמו״ר. 
ההילולא שלו הוא ביו״ד שבט, וגם תוכן עבודתו הי׳ בענין 

העשירי, כנ״ל ס״ז(.
 358 ע׳  חכ״ט  )לקו״ש  כמ״פ  המדובר  עם  זה  לקשר  ויש 
בצירוף  “חמש”(  של  )הגימטרייא  ש״שליח״  ועוד(  ואילך. 
יו״ד )כחות הנפש( הוא בגימטריא ״משיח״ – ע״פ המבואר 
וגילוי  המשכת  על  מורה  מושקא״  ש״חי׳  )ס״ט(,  לעיל 
המקיף דיחידה )שמשיח הוא יחידה הכללית )רמ״ז לזח״ב 

מ, ב. ולזח״ג רס, ב. ועוד(( בעשר כחות הנפש.
ולהעיר מהשייכות דריח לענין הגאולה – כמובן ממאחז״ל  קטז( 
כך  לריח  אלא  אינה  זו  שושנה  “מה  שם(  ושהש״ר  )ויק״ר 
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(.

הֹוָסָפה  ּבְ ִאיז  ַחּיּות  )וָואס  טּוּב  ׁשְ עִדיֶקע  ֶלעּבֶ ַא 
 – ָנאְכֶמער  אּון  ָבר(.  ַהּדָ ְמִציאּות  ֶעֶצם  ֶדעם  צּו 
ִמים – ַא ֵריַח טֹוב ׂשָ ָדאְרט ָזאל ִזיְך ִפיְלן ַא ֵריַח ּבְ

ִמּיּות, וָואס ִגיט  ַגׁשְ רּוְחִנּיּות אּון ֵהן ּבְ ְוָנֶאהקט, ֵהן ּבְ

ֶרְך וִוי ִדי הֹוָסָפה  ּדֶ צּו ָנאְכֶמער נֹוי ִאין ִדיָרה )ַעל 
רֹותקי(. ]אּון ָדאס ִאיז  וָואס קּוְמט צּו דּוְרְך אֹור ַהּנֵ
תקיא, וָואס ִעְנָינֹו ִאיז  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ה ּבְ ׁשָ ַהְדּגָ ָנאְכֶמער ּבְ

עֹוֶנג[.

ִאיז  ָהִעְנָיִנים –  ִאין רּוְחִנּיּות  ֶזה אֹויְך  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 
לּוי ִאין ֶדעם ַאז ֶעס ָזאל ַזְיין ַסיי  ַא "ִדיָרה ָנָאה" ּתָ
ִניִמי אּון ּכֹחֹות  ה" – ִדי ַחּיּות ּפְ ִדי ֲעבֹוָדה פּון "ַחּיָ
ִדי   – ָקא"  ֲעבֹוָדה פּון "מּוׁשְ ִדי  ַסיי  ים, אּון  ִניִמּיִ ּפְ
ֶנֶפׁש, ֶדער ִעְנָין פּון  ּבְ יז ְיִחיָדה ׁשֶ יִפים, ּבִ ּקִ ּכֹחֹות ַהּמַ

ֲענּוג )ָנֶאה(. ּתַ

וָואס ָדאס טּוט אֹויף, ַאז נֹוָסף צּו ַזְיין ַא ִדיָרה 
ֵרְך"(,  ִיְתּבָ "לֹו  ֵטל  ּבָ ִאיז  )וָואס  ְכַלל  ּבִ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ
אֹויְך  ִאיז  ָדאס  )וִוי  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ֶעס  וֶועְרט 
ָקא"  טּות ָהִעְנָין, ַאז ֶדער ֵריַח ָנֶאה פּון "מּוׁשְ ַפׁשְ ּבְ
ִית ָזאל ַזְיין ַא ֵריַח ְורּוַח ָנֶאה(,  ָכל ַהּבַ ּפֹוֵעל'ט ַאז ּבְ
ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֶפׁש  ַהּנֶ יב ֶאת  ַאַזא נֹוי וֶועְלֶכער ִאיז ֵמׁשִ
ל ָאָדם  ְעּתֹו ׁשֶ ּנּו, אּון ָדאס ִאיז ַמְרִחיב ּדַ ֶנֱהֵנית ִמּמֶ
ֶרעְנְגט ַאַרְיין )ּוִבְפַרט צּוַזאֶמען ִמיט ֵנרֹות  – ָדאס ּבְ
ָחָדׁש  ְוַחּיּות  ָחָדׁש  אֹור  ַאן  טֹוב(  ְויֹום  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
יז – ִאין  ּה, ּבִ ּלָ יָרה ּכֻ ל ַהּדִ ִית אּון ִאין ּכָ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ִאין ּכָ
לּות, ְלׁשְ ּתַ ּלֹו אּון ִאין ַגאְנץ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

א  ּבַ ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ְנִדיק פּון –  ָאְנהֹויּבְ ּכֹוֵלל אּון 
ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  י,  ָהֲאִמיּתִ יָרה  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֶדעם 
ִדיָרה  ַא  ִאים  ַפאר  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  "ִנְתַאָּוה"  )וָואס 

ְחּתֹוִניםקיב(, ּתַ ּבַ

יַח", ָמׁשִ ל  ׁשֶ "אֹורֹוקיג  פּון  ֵלימּות  ׁשְ ִדי   – יז  ּבִ
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יַח"קטו, ּבִ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ְו"רּוחֹוקיד ׁשֶ
ִצְדָקִנּיֹות  ים  ָנׁשִ ַכר  ׂשְ ּבִ קּוְמט  וֶועְלֶכע  ֵליָמה,  ְ ְוַהּשׁ

"ל. ּנַ ָרֵאלקטז, ּכַ ִיׂשְ ּבְ

ַבט  י ֶזה ֵיׁש לֹוַמר, ַאז ִדי הֹוָסָפה פּון כ"ב ׁשְ ְוַעל ּפִ
ִכְפַלִים( ִאיז ּכֹוֵלל, ַאז נֹוָסף צּו ֶדעם  ר ּבְ )ַאַחד ָעׂשָ
ר  ר אּון ַאַחד ָעׂשָ וָואס ֶעס וֶועְרט ֶדער ִיחּוד פּון ֶעׂשֶ
ר  יז יֹום ַאַחד ָעׂשָ ר, ּבִ חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּבְ )יֹום ֲעׂשִ
ְכַלל –  ְחּתֹוִנים ּבִ ּתַ ר( – ַא ִדיָרה ּבַ חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ר, ַאז ָדאס וֶועְרט  ִגיט צּו ֶדער ְצוֵוייֶטער ַאַחד ָעׂשָ
ל ָאָדם  ְעּתֹו ׁשֶ ַא "ִדיָרה ָנָאה", וָואס ִאיז ַמְרִחיב ּדַ
ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז דּוְרְך ֶדעם )וָואס ְמ'ַמאְכט  ָהֶעְליֹון. 
ל  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ ָנָאה" וָואס ִאיז ַמְרִחיב  אֹויף ַא "ִדיָרה 
פּון ִהְתַאְחּדּות  ִדי  ׁש  מּוְדּגָ ָנאְכֶמער  ִאיז  ָאָדם( 

ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף  וַוְייל  ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  ר"  "ֶעׂשֶ
לֹו ּוְטֵפָלה(  ֵטָלה  )ַהּבְ "ִדיָרה  ַא  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ְחּתֹוִנים מֹוִסיף ּוְמַחֵּדׁש  ּתַ ֵרְך", ִאיז ִדי ִדיָרה ּבַ ִיְתּבָ

ְבָיכֹול. י ְלַמְעָלה ּכִ ַא ַניְיֶע ִהְתַרֲחבּות ֲאִפילּו ְלַגּבֵ

י  ְנׁשֵ ַפאר  ִליּמּוד  ֶדעם  ֶמען  ָהאט  ֶדעְרפּון  יז. 
לּוחֹות  ְכַלל, ּוִבְמיּוָחד – ַפאר ִדי ׁשְ ָרֵאל ּבִ ּוְבנֹות ִיׂשְ
יא  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ְחֶייָנה פּון ּכְ ּתִ
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תרומה כה, ח. קיז( 
 – ואדרבה  המשכן.  בנדבת  השתתפו  הנשים  שגם  כידוע  קיח( 
לה,  )ויקהל  להן”  נטפלו  והאנשים  בראשונה  שם  היו  “הן 
 7 כב וברמב״ן עה״פ(. וראה בארוכה ״קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 

ואילך.
אלשיך עה״פ קרוב לסופו )ד״ה עוד יתכן(. ראשית חכמה  קיט( 

א.  רא,  א.  )סט,  של״ה  לחחלתו.  קרוב  פ״ו  האהבה  שער 
שנה, ב. שנו, ב. ובכ״מ(. וראה לקו״ש חל״ו ע׳ 128 ואילך.

יו״ד  “בין  מכתבי  ואילך.   347 ע׳  ח״א  תשמ״ז  סה״ש  ראה  קכ( 
וט״ו בשבט ה׳תשמ״ז” )לקו״ש חכ״ו ע׳ 414 ואילך. שם ע׳ 

420(. ובכ״מ.
קכא( ראה הערה הבאה.

ן  צּוַזאֶמעְנֶגעְקִליּבְ ָדא  ִזיְך  ן  ָהאּבְ וֶועְלֶכע   – דֹוֵרנּו 
לּוחֹות  ְ ַהּשׁ יּנּוס  "ּכִ ֶדעם  ִאין  ֵבל  ּתֵ ַקְצֵוי  ל  ִמּכָ

ָהעֹוָלִמי":

ִליחּות  ן ִדי ׁשְ נֹוָסף צּו ֶדעם וָואס ַאֶלע ִאיְדן ָהאּבְ
ֵרְך  ְטן צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ עְרׁשְ פּון ֶדעם אֹויּבֶ
ן  ֲארּוָכה(, ָהאּבְ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ ר ּכַ ְמדּוּבָ ְחּתֹוִנים )ּכִ ּתַ ּבַ
ִליחּות ְמיּוֶחֶדת צּו ַמאְכן  ָרֵאל ִדי ׁשְ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ
ִלים  "ּכֵ ִמיט  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ָדאס  ַאז 

ָנִאים",

ִדי  פּון  ְוִחיּזּוק  ִקּיּום  ֶדעם  דּוְרְך  ְנִדיק  ָאְנהֹויּבְ
ְמיּוָחד ִאין ֵזייֶער  נּו ָלֶהן ּבִ יּתְ ּנִ "ל ׁשֶ ְדַריי ִמְצוֹות ַהּנַ
ַטֲהַרת  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ָהֲאִכיָלה  רּות  ׁשְ ּכַ ָרִטית,  ּפְ ִדיָרה 
ּכֹוֵלל  ְויֹום טֹוב,  ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ָחה, אּון  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֵמייֶדעֶלעְך  ְקֵלייֶנע  אֹויְך  ַאז  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ִדי   –
ֵנרֹות  ִדי  ָאְנִציְנְדן  ָזאְלן  ֲהָבָנה(  ִליֵדי  יעּו  ִהּגִ ֶ )ִמּשׁ
ְכֵדי ִדי מּוֶטער ָזאל  ּבִ )ְפִריֶער ַפאר ֵזייֶער מּוֶטער, 

ֵזיי ֶקעֶנען ֶהעְלְפן כו'(.

יַע ַזְיין אֹויף ַאְנֶדעֶרע  ּפִ אּון ַאזֹוי אֹויְך – ֶזען ַמׁשְ
ק  ים ּוְמַחּזֵ ָרֵאל ַאז אֹויְך ֵזיי ָזאְלן ְמַקּיֵ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ

ַזְיין ִדי ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות.

פּון  ִעיְקִרי  ֵחֶלק  ַא  ֵזיי  אֹויף  ִליְגט   – ּוִבְכָללּות 
ֵרְך  ֶדער ַאֲחַריּות אּון ְזכּות צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
 – ָנִאים  ִלים  ּכֵ ִמיט  ָנָאה  ִדיָרה  ַא  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ
ל  תֹוְך ּכָ תֹוָכם”קיח, ּבְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ “ְוָעׂשּוקיז ִלי ִמְקּדָ
א ִזיְך ַאֵליין  ְנִדיק ּבַ ָרֵאלקיט, ָאְנהֹויּבְ ׂשְ ֶאָחד ְוַאַחת ִמּיִ
טּוּב, ֶדעְרפּון אֹויְפַמאְכן  אּון ִאין ֶדער ֵאייֶגעֶנער ׁשְ
ה ּוְגִמילּות  ִפּלָ ית ּתֹוָרה ּתְ ׁש ַלה’, ַא ּבֵ ן ּוִמְקּדָ ּכָ ַא ִמׁשְ
ָעִמיםקכ(, דּוְרְך ִזיְך ַאֵליין  ה ּפְ ּמָ ר ּכַ ְמדּוּבָ ֲחָסִדים )ּכִ
ִקיְנֶדער  ִדי  ַזְיין  ְך  ְמַחּנֵ ַאזֹוי אֹויְך  אֹויפִפיְרן – אּון 
ן” אּון  ּכָ אְסט ַפאר ַא “ִמׁשְ ִית – וִוי ֶעס ּפַ ֵני ּבַ אּון ּבְ

ׁש ָנֶאה, ן ּוִמְקּדָ ּכָ ְפַרט ַא ִמׁשְ ׁש” ַלה’, אּון ּבִ “ִמְקּדָ

ִאין  ַאַרְיין  ֶרעְנְגט  ְמ’ּבְ וָואס  ֶדעם  דּוְרְך   – ּכֹוֵלל 
ִעְנָיִנים   – טּוּב  ׁשְ ִאין  ֵחֶדר  ֶיעְדן  ִאין  אּון  טּוּב,  ׁשְ

אֹויְך אּון  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ה  ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,  פּון 
ָזאל טּוּב  ׁשְ ִאין  ִקיְנד  ֶיעֶדער  ַאז  ַפאְרִזיֶכעְרן 
ּתֹוָרה־ ַאְנֶדעֶרע  ֵאייֶגעֶנעם: חּוָמׁש )אּון  ַאן  ן  ָהאּבְ

ֶקע, ּוַמה טֹוב – אֹויְך  ְסָפִרים(, ִסיּדּור, ְצָדָקה־ּפּוׁשְ
ְנָיא. ַאן ֵאייֶגעֶנעם ְקֵלייֶנעם ּתַ

ּוִבְכָללּות – ָאנֶנעֶמען ַהְחָלטֹות טֹובֹות צּו מֹוִסיף 
ָרֵאל,  ֵני ּוְבנֹות ִיׂשְ ַטח פּון ִחיּנּוְך ּבְ ק ַזְיין ֶדעם ׁשֶ ּוְמַחּזֵ

”ל(, ּנַ ְנִדיק פּון ָגאר ְקֵליין־וַוְייז אֹויף )ּכַ ָאְנהֹויּבְ

דֹוֵרנּו ֶזה, ּוִבְמיּוָחד  ְפַרט ּבְ ְועֹוד ְוַגם ֶזה ִעיָקר – ּבִ
יַע ַזְיין אֹויף  ּפִ ְחֶייָנה – צּו ַמׁשְ לּוחֹות ּתִ א ִדי ׁשְ – ּבַ
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ָכל  ּבְ ּוָבנֹות,  ים  ָנׁשִ ַאְנֶדעֶרע 
ִאין ֲהדּות,  ְוַהּיַ ַהּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ַקְייט,  ִאיִדיׁשְ אּון 

ים פּון ּתֹוָרה ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,  ַאֶלע ְדַריי ַקּוִ
ְעָינֹות חּוָצה. ַוֲהָפַצת ַהּמַ

ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ּכַֹח  ֶדעם  ֶנעֶמעְנִדיק  ּוִבְפַרט 
ית  יא דֹוֵרנּו אּון פּון ַזְיין ּבֵ מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו”ר ְנׂשִ
ים טֹוִבים )וואּו  ַמֲעׂשִ ּוֵבית  ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ
ְמ’ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאיְצֶטער(, וואּו ֶער ָהאט ִזיְך עֹוֵסק 
ַחּיּותֹו ים  ַחּיִ ּבַ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ )ּבְ ֶגעוֶוען 
ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ֲעבֹוָדה  ּתֹוָרה  ִאין  ֵדין(  ַעְלָמא  ּבְ
ה – ִאין ַאֶלע ְדַריי ִעְנָיִנים, אּון ִאין ֲהָפַצת  ׁשָ ּוְבַהְדּגָ
ְך ִנְמׁשָ ֶדעְרָנאְך  ִאיז  ָדאס  אּון  חּוָצה,  ְעָינֹות  ַהּמַ

ל ֶאָחד ְוַאַחת, ּוְבאֹוֶפן פּון ַמֲעִלין  ֶגעוָואְרן ַעל ְיֵדי ּכָ
ּקֶֹדׁש, אֹויְך ְלַאֲחֵרי ֶזה, ְוהֹוֵלְך ּומֹוִסיף ְואֹורקכא; ּבַ

ְרָגִעים  ֶלעְצֶטע  ִדי  ֶזה,  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ  – ְוִעיָקר  ּכֹוֵלל 
ַאֶלע  אּון  ִזיְך  ַזְיין  ְמעֹוֵרר  צּו   – ה  ְגאּוּלָ ֶדער  ַפאר 
י  כּות פּון ְנׁשֵ ָרֵאל וֶועְגן ֶדעם גֹוֶדל ַהּזְ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ
ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבנֹות 
קּוְמט וֶועְלֶכע  ׁש,  ַמּמָ ד  ּוִמּיַ יֶכף  ּתֵ ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ

”ל. ּנַ ּדֹור”, ּכַ ׁש ּבַ ּיֵ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ “ּבִ

ָהִעיְקִרים  ל  ִמּכָ ָהִעיָקר  ְוהּוא   – ָרצֹון  ִויִהי  יח. 
ׁש,  ד ַמּמָ יֶכף ּוִמּיַ ּפֹוֵעל, אּון ּתֵ ְהֶיה ָלנּו ּבְ ן ּתִ – ַאז ּכֵ
ְיָבֵרְך “ְּבָך  ַבט,  ׁשְ כ”ב  פּון  קּוֶמעְנִדיק  ּוִבְפַרט 
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כ״ק אדמו״ר  חילק  כ״ב שבט,  פ׳ משפטים,  ב׳  ליום  באור  קכב( 
"לעקאח",  פרוסת  שבט",  כ״ב  "קובץ  לכאו״א:  שליט״א 
שטר של חמש דולר )לתתו )או חילופו( לצדקה(. ואולי הוא 

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

ר״ת של שם הנפטרת. המו״ל.

ִצְדָקִנּיֹות ים  ָנׁשִ ַכר  ּוִבׂשְ ְזכּות  ּבִ ַאז   – ָרֵאל”  ִיׂשְ
ה  ְגאּוּלָ ּבִ וֶועְרן  ִנְגָאל  ְגַלְייְך  ׁשֹוין  ִאיְדן  ַאֶלע  ָזאְלן 

ֵליָמה, ְ ית ְוַהּשׁ ָהֲאִמיּתִ

בֹוד ּכְ  – ּוְבתֹוָכם  ָעָפרז,  ׁשֹוְכֵני  ְוַרְננּו  ְוָהִקיצּו 
ְפֶטֶרת,  ַהּנִ ּתֹו  ּבִ אּון  ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ
מֹות  ְנׁשָ ַאֶלע  אּון  ְוִצְדָקִנּיֹות  יִקים  ַצּדִ ַאֶלע  ִמיט 

ַזְייֶנען  וָואס  ִאיְדן  ַאֶלע  ִמיט  צּוַזאֶמען  ְכַלל, אּון  ּבִ
ִנים  גּוִפים – ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ מֹות ּבְ ִאיְצֶטער ְנׁשָ
ֶמען  ֵגייט   – ִריא  ּבָ גּוף  ּבְ ִריָאה  ּבְ ָמה  ְנׁשָ טֹובֹות, 
ים,  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ִאין  ַלל,  ּכְ ֶהְפֵסק  ׁשּום  ִלי  ּבְ ער,  ִאיּבֶ
יַח ָמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ּבִ

יֶכף  ּתֵ  – ְלרֹאׁש  ּוְלכֹל  ׁש,  ַמּמָ ד  ּוִמּיַ ְוֵתיֶכף  ִצְדֵקנּו, 
ׁשקכב. טּות ַמּמָ ַפׁשְ ׁש ּבְ ד ַמּמָ ּוִמּיַ
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ת  ו י ש ע מ ת  ו א ר ו ה  – ט  ב ש ב  " כ

ה ב ש ח מ ל ת  ו ד ו ק   נ

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

של  הנשית  והשפעה  לכוח  דוגמה  לך  שמעניקה  האישה  מיהי 
חסיד? כיצד?
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ח פ ס נ

יברך  בך  קונטרס  הכותרת  תחת  לאור  שיצאה  תשנ"ב,  שבט  כ"ב  של  השיחה 
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.

ה ר ש ע ת  ח א ו ר  ש ע

)1( ה' עצמו, אינסופי  בפרויקט של עשיית דירה בתחתונים יש שני אלמנטים: 
ובלתי מוגבל, החפץ בדירה זו. )2( העולם המוגבל, שהוא מושא הרצון העמוק הזה.

לשני האלמנטים הללו יש ערך מספרי.

המציאות  של  הרוחניות  הבניין  אבני  הספירות,  לעשר  מקביל  עשר  המספר   •
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", 
של  תוצאה  שהם  והצמצומים  הגבולות  כל  מעל  מתעלה  שהוא  זה  במובן 

הספירות. אחד עשר הוא העצם, ה' בכבודו ובעצמו.

)עולמנו  העשר  בתוך  )עצם(  עשר  האחד  גילוי של  היה  תורה  מתן  באירוע של 
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.

מה  את  יפרקו  שלהם,  יום  היום  בחיי  שהיהודים,  היא  המטרה  דבר  של  בסופו 
שחוו בהתגלות האלוקית שראו בהר סיני; ועליהם לעשות זאת אך ורק כתוצאה 
ה'אחד עשר'  את  לפרוק  עליהם  המודל שלנו:  במונחים של  מעבודתם שלהם. 
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'.

מגיע  וכשזה  קבוע.  נשאר  הוא  למעלה,  מלמטה  כזו,  בצורה  מגיע  כשהשינוי 
לשלמות, זוהי המציאות של משיח, הנכנסת אל המציאות שלנו מבפנים.

ם י ב ל ש ה  ש ו ל ש

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 
יוכל  שהוא  כך  )עשר(  ביותר  השפל  הזה  העולם  את  להכין  הגדולה,  המשימה 

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 
חידוש,  "חידוש".  המילה  עם  אותו שורש  חולקת את  "חודש",  המילה  סביבנו. 
העשירי  היום  לפיכך,  הדברים.  של  הרגילה  הטבע  דרך  מעל  שעומד  משהו  זה 
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:

האחד  לחודש  העשירי  היום  שבט,  ביו"ד  הסתיימה  הראשונה  התקופה   )1(
 – הזה  הגשמי  בעולם  הריי"צ  הרבי  של  עבודתו  סיום  את  המציין  היום  עשר, 

בשנת תש"י.

)2( התקופה 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 הזקן1.

בהתוועדות  שאירעה  עצמו,  שלו  המנהיגות  ותחילת  הנשיאות  לקבלת  לכאורה  מתכוון  1 הרבי 

שהתקיימה בלילה שלאחר יו"ד שבט בשנת תשי"א.
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)3( התקופה השלישית החלה בכ"ב שבט תשמ"ח, עם הסתלקות בתו של הרבי 
הריי"צ, ביום העשרים ושניים לחודש האחד עשר.

כל תאריך  יש משמעות סמלית עמוקה שקשורה בהם.  הימים הללו  לשלושת 
מייצג שלב אחר בעבודה להשלים את בניית הדירה בתחתונים, על ידי החדרת 

האחד עשר לתוך העשר.

)1( העולם 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.

)2( העולם 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.

והמגבלות  שלנו  האופי  עם  ולהתחבר  לחזור  אותנו  מחייב  האחרון  השלב   )3(
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, 
ה' עד שתחושת  אלא להביא לכך שהמציאות שלנו תהיה כל כך מאוחדת עם 
לגמרי  הופכים  והדייר  זה, הדירה  לגמרי אלוקות. בשלב  היא כעת  ה'אני' שלנו 
עשר  האלוקי.  הרצון  של  ישירה  התגלות  להיות  הופך  העולם  אחת.  למציאות 

ואחד עשר חדלים להיות נבדלים.

הטבע  שמעל  באלוקות  רמות  שתי  משקפים  הללו  האחרונים  השלבים  שני 
והשלב השני  להכל,  להיות בהתעלות מעל  )אחד עשר(: שלב אחד שמתעקש 
הוא המהות ועצמות של ה' – שמרגיש בנוח באותה מידה בתוך המגבלות כמו 

מעל המגבלות.

שלושת השלבים הללו תואמים את שלוש התקופות של דורנו:

ייצגה את הזיכוך הסופי של העולם. המטרה  )1( התקופה שקדמה ליו"ד שבט 
האחרונים  המציאות  חלקיקי  את  וליישר  הכפתורים"  את  "לצחצח  הייתה  אז 
עם הרצון האלוקי. בסוף התהליך הזה, עשר ואחד עשר היו בתיאום מלא מכל 
העל- עשר  האחד  נפרדות.  מציאויות  שתי  נותרו  עדיין  הם  אבל   – הבחינות 
)זה היה בחודש האחד עשר( בעוד שהמציאות  טבעי נשאר בתחום ה"חידוש" 

המורגשת והגלויה )היום( הייתה העשר.
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)ובייחוד אותו  )2( "היום שלמחרת", היום האחד עשר של החודש האחד עשר 
תאריך בשנה שלאחר מכן, חמשת אלפים שבע מאות ואחת עשרה(, סימן את 
בואו של שלב חדש. כעת, המציאות הגלויה )היום( עצמה התעקשה על התעלות 
עברה  לשלמות,  עד  עצמנו  את  בלזכך  להתמקד  שסיימנו  לאחר  הטבע.  מעל 
העבודה להתמקד בהתעלות מוחלטת מעל הגבולות שלנו. החיבור שלנו לה' היה 

באמצעות ביטול מוחלט2.

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 
יותר  עוד  לרמה  להתקדם  עלינו  מכאן,  מוגבל(.  בלתי  בהיותו  שמוגבל  עשר", 

גבוהה של עבודת ה'.

כל  "צוחצחו".  כבר  ה"כפתורים"  אפילו  בירורים.  עוד  נותרו  לא  האחרון,  בשלב 
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 
המגבלות  עשר.  לאחד  הופך  עצמו  העשר  זה,  בשלב  להם.  מחוצה  כמו  בדיוק 
שמגדירות אותנו, והופכות אותנו למי שאנחנו, כבר לא מפריעות לקשר שלנו עם 

אלוקים. במקום זאת הן עצמן הופכות לדרך לבטא אלוקות.

)3( זהו השינוי המרעיש שסימן כ"ב שבט. שבהיותו אחד עשר יום אחרי היום 
משלבים  אנו  שבה  למציאות  מוביל  הוא  עשר,  האחד  החודש  של  עשר  האחד 
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 
יכולים להתחבר  מתחילים את תקופת העשרים ושניים: עידן חדש שבו אנחנו 

למהותו העצמית של ה', שאינו מבחין בין המוגבל לבלתי מוגבל.

ת י נ ב ר ל ר  ש ק ה

חלקי  על  ומרמז  חיים,  על  מעיד  חיה  הרבנית.  של  בשמה  גם  מרומז  זה  רעיון 
הנשמה שאנו חווים ומרגישים. הרגש והשכל שלנו נכנסים לקטגוריה הזו. השם 
נובע משם של תבלין ארומטי. לריחות ארומטיים, ולחוש הריח בכלל,  מושקא 

2  כיצד 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.

שני  של  ההתאחדות  את  מסמל  אחד  באדם  הללו  השמות  שני  של  החיבור 
על  ישירות  משפיעה  שלנו  הנשמה  ליבת  הזה,  האיחוד  לאחר  הללו.  התחומים 
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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