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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.

3 1 ר  ו ק מ ה

קראו בעצמכם את דברי הרבי.

4 6 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.

עידן חדש
החברה היא הפתרון
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א ו ב מ

ת י ת פ ר צ ה ה  כ פ ה מ ה

לפיה  בזמנו,  הזקן  אדמו"ר  הזכיר את שיטתו של  הרבי  וישב, תשנ"ב,  בפרשת 
למרות  ליהודים.  טובה  לא   1789 של  הצרפתית  המהפכה  שהעניקה  החירות 
הזקן  כלכלית, אדמו"ר  לצמיחה  ואפשרות  אישית  חירות  לכאורה  יצרה  שהיא 
סבר שהיא תגרום לחלישות רוחנית וירידה ברמת קיום המצוות ולימוד התורה. 
נחוש בדעתו בנוגע לנזק הרוחני הפוטנציאלי, החליט אדמו"ר הזקן שבשום אופן 
הוא לא יחיה תחת שלטון הכיבוש הצרפתי אף לא לרגע קט. במהלך הפלישה 
לרוסיה ב-1812, כשהצבא הצרפתי התקרב לליאדי, עזב אדמו"ר הזקן את העיר 
עם כל משפחתו ונדד כפליט, והכל כדי לברוח ממה שהחשיב ככוחות הטומאה. 
כמנגדת  צרפת  את  דרכו  ממשיכי  חב"ד  אדמו"רי  כל  אף  ראו  השנים,  במהלך 
ליראת שמיים ולא ראויה לקדושה, ולכן כמעט ולא השקיעו בה מאמצים להפצת 
המעיינות, והיא הייתה לסמל של ליברליות לא דתית המקדשת את הנהנתנות. 

היא הפכה לאנטיתזה האולטימטיבית לרעיון החדרת הקדושה בעולם החומרי.

הכל השתנה במאה האחרונה. כיום, צרפת בכלל, ופריז בפרט, הפכה למרכז של 
תורה ויהדות, עם ריבוי מוסדות יהודיים ובהם ישיבות ובתי חב"ד לרוב. הספרות 
נחשבת  והיא  תקדים,  חסרת  בפריחה  נמצאת  הצרפתית  והחסידית  התורנית 
שנים  ובמשך  החסידות,  מעיינות  הפצת  של  הגדולה  ההצלחה  מסמלי  לאחד 

נחשבה להצלחה הגדולה ביותר של עולם השליחות החב"די.

הרבי ציין את השינוי כסימפטום לבואו הקרוב של משיח. ככל שאנו מתקרבים 
לעידן שבו העולם יתגלה כמאוחד עם ה', עולם בו החומריות והקדושה האלוקית 
לא רק שאינם סותרות זו לזו אלא שמתברר שבעצם חד הן, יותר ויותר מדינות 
כמרכזי  ומתגלות  מתפתחות   – בהן  מרכזי  ממד  היוותה  לא  היהדות  שבהן 

תורה ויהדות.

תוכנית לימודים זו מציגה את התהליך התודעתי המואץ, המתחיל מעולם שנראה 
כאילו הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא ועובר לעולם שהוא אחד עם בוראו.
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ת ב ל ו ש מ ה  ש י ג

ההתמזגות של ה'מעלה' וה'מטה' – אלוקות והעולם – היא עיקרון מרכזי בתורת 
החסידות. בחודש שעבר למדנו על הסינתזה הזו בתוך האדם – ההתמזגות של 
הנפש הבהמית והנפש האלוקית, גוף ונפש. החודש נלמד על זה ברמה גלובלית.

כשאנו  רק  לפרוח  יכולה  שהקדושה  הטוענת  ישראל  במחשבת  אסכולה  ישנה 
בדירה  הרואה  החסידות  לגישת  בסתירה  עומד  הדבר  מהעולם.  מנותקים 
עצמה.  הבריאה  ושל  והמצוות  התורה  של  העיקרית  המטרה  את  בתחתונים 
ישנם אינספור סיפורים ודוגמאות על כך שהרביים עשו שימוש קדוש בחפצים 

חומריים ואף באובייקטים הנראים שליליים במבט חיצוני.

לדוגמה, הרבי כינה את תנועת הנוער היהודית הגדולה בעולם "צבאות השם". 
הוא אף השתמש בשפת הדרגות של צבא – מוסד המקדש כוחניות ואלימות – 

כדי לתמרץ ילדים לקיים עוד ועוד מצוות.

הרבי הורה פעם לאמן מייקל שוורץ ליצור דמות קומיקס עבור מגזין הנוער היהודי 
לסיפורי  מרכזית  דמות  איתה,  להזדהות  יוכלו  שילדים  דמות  לנוער',  'שיחות 
דיק טרייסי  להיות כמו הדמות של  והרבי אמר לשוורץ שזה אמור  קומיקס – 
)שהיה בלש מפורסם של סיפורי קומיקס שהתפרסמו במשך למעלה מארבעים 
וחמש שנים ודמותו אף כיכבה בכמה סרטים וסדרות(. במקום להירתע מכל מה 

שמריח מחילוניות, מינף אותו הרבי ככלי ללימוד תורה ולהפצת יהדות.

בערוצי  שודרו  הרבי  שהתוועדויות  העובדה  היא  ביותר  הגדולה  ההמחשה 
באופן  חילוניים(.  וסדרות  סרטים  להצגת  במקור  )שנועדו  בכבלים  הטלוויזיה 
דומה, הרבי עשה שימוש בתקשורת דיגיטלית לוויינית כדי לשדר הדלקת נרות 
חנוכה בשידור חי, בו-זמנית, ברחבי העולם, תוך שהרבי עצמו משתתף באירוע 
השימוש  את  החרימו  רבים  חרדיים  ובחוגים   – האינטרנט  עידן  טרום  זה  )היה 

בתקשורת לוויינית שהייתה סמל למדיה חילונית(.

הרבי הסביר זאת בשני מישורים.
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י ק ו ל א י  ל כ

ההסבר הראשון הוא שה' ברא את העולם לכבודו. זה אומר שכל דבר בעולם הזה 
נועד מטבעו לשרת את ה'. נכון שיש לנו בחירה חופשית ואנו יכולים להשתמש 
הטבעית  תכונתם  את  משנה  לא  זה  אבל  ראויה.  לא  בצורה  מסוימים  בדברים 
לספר  כדי  זה שסדרות שימשו  לקדושה.  ככלי המשרת  האינטגרלית  ומטרתם 
בהן  לעשות  אפשר  שאי  אומר  לא  הולמים,  לא  גם  ואולי  חילוניים  סיפורים 

שימוש טוב.

הרבי אומנם הורה לחסידיו להימנע מצפיה בטלוויזיה והורה להם לא להכניסה 
לאלו  יהדות  להפיץ  ככלי  הטלוויזיה  את  ניצל  הוא  בבד  בד  אך  לבתיהם, 

שכבר צפו בה.

ט ל ח ו מ ג  ו ז י מ

שהם  היא  אלוקית  וקדושה  החומרי  העולם  של  לסינתזה  האמיתית  הסיבה 
מטבעם אחד. הם לא שני דברים נפרדים וסותרים האחד את השני, העולם אינו 
'משיחי'  רעיון  זהו  הם.  חד  והאלוקים  העולם  אלוקי.  לשימוש  ומכשיר  כלי  רק 

גאולתי עמוק שהרבי דן בו בהרחבה במהלך שנות נשיאותו.

במבט שטחי, לא יכולה להיות סתירה גדולה יותר מהעולם והקדושה האלוקית. 
כשאתה עובר ליד בסיס צבאי, למשל, שבו חיילים מתאמנים להרוג, אתה לא 
מקשר את זה לקדושה. אבל המהות של עבודת הבירורים היא לעדן ולרומם את 

העולם השפל, כולל חלקיו הנמוכים ביותר. איך זה עובד?

הרבי התווה תוכנית בת ארבעה שלבים.

ם י ב ל ש ה ת  ע ב ר א

1.  השלב הראשון הוא להילחם עם העולם החומרי. אכלו רק למטרת קודש, 
אוכלים  שאנו  האוכל  כך  וכו'.  ההלכה  פי  על  בקפדנות  העסקים  את  נהלו 
והעסק שאנו מנהלים הם צינורות של קדושה. הבעיה בגישה הזו היא שהם 
קדושים רק כאשר אנחנו כופים עליהם את השימוש לקדושה. לפני זה – 
כאן באה תורת  ושפל.  חומרי  נשאר  או בהעדר השימוש לקדושה, העולם 

החסידות ומציגה את השלב השני.
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השלב השני הוא לטהר את העולם ברוגע )לא במלחמה( באמצעות לימוד   .2
תורה. כאשר אנו לומדים בתורה על כשרות ועל מה שלא, המאכלים הופכים 
אלוקיים.  הם  חלק מהעולם;  לא  כבר  הם  הקדושה.  כחלק מהתורה  להיות 
לימוד התורה שלנו "שוטף" אותם בהילת קדושה המחלישה את חומריותם 

ומקדשת אותם.

ממצבם  אותם  מרימים  אנחנו  כי  רק  נעשית  לקדושה  שעלייתם  הוא  החיסרון 
השפל. במצבם הנמוך, החומרי, עדיין יש פער בינם לבין ה'. זו הסיבה שחסידות 

מציגה את השלב השלישי.

בשלב השלישי, עם גילוי תורת החסידות הדנה בנושאים ומושגים קדושים   .3
חלק  הוא  שהכל   – בעולם  החדורה  האמת  את  חושף  זה  וה',  נשמה  כמו 
מה'; שהעולם מטבעו האמיתי נמשך לקדושה אלוקית. זה דומה למה שקרה 
בעידן שלמה המלך, כאשר האומות נמשכו לאור האלוקי של בית המקדש 
כמו  המלך  שלמה  אל  מאליהם  נמשכו  בעולם  והנכבדים  החכמים  וגדולי 

מגנט ובאו לירושלים.
העולם  של  המהותית  האמת  המשיח,  בבוא  הרביעי.  השלב  הוא  משיח   .4
תתגלה בכל מקום ובכל דבר. לא נצטרך להתנתק ולעזוב את מצבנו השפל 
שהזהות  הגשמיות  בעינינו  נראה  שלנו.  האלוקית  האמת  את  להשיג  כדי 

האמיתית של כל נברא היא עצמות ומהות – עצם מהותו של ה'.

ח י ש מ ם  ע ת  ו י ח ל

זהו היסוד של "לחיות עם המשיח" שנלמד השבוע. לחיות עם המשיח פירושו 
את  לראות  כאן.  יהיה  כשהמשיח  ייתפס  שהוא  כפי  היום  העולם  את  לתפוס 

העולם כחלק מה' ולגלות את הקדושה האלוקית בכל היבט ותכונה של העולם.

כאשר אנו עוברים ליד גלריה לאומנות, למשל, אנו אמורים להתבונן כיצד נוכל 
להשתמש באומנות עבור עבודות ה' והפצת המעיינות. האם נוכל לארגן תערוכת 
אומנות יהודית? או שמא נגייס את אחד האומנים להכניס חיות לנושאים שנראים 
חסידות?  מלמדים  כשאנו  כמשל  לשמש  יכולה  האומנות  האם  חיים'?  כ'חסרי 
אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא יכולים למצוא יישום מתאים, הבעיה היא 

בנו, לא בגלריה לאמנות.

זו הסיבה האמיתית לכך שהרבי הביט על כל תכונה של העולם ככלי לשרת את 
ה': לא רק משום שהיא נוצרה לכבוד ה', אלא גם משום שהיא עצמה חלק מה'. 

אין שום פער בין העולם לה'.
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ת ו ח י ל ש ה ל  ע פ מ

מיזוג זה מומחש ומושג בצורה העמוקה ביותר על ידי מפעל השליחות של הרבי.

העולם  ברחבי  שונים  למקומות  הרבי  של  שלוחיו  היגרו  שנים,  עשרות  במשך 
תהיה  שלשלוחים  היא  שהמטרה  ברור  היה  המקומית.  מהקהילה  לחלק  והפכו 

השפעה קבועה על קהילתם.

כי קיימת תפיסה עמוקה, חשיבה בראש של  גילה הרבי  וישב תשנ"ב  בפרשת 
'משיח', הכרוכה במגורי קבע של השליח ב'מקום השליחות'. אם שלוחים היו רק 
בשליחות זמנית, הם אולי היו מצליחים ליצור השפעה חזקה, אבל היא הייתה 
מסתגלים  היו  לא  ומנהגיו,  תרבותו  עצמו,  המקום  חיצונית.  השפעה  נשארת 
מקום,  כל  של  הייחודיים  המאפיינים  כי  לחשוף  היא  משיח'  'גישת  לקדושה. 
אלוקות.  של  מאפייניה  כולם  הם  שלו,  והנורמות  ההרגלים  התרבות,  האקלים, 

כל אחד מהם מהווה נקודת מגע לתורה ולמצוות – פלטפורמה להפצת יהדות.

העולם.  חלקי  לכל  לצמיתות  שלוחים  של  הגירה  ידי  על  רק  זאת  להשיג  ניתן 
השלוחים מלמדים תורה באמצעות השפה, הניב, והתאמה לתרבות המקומית. 
חינוכיות  תוכניות  עבור  מקומיים  מנהגים  של  פופולריות  תכונות  מנצלים  הם 
מתגלה  העולם  כל  וכך,  המקומי  מהנוף  לחלק  הופכים  הם  חגים.  ואירועי 

כמאוחד עם ה'.

אין מקום מרוחק מדי, שפל מדי או לא קדוש. כל מקום בעולם יכול להוות מרכז 
תורה ייחודי, העולה בקנה אחד עם גינוניו ותרבותו הייחודיים, ממנו ניתן ללמד 

תורה לכל העולם.

כך, מפעל השליחות מתגלה על ידי הרבי לא רק כאמצעי להבאת יהודים ולקרבם 
לתורה ויהדות, אלא גם כתוכנית להכנת העולם עצמו למשיח.

ת ו ר י ח ה ל  ש ן  ו כ נ ל  ו צ י נ

החופשית  הרוח  האחרונה.  המאה  במהלך  כזה  מהפך  עברה  שצרפת  הסיבה  זו 
של החירות הצרפתית, שאדמו"ר הזקן ראה כסכנה ליהדות – היוותה אנטיתזה 
גילוי  בתחילת  זה  היה  'גלותי'.  במצב  שקוע  היה  עדיין  העולם  כאשר  לקדושה 
העולם  את  שיביא  דורות,  בן שבעה  תהליך  וראשיתו של  חב"ד  חסידות  תורת 

למצב של גאולה.

ככל שהתקרב עידן הגאולה האמיתי וביאת המשיח, טבעו האמיתי של העולם 
תחת  בעבר  שהיו  במדינות  שאפילו  בעידן  אנו  כיום  לפיכך,  להתגלות.  החל 
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לחיות  וחופשיות  מחשבתית  חירות  יש  אחריו(  )והקומוניסטים  הצאר  שלטון 
איש באמונתו, ולמרות זאת לא רק שאין זה מהווה סכנה רוחנית, אלא החירות 
מנוצלת להפצת המעיינות ולפריחה חסרת תקדים של עולם התורה והמצוות גם 

בצרפת עצמה, דבר שלא קרה עד לדורנו.

כיום, מיליוני יהודים חיים במדינות ברחבי העולם המעניקות לאזרחיהן חירות. 
וזה גורם ליותר ויותר יהודים לבחור מרצונם לקבל על עצמם עול תורה ומצוות. 
נחיה  בואו  להתגלות.  עומד  שהמשיח  לכך  ביותר  הגדולה  האינדיקציה  זוהי 
והפצת  הקדושה  להגברת  לנו  הניתנת  בחירות  נשתמש  היום,  כבר  עם המשיח 

היהדות ונזכה לראות את המשיח מתגלה.
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ה י צ ר ג ט נ י א  .I

ט ק י ל פ נ ו ק ן  י א  . א

כשאנחנו מסתכלים על העולם הפיזי, אנחנו לא רואים בו שום אלוקות. כאשר 
נראה  השטח,  פני  על  ארצי.  מכנה  בשום  מבחינים  איננו  ה',  על  מסתכלים  אנו 
רבים  השנים,  לאורך  ואכן,  ותמידי.  מתמשך  בקונפליקט  נמצאים  שהשניים 
מחכמי התורה הרגישו שהתורה והקדושה יכולים לשגשג רק אם נימנע מענייני 

העולם וניבדל ממנו.

העיקרית  המטרה  היא  בתחתונים  שדירה  שקובעת  החסידות,  תורת  אולם 
ה'מעלה'  בין  ניתן לשלב  טוענת שאכן  איננה מסכימה. החסידות  הבריאה,  של 
וה'מטה'. כל מיני דברים בעולם הפיזי המשמשים לרוב עבור מטרות חילוניות או 

סתם להנאה, נועדו למעשה לשמש למטרות קדושות:

11 טקסט טקסט 

שמות רבה לה, א

אמר רבי שמעון בן לקיש לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה 
נברא? בשביל המשכן ובשביל בית המקדש.

אנשים רבים התדרדרו לחטאים ולנהנתנות מיותרת כי היה להם יותר מדי זהב. 
כדי שנוכל  לנו אותו  ה' העניק  כן, במקום למנוע את הזהב מאיתנו,  פי  על  אף 
להשתמש בו למטרות קדושות. זה מוכיח שעם הזהב, כמו כל דבר אחר בעולם, 

אפשר לעשות שימוש ולשלב אותו עם קדושה:

22 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר השיחות 
תשמ"ח, 593, הערת שוליים 32

בנוגע להתפתחות והתגלות המכשירים כו' שנתגלו בדורות האחרונים, 
(וכן  התורה,  היפך  לענינים  בהם  להשתמש  אפשריות  שיש  שאף 
– מכל מקום צריך  ליצלן(  ]אנשים[ רחמנא  ידי כמה  על  הוא בפועל 

להשתמש בהם לעניני קדושה, הפצת התורה והיהדות, וכיוצא בזה,
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ובפרט אלה שמשתמשים בהם בעניני מסחר, שהרי בשביל זה נבראו 
כחות אלו שבטבע ונתגלו חכמות אלו כמדובר כמה פעמים1.

כבר מראשית שנות הנשיאות, עשה הרבי שימוש בטכנולוגיה כדי ללמד חסידות. 
בטלוויזיה.  כך  ואחר  ברדיו,  תחילה  חי  בשידור  הועברו  הרבי  של  התוועדויותיו 
בדומה לכך, עודד הרבי את לימוד התניא ושיעורים נוספים על גלי הרדיו. הרבי 
לקח  הרבי  היהדות.  אור  את  ברחובות  להפיץ  כדי  המצוות'  ל'טנק  רכבים  הפך 
יהודית.  גאווה  לעודד  כדי  זה  את  וניצל  ומצעדים  ליצנים  הבידור,  תחום  את 
פופולריים  שהיו  בסגנונות  לילדים,  יהודיים  עיתונים  לאור  שיצאו  רצה  הרבי 

בתקשורת החילונית.

ם י ל כ  . ב

מדוע אכן הרבי אינו רואה בענייני העולם איום לקדושה?

אחרי הכל, אם אני מנהל עסק, הייתי מפסיד הרבה כסף לו הייתי בוחר לשמור 
עומד  שהעולם  כך  על  לכאורה  המצביעות  כאלה  דוגמאות  אינספור  יש  שבת. 

בניגוד לאלוקים.

תשובתו של הרבי:

33 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, לקוטי שיחות א, 1-2

נאטירלעכער  וועלטלעכער  דער  צוליב  אז  זיך,  דוכט   .  .  . עס  בעת 
ארדענונג איז דאס אים שווער, אדער גאר אוממעגלעך – איז בשעת 
ער דערמאנט זיך אז . . . "קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא 
די  )אין  תורה  אין  אריינגעקוקט  האט  אויבערשטער  דער   – עלמא" 
דעם  מצד  איז   – וועלט  די  באשאפן  דערמיט  און  מאמרות(  עשרה 
אפלייג אז די גאנצע עקזיסטענץ און "פאראן" פון וועלט איז נאר פון 
פון  מציאות  די  אז  במילא,  ער  ווייסט  שבתורה,  מאמרות  עשרה  די 

1 בשיחה, הרבי מפנה ללקוטי שיחות טו, 42; כו, 359. ראו שם בארוכה.
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זעלבער  דער  אין  ווארום  מצוות,  צו  שטער  קיין  זיין  ניט  קען  וועלט 
תורה שטייט דאך "אנכי ה' אלקיך" מיט אלע תרי"ג מצוות.

כאשר . . . נדמה לו שבגלל סדרי הטבע של העולם נהיה לו קשה, או בלתי אפשרי 
– עליו להיזכר ש"קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא עלמא" – הקב"ה 
הסתכל בתורה )בעשרה מאמרות( ועל ידי זה הוא ברא את העולם; כשיוצאים 
מהעשרה  רק  מגיעים  העולם  של  הימצאותו  ועצם  קיומו  שכל  הנחה  מנקודת 
מאמרות שבתורה, ממילא הוא מבין שמציאות העולם לא יכולה להפריע לקיום 
ה'  "אנכי  כתוב  העולם[  נברא  ]-שבאמצעותה  תורה  שבאותה  משום  המצוות, 

אלוקיך" וכל תרי"ג המצוות.

אני יכול לחשוב שאם אני אשאיר את החנות שלי פתוחה בשבת היא תכניס לי 
יותר כסף, אבל זה פשוט לא עובד ככה. לא יכול להיות שהעולם יעמוד בסתירה 
יבוזבז  הוא  ירד לטמיון –  הזה  יותר כסף, אבל הכסף  אולי ארוויח  אל התורה. 

בצורה לא חכמה ולא בריאה.

העולם עצמו מאמץ את הגישה הזו:

44 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר השיחות 
תשמ"ח ב, 590, הערת שוליים 10

היינו,   .  .  . דבר  כל  של  ותכלית  המציאות  אמיתית  מגלה  התורה 
וטבעו  מציאותו  לאמיתית  מתאים  להיות  צריך  בהדבר  שהשימוש 
]-האמיתי[ של הדבר שבעולם, ]-שזה קורה[ כשמשתמשים בו על פי 
התורה  היפך  רק  לא  זה  הרי  ושלום  חס  כן  לא  ובאם  התורה.  הוראת 

והיפך רצון ה', אלא גם היפך המציאות והטבע של הדבר ההוא.

לקיומו;  מחוץ  אינה  היא  עבורו,  זר  דבר  אינה  חפץ  כל  של  האלוקית  התכלית 
להפך – היא נמצאת בליבה שלו. למשל, האינטרנט אינו רע; והוא גם אינו כוח 
נועד  והוא  לקדושה  נטייה  לו, מטבעו,  יש  לרע.  או  לטוב  לרתום  ניטרלי שניתן 

לשמש כלי עבור הקדושה.

כשמישהו משתמש באינטרנט לעשות דברים לא טובים או אפילו סתם לבזבז 
קרש  בתור  רמברנדט  או  פיקאסו  של  ביצירה  שמשתמש  מישהו  כמו  זה  זמן, 
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הייתה  ניטראליים; לאמנים  לירקות. אי אפשר להגיד על הציורים שהם  חיתוך 
מטרה מאוד ספציפית בראש בעת שעבדו על יצירות המופת שלהם. כשמישהו 
מנצל את הבחירה החופשית שניתנה לו ועושה שימוש לרעה ביצירת האומנות, 
אנו  כאשר  דומה,  באופן  היצירה.  של  המהותית  והתכלית  האופי  את  נוגד  זה 
משתמשים באינטרנט, אחת מיצירותיו של ה', באופן שאינו תואם את התורה, 

אנו בעצם פועלים בניגוד לטבע המהותי של האינטרנט עצמו.

אז אם הקדושה היא ממש בטבע של העולם, מדוע אנו נתקלים בכל כך הרבה 
דברים שמהווים מכשול לאלוקות וקדושה?

55 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שיחות קודש תש"מ ג, 626

ווָאס  זַאך  ַא  אין  ניט  זעט  און  וועלט  אין  ַארויס  גייט  איד  ַא  טָאמער 
לכבוד  אויסנוצן  דָאס  מ'קען  ווי  בַאשַאפן  הָאט  אויבערשטער  דער 
דעם אויבערשטן, איז דָאס ניט דערפַאר ווָאס דער זַאך קען מען ניט 
נוצן לכבוד דעם אויבערשטן, ווָארום די משנה זָאגט בפירוש, "כל מה 

שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו" )אבות ו, יא(.

נָאר דָאס איז דערפַאר ווָאס "ריק הוא מכם" )דברים לב, מז(, ַאז ס'איז 
פעלט  אים  ביי  ַאז  וויבַאלד  "מכם".  איז  דָאס  ווָאס  דערפַאר  "ריק" 
זַאך לכבוד דעם אויבערשטן — דערפַאר  בעבודתו צו אויסנוצן דער 
הייסט  "לא בראו אלא לכבודו". דאס  איז  זַאך  ווי דער  ניט  זעט מען 
צוליב  ָאדער  רשות,  דברי  צוליב  וועלט  אין  זַאך  ַא  אויס  נוצט  ער  אז 
דברים של מה בכך, און דברי בזיון, און ניט צוליב דעם כבוד פון דעם 

אויבערשטן.

טובות  אבנים  פון  מתנה  ַא  נעמט  איינער  ווי  דרך  על  איז  דָאס  ווָאס 
ומרגליות ווָאס דער מלך הָאט אים געגעבן און נוצט דָאס אויס אויף 
ַאן  אויף  הייסט  דאס  נחושת,  של  פרוטה  ַא  ווערט  איז  ווָאס  ענין  ַאן 
ענין של רשות ָאדער ַאן ענין של מה־בכך. ווָאס דָאס איז די גרעסטע 
בזיון פַאר דעם מלך, אז מ'נוצט אויס ַא מתנה חשובה ווָאס ער הָאט 

ָאּפגעגעבן פַאר ַא דבר טפל און ַא דבר בלתי חשוב.

הָאט  אויבערשטער  דער  אויבערשטן.  דעם  צו  בנוגע  זה  דרך  ועל 
וועלט,  דער  אין  זיך  געפינען  ווָאס  זַאכן  ַאלע  און  וועלט  ַא  בַאשַאפן 
און ער הָאט עס בַאשַאפן לכבודו, "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא 
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בראו אלא לכבודו", דאס הייסט ַאז ַא איד זָאל דָאס אויסנוצן לכבוד 
דעם אויבערשטן.

איד  ַא  בשעת  איז  דָאס  בזיון  ַא  פַאר  ווָאס  פַארשטַאנדיק  דָאך  איז 
ניט לכבוד דעם  נוצט עס אויס  וועלט און  זַאך אין  נעמט אפילו איין 
אויבערשטן, נָאר אויף דברי רשות ָאדער נָאך ערגער — אויף דברים 

של מה־בכך ובזיון.

אם יהודי יוצא לרחוב ורואה דבר שנברא על ידי ה', אך אינו מסוגל לראות כיצד 
זה אומר שאכן אין לדבר הזה שימוש  ה', אין  ניתן לנצל את הדבר הזה לכבוד 
לכבוד ה', שהרי המשנה בפירוש אומרת "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא 

אלא לכבודו" )אבות ו, יא(.

שזה  שהסיבה  כלומר,  מז(,  לב,  )דברים  מכם"  הוא  "ריק  כי  היא  הסיבה  אלא 
"ריק" – מפני שהוא "מכם". מאחר וחסר אצלו בעבודתו לנצל את הדבר לכבוד 
משתמש  הוא  לכבודו".  אלא  בראו  ש"לא  איך  בדבר  ניכר  אינו  לכן   – הקב"ה 
בחפצי העולם עבור דברי הרשות, למטרות סתמיות, ודברי ביזיון, רק לא עבור 

כבודו של הקב"ה.

זה כמו שאדם לוקח מתנה של אבנים טובות ומרגליות שניתנה לו מאת המלך 
זהו  וריק.  סתמי  לדבר  כלומר  נחושת,  פרוטת  ששווה  למשהו  בה  ומשתמש 
הביזיון הכי גדול למלך, שלוקחים מתנה חשובה שהוא העניק ומשתמשים בה 

לדבר טפל ובלתי חשוב.

והוא  וכך בנוגע לקב"ה. הקב"ה ברא את העולם ואת כל הדברים שיש בעולם, 
"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו",  ברא את כולם לכבודו, 

כלומר שיהודי ישתמש בזה לכבוד הקב"ה.

בעולם  אחד  חפץ  אפילו  לוקח  שיהודי  בשעה  הביזיון  גדול  כמה  מובן  כך,  אם 
ועושה בו שימוש לא לכבודו של הקב"ה, אלא לדברי הרשות, או גרוע מכך – 

לדברים של ריקנות וביזיון.

העובדה שהאינטרנט מצליח להסיח את דעתם של הרבה האנשים לא מוכיחה 
שהאינטרנט גרוע. זה מוכיח שהמשתמשים האלה לא יודעים לעשות באינטרנט 
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האינטרנט  על  מסתכלים  אנו  בה  הדרך  את  לשפר  הוא  הפתרון  נכון.  שימוש 
ומשתמשים בו2.. אחרי הכל, זה כל הרעיון של עבודת הבירורים.3

לסיכום: שיטת החשיבה שהזכרנו בתחילה, הרואה בהיבטים מסוימים של העולם 
כסתירה לקדושה, אינה תואמת להשקפת החסידות. החסידות דוחה תפיסה זו 

מכל וכל ורואה בעולם כלי טבעי לתורה.

מסוימים  שאנשים  בגלל  רק  הזהב  את  מאיתנו  שלל  לא  ה'  זהב:  על  קודם  שאמרנו  כמו  בדיוק   2

העגל(  חטא  אחרי  )אפילו  לנו  ואמר  זהב  לנו  נתן  הוא  להפך,  הולמת.  לא  בצורה  בו  משתמשים 
להשתמש בו כראוי – להשתמש בו לבניית המשכן.

זה לא הופך את שאר  לנצלם לשם שמיים. אבל  יותר מאחרים  3 כמובן שחלק מהדברים מתאימים 

הדברים לפחות שימושיים לקדושה. רק שה' רוצה שנעבוד קשה יותר כדי למצוא להם שימוש ראוי.

ספר השיחות תשמ"ח ד, 590:

יעדע זאך וואס איז דא אין וועלט איז דא אויף דעם א הוראה אין תורה ווי מען דארף זיך פירן דערמיט. 
סאיז נאר וואס בנוגע צו געוויסע זאכן איז די הוראה בתורה א הוראה מפורשת ביז צו א פסק דין ברור 
אין שולחן ערוך, און בנוגע צו אנדערע זאכן האט דער אויבערשטער געוואלט מזכה זיין א אידן אז ער 

זאל נוצן זיין שכל, ביז לפעמים מיט הארעוואניע, צו געפינען אין תורה די הוראה וועגן דעם.
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ת י ת ל ו א ג ה  ב י ט ק פ ס ר פ  .I I

במשך  הרבי.  של  גישתו  של  הקרחון  קצה  רק  זה  עכשיו  עד  שאמרנו  מה  כל 
יש  לאלוקות.  כלי  רק  אינו  העולם  האמת,  למען  כי  הרבי  אותנו  לימד  השנים 
וענייניו  איחוד מוחלט בין העולם לאלוקות: הם דבר אחד. למרות שעולם הזה 
תכונה  וכל  מהעולם  חלק  כל  בפנימיותם,  אבל  מאלוקות,  שונים  כך  כל  נראים 

בעולם הוא חלק מה'.

האמת הזו כל כך עמוקה ומופלאה שהיא תתגלה רק כשמשיח יבוא. עם זאת, 
כדי שזה אכן יקרה בבוא המשיח, עלינו לפעול לגלות זאת כבר כיום:

66 טקסט טקסט 

רבי שניאור זלמן מליאדי, תניא, לקוטי אמרים לז

והנה, תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא 
במעשינו  תלוי  הגשמי,  הזה  בעולם  ברוך־הוא  אור־אין־סוף  גילוי 

ועבודתנו כל זמן משך הגלות.

בין  עצום  כה  פער  שיש  כשנדמה  האלוקות,  את  לגלות  נפעל  כיצד  אך 
האלוקות לעולם?

אל  בהדרגה  אותנו  המקדמת  שלבים  ארבעה  בת  תוכנית  הרבי  הציע  כך  לשם 
המטרה הסופית.

ם ו ל ש ב ו ה  מ ח ל מ ב  – י  נ ש ו ן  ו ש א ר ב  ל ש  . א

שני השלבים הראשונים יוצאים מנקודת הנחה שהעולם וה' הם דברים נפרדים 
וצריך לאחד אותם. ישנן שתי דרכים לשלב ביניהם. האחת היא על ידי הכרזת 
מלחמה נגד העולם, והשנייה היא לגייס את ענייני העולם לעבודת ה' בדרכי שלום.
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77 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר המאמרים מלוקט ב, קפא-ב

וכמבואר בכמה דרושים ההפרש בין תורה לתפלה, שהבירור ]=זיכוך 
שעת  צלותא  שעת  מלחמה,  בדרך  הוא  דתפלה  לאלוקות[  העולם 
הוא  דתורה  והבירור  מלחמה[,  שעת  היא  התפילה  ]=שעת  קרבא 

בדרך מנוחה.

דהחילוק שבין בירור בדרך מלחמה לבירור בדרך מנוחה הוא שבבירור 
]-כמו  המתברר  בלבושי  להתלבש  המברר  צריך  מלחמה  שבדרך 
במלחמה שצריך לגשת אל האויב כדי לנצחו[, מה שאין כן בהבירור 
שבדרך מנוחה, המברר נשאר במקומו, ועל ידי הגילוי אור )דהמברר( 
שמאיר על המתברר, הוא מתברר ממילא ]-כלומר, האור של הקדושה 

מתפשט אוטומטית ופועל, מבלי שהאדם צריך לצאת ממקומו[.

. . . דכמו כן הוא החילוק בין הבירור דתורה להבירור דתפילה. שהבירור 
דתפלה הוא באופן שנפש האלקית מתלבשת בנפש הבהמית )וכידוע 
צריכה  הבהמית,  נפש  בירור  תפעול  דתפלה  שההתבוננות  שבכדי 
תוכל  הבהמית  שהנפש  ]-בשפה  כאלו  בענינים  ההתבוננות  להיות 

להבין[ ובאופן שגם נפש הבהמית יכולה להשיג(.

שלומדים  ידי  דעל  ממילא,  בדרך  הוא  דתורה  הבירור  כן  שאין  מה 
בתורה שדבר זה מותר ודבר זה אסור, הם מתבררים ממילא.

הרעיון של עבודת התפילה הוא לשכנע את עצמנו להתקרב לאלוקות כי ה' ראוי 
עם  להילחם  נקרא  זה  הבהמית.  הנפש  של  המבט  מנקודת  אפילו  הזו  לאהבה 
הנפש הבהמית, כפי שהוסבר בטקסט. יש עוד זירות רבות שבהן קרבות פנימיים 
הן רק  בילוי חברתיים  וזמני  זמן העסקים  זמן הארוחה,  יכולים להתנהל:  כאלה 
לנו  נותנות  שהיו  הפיזיות  ההנאות  מאלה,  אחת  בכל  רבות.  מני  דוגמאות  כמה 
בוסט ב"עולמיות", יכולות להוסיף לנו בתחום הקדושה. את זאת אנו משיגים על 
ידי שאנו מתעסקים ישירות בהתנהגויות האלו ומשנים את הדרך בה אנו עושים 
אותן. זהו קרב הרותם את הפעולות הללו ומרומם אותן לאלוקות, הנקרא 'בירור 

בדרך מלחמה'.

או  האסורים  מדברים  להימנע  כדי  להיאבק  במקום  יותר.  שלווה  שיטה  ויש 
מגלים  וכך  בתורה  עליהם  לומדים  אנו  החולין,  לדברי  הגישה שלנו  לשנות את 
בעולם איך שהם חלק מרצונו ומחוכמתו של ה'. כשאנו מאירים את אור התורה 
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ובילויים, מותרים ואסורים, אנו מבטלים בכך את הטומאה  על הנאות, פעולות 
'בירור  נקרא  זה  הופכים לחלק מהתורה.  והם  שלהם, מנטרלים את התנגדותם 

בדרך מנוחה'.

אחת  לכל  מושלמת.  אינה  מהן  אחת  אף  אך  יעילה,  היא  מהשיטות  אחת  כל 
יש חיסרון.

החיסרון בשיטת המלחמה:

88 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם ו, לה-ו

והענין הוא, דבשלום ]-בין אלוקות והעולם[ )שנעשה על ידי הבירור( 
שני אופנים. שנתבטל המנגד ]-כלומר, שהעולם בטל כליל[ — ואופן 
זה הוא )בעיקר( בהבירור בדרך מלמעלה למטה ]=הבירור שנעשה על 

ידי לימוד התורה[.

מתלבש  שהמברר  ]-באופן[  למעלה,  מלמטה  בדרך  דבהבירור 
בהמתברר ומתעסק עמו ]-ומשנה אותו עד[ שירצה להתברר, אין זה 
שהתחתון )המתברר( נתבטל ]-ממציאותו[ אלא שהוא מתברר מצד 
הרצון שלו ]-למשל, שהנפש הבהמית משתכנעת לשנות את הנהגתה[. 
)דתחתון  דתחתון  מציאות  ]-נשאר[  הוא  שנתברר  לאחרי  שגם  וכיון 

ועליון הם הפכים(, לכן, גם לאחרי שנתברר, שייך שינגד להעליון4.

. . ובכדי שיהיה ביטול המנגד ]-לחלוטין[ הוא ]-רק[ על ידי הבירור   .
שמתגלה  ידי  דעל  תורה[.  לימוד  ידי  ]-על  למטה  מלמעלה  בדרך 
ממציאותו  מתבטל  הוא  אליו,  בערך  שאינו  אור  גילוי  בהתחתון 

]-ונכנע לאלוקות[.

לדוגמה, כאשר אנו סוגרים את בית העסק בשבת או מנהלים את העסק שלנו 
אך  שלנו,  מהיהדות  חלק  נעשים  שלנו  הגשמיים  העסקים  פינות,  לעגל  מבלי 
הוא  גשמי,  עסק  הזה,  עולם  של  עניין  נשאר  שהעסק  מכיוון  חיסרון.  כאן  יש 
לצוץ  עלולות  מחר,  בו.  לפעול  שהצלחנו  מה  כל  למרות  לקדמותו  לחזור  עלול 
שני,  מצד  שבת.  לחלל  או  פינות  לעגל  שוב  אותנו  שיפתו  עסקיות  הזדמנויות 

4 הרבי מסביר עוד שהשינוי לא היה רעיון שהגיע מהמתברר בעצמו. זה הוצג בפניו על ידי המברר, מה 

שמדגיש עוד יותר את היחס האדיש שיש למתברר כלפי העניין, מאחר והוא אינו שלו.
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כאשר אנו לומדים תורה ובכך מבטלים את התנגדות העולם לתורה, אין לנו את 
הבעיה הזו. לימוד התורה שלנו מחליש את ההתנגדות ורוח העוינות מתפוגגת.

אך מתעוררת בעיה נוספת:

99 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם

הבירור(,  ידי  על  )שנעשה  והעולם[  אלוקות  ]-בין  בשלום  אופן  ועוד 
דזה שהיה בתחלה מנגד נעשה אוהב )ובלשון הכתוב "גם אויביו ישלים 
אתו" )משלי טז, ז(( – ואופן זה הוא )בעיקר( בהבירור בדרך מלמטה 

למעלה ]-כלומר, כשמתעסקים ישירות עם העולם לזככו[.

דבהבירור בדרך מלמעלה למטה ]-על ידי לימוד התורה[, זה שהתחתון 
אינו מנגד הוא לפי שנתבטל ממציאותו על ידי הגילוי אור ]-התורה[, 
אבל לא שנעשה שינוי בהמציאות דהתחתון עצמו. ]-אלא הוא נשאר 
אור  תוקף  בגלל  ביטוי  לידי  עצמו  להביא  יכולת  ללא  רק  במציאותו, 
רבה  האהבה  גילוי  ידי  שעל  דהגם  האדם:[  בנפש  למשל,  התורה. 
שלמעלה מטעם ודעת, נהפכת נפש הבהמית לטוב )אתהפכא(, הרי 
האתהפכא שלה היא לא )]-מגיעה[ מצד ענינה דנפש הבהמית, אלא( 
]-ממקור חיצוני –[ מפני שעל ידי האהבה דנפש האלוקית, מתבטלת 

נפש הבהמית ממציאותה.

ואמיתית הענין דגם אויביו ישלים אתו הוא ]-דווקא[ בהבירור בדרך 
]-מגיע[  הוא  ה'  אהבת  לה  יש  הבהמית  שנפש  דזה  למעלה,  מלמטה 

מצד השכל דנפש הבהמית ]-בעצמו, ולכן זה פועל בה שינוי אמיתי[.

כך  רק  האלוקות.  אל  מרצונה  תימשך  שהארציות  היא  הברורים  עבודת  מטרת 
הארציות  את  משכנעת  אכן  תפילה  מה'.  חלק  באמת  הוא  שהעולם  ניכר  יהיה 
להתקרב לאלוקות, אך יש חיסרון: אולי העולם יתקרב לאלוקות, אך ישמור על 
זהותו כיריב אליה. לימוד התורה מבטל כליל את הארציות, אבל אז יש חיסרון 
אחר: הזהות הטבעית שלנו אינה חלק מהתהליך, מאחר ודבר חיצוני פועל עלינו. 

כך או כך, אנחנו לא משיגים לגמרי את המטרה של עבודת הברורים.

איך פותרים את זה?
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ה מ ל ש ה  ח ו נ מ  – י  ש י ל ש ב  ל ש  . ב

בואו נעבור לשלב השלישי של התוכנית.

בגלל  לא  מרצונו.  לאלוקים  ייכנע  שהעולם  הוא  התוכנית  של  השלישי  השלב 
שהעולם השתכנע ולא בגלל שרוח ההתנגדות שלו התפוגגה. זה קורה באמצעות 
אחורה.  קצת  לחזור  צריך  זאת  להסביר  שנוכל  לפני  אבל  חסידות,  לימוד 
את  להביס  יכול  כללי  באופן  תורה  שלימוד  למדנו  התוכנית  של  השני  בשלב 
לבחור  העולם  את  לשכנע  יכול  לא  הוא  אבל  לאלוקות,  העולם  של  ההתנגדות 

מעצמו באלוקות.

על  לדבר  עצמה  את  להנמיך  צריכה  שהתורה  משום  היא  לכך  הסיבה 
ענייני עולם הזה:

1010 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מענדל שניאורסון, שם ב, קפב-ג

צריך  הנגלית[,  ]=התורה  דתורה  גליא  לימוד  ידי  שעל  דבהבירור 
להיות הלימוד ב]=אודות[ ענינים אלו שצריכים לבררם ]-ורק כך הם 
מתבררים[, ו]-זהו אחד[ מהטעמים על זה שהתורה נתלבשה בדברים 
בכדי  הוא,  שקר,  של  לטענות  ועד  האסורים  בדברים  וגם  גשמיים 
אודותם  שלומדים  ידי  על  רק  ]-שזה  אלו  בענינים  גם  הבירור  לפעול 
בתורה[ . . . הרי זה גופא שהתורה מדברת בנוגע לדברים גשמיים וכו', 

הרי זה ענין של ירידה ]-של התורה[ כביכול.

מה ההשלכה של זה שהתורה מנמיכה את עצמה?

1111 טקסט טקסט 

הרבי, מנחם מענדל שניאורסון, שם ו, נא-ב

והנה כשהבירור הוא באופן שהעליון )המברר( ]=התורה[ בא למקומו 
תופס  שהתחתון  מוכיח  זה  הרי  ]=העולם[,  )המתברר(  התחתון  של 
מקום ]-של חשיבות[ לגבי' ]-התורה[, ולכן אין שייך שעל ידי הגילוי 

שלו יתבטל ]-רוח ההתנגדות של[ התחתון בתכלית.
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נשארת  ]-שהתורה  למטה  מלמעלה  בדרך  הוא  זה  בירור  שגם  וכיון 
התלבשות  בדרך  ולא  העולם[  על  משפיעה  היא  ומשם  בעליונותה 
גילוי אור זה אינו ביטול  ידי  ]=התעסקות עם העולם[, והביטול שעל 
בתכלית, לכן, גם לאחרי הבירור נשאר עדיין )בהעלם( מציאות דמנגד 
על  שומר  עדיין  הוא  מתפוגגת,  העולם  שהתנגדות  למרות  ]-כלומר, 

זהותו הארצית[.

האור של התורה יכול להציף את העולם, אבל הוא לא יוכל לגרום לעולם לבחור 
את  מנטרלת  התורה  כאשר  גם  זהותו  על  שומר  העולם  כי  באלוקות  מעצמו 
התנגדותו. כדי שהעולם יבחר בה' מרצונו – שזוהי מהות עבודת הבירורים, עלינו 
בעניינים  עוסקת  היא  הזה;  עולם  בענייני  עוסקת  לא  חסידות  חסידות.  ללמוד 
מנמיך  שאינו  חזק  כה  אור  חושפת  החסידות  ונשמה.  אלוקות  כמו  קדושים 
את עצמו כדי להגיע לעולם. הלימוד נשאר בענייני עולמות העליונים אך גורם 

למהפכה בעולם הזה.

1212 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם ב, קפב-ג

וזה שגם הבירור שעל ידי גליא דתורה נקרא בשם בירור בדרך מנוחה 
]-למרות שהתורה מנמיכה את עצמה לרדת לעולם הזה[, הוא מפני 
שגם ענינים אלו )דברים האסורים וגם טענות של שקר( כמו ]=כפי[ 

שהם בתורה, הם ]-בגדר[ תורה, תורת אמת . . .

פנימיות  ידי  שעל  להבירור  דומה  זה  אין  כן,  פי  על  שאף  אלא 
החיים[  ]=עץ  דחיי  אילנא  היא  התורה  שפנימיות  מכיון   .  .  . התורה 
ורע(, הרי הבירור שנעשה על  )שאינה מלובשת ב]-עניינים של[ טוב 
נשארת  שחסידות  ]-כלומר,  כלל  התלבשות  בדרך  שלא  הוא  זה,  ידי 

כפי שהיא ולא מתאימה את עצמה לעולם[.

כאשר אנו חושפים את העולם לאמת הגולמית ולקדושה הטהורה הזו, העולם 
נכנע  הוא  אותו.  לשכנע  או  להכניע  צורך  אין  לאלוקות.  להתקרב  מרצונו  בוחר 
ברצון, נמשך אל ה' כמו גחלילית לאור. עכשיו יש לנו את שני היתרונות. העולם 

בוחר בה' מרצונו, וגם מוותר על זהותו כמתנגד לאלוקות.
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זה כבר  ומושלם, אבל למעשה דבר  זה נשמע כמו משהו חלומי, עולם אוטופי 
התרחש פעם אחת במהלך ההיסטוריה:

1313 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם ו, נ

מנוחה  בימיו  היה  ]שלכן  לשלמה  בטלים  היו  הגוים  שכל  דזה  וידוע, 
ועל  ידו.  ושלום[ הוא שהיו בטלים להגילוי דאור אין סוף שהאיר על 
בנוגע לזה שבאו אליו מכל העמים לשמוע את חכמתו,  זה הוא  דרך 

דהטעם האמיתי על זה שבאו אליו הוא מפני שנמשכו לאלקות.

קדושה  ש]ל  הנצוצות  את  אליו  משך  אז,  שהאיר  אור  הגילוי  כי 
הנצוצות.  כל  אליה  שמושכת  אבוקה  בדוגמת  בהעמים,  המפוזרים[ 
הנצוצות  גם  לכן,  ביותר,  נעלה  גילוי  היה  אז  שהאיר  שהגילוי  וכיון 
כמו  שלמה,  ידי  על  שהאיר  להגילוי  נמשכו  הרחוקים  שבמקומות 
ותבא  גו'  ה'  לשם  שלמה  שמע  את  שמעת  שבא  "ומלכת  שכתוב, 

ירושלמה גו'" )מלכים א י, א-ב(.

י ל ס ר ב י נ ו א ד  ו ח י א  , ח י ש מ  – י  ע י ב ר ב  ל ש  . ג

בעולם  שיהיה  מצב  אותו  זה  המלך  שלמה  בתקופת  שהתרחש  מה  האם 
בזמן הגאולה?

לא. משיח מייצג עידן חדש לגמרי:

1414 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם, עא

וזהו שבימי שלמה נתבררו רק נצוצות אלו שהיה בהם איזה ענין של 
ידי  שעל  הנצוצות  בירור  כי  הנצוצות,  כל  יתבררו  לבא  ולעתיד  אור 
חיצוניות  גילוי  הנקרא[  המלך,  שלמה  בימי  שהאיר  האלוקי  ]-האור 
הנצוצות  מצד  לקדושה[  הניצוצות  את  ]העלה  לא  הוא   .  .  . עתיק 
עצמם, אלא מצד זה שהגילוי מושך את הנצוצות אליו, ולכן נתבררו 
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אז רק נצוצות אלו ששייכים להרגיש גילוי אור ]-מה שאין כן הנצוצות 
שאין בהן אף טיפת אור, לא היו שייכים להימשך לשלמה המלך[5.

והבירור5 שעל ידי ]-גילוי נעלה יותר הנקרא[ גילוי פנימיות עתיק, הוא 
שעל ידי הגילוי דפנימיות עתיק מתגלה בכל דבר ]-בעולם[ שהמציאות 
הגילוי דפנימיות  יהיה  ולכן לעתיד לבא שאז  היא אלקות,  גופא  שלו 
מזה,  ויתירה  בקדושה6,  ויוכללו  יתעלו  שנחשכו  הנצוצות  גם  עתיק, 
שגם הדברים הגשמיים עצמם )לא רק הנצוצות ]-הקדושה[ שבהם( 

יהיו בתכלית ההתאחדות באלקות.

ליתר פירוט:

1515 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם, נג-ד

]-בגאולה העתידה, יאיר[ פנימיות עתיק, ]-ש[הוא )בכללות( עצמות 
]=הקב"ה בעצמו[, דלגבי עצמות אור אין סוף אין שום  אור אין סוף 
מציאות ]-דבר[ שחוץ ]=נפרד[ ממנו, ואדרבא, אמיתת המצאו יתברך 
עתיק  פנימיות  גילוי  ידי  על  ולכן  הנמצאים,  כל  של  המציאות  הוא 
שמציאותו  דבר  בכל  נרגש  יהיה  אז[  יתגלה,  בעצמו  כשה'  ]-כלומר, 

הוא אלקות.

ועל פי זה יש לומר שהעילוי ]=היתרון[ בהעולם שיהיה על ידי המשכת 
בנוגע  גם  הוא  שלמה  בימי  שהיה  העולם  מצב  לגבי  עתיק  פנימיות 
לאותם הדברים שגם בימי שלמה היה בהם גילוי אלקות ]-כלומר, גם 
שלמה  בימי  שהיה  הגילוי  כי  לאלוקות[.  נמשכו  שכן  הניצוצות  לגבי 
הדברים  על  נוסף  דבר  כמו  היה  עתיק(  מחיצוניות  היה  אז  )שהגילוי 
שבהם נמשך הגילוי, והגילוי שיהיה לעתיד לבוא בכל דבר הוא שיתגלה 

אז המציאות שלו ]=של הדבר הגשמי[ גופא.

5 זה דומה ללהבה אמיתית, שאינה יכולה למשוך אליה ניצוצות שכבר כבו.

בתניא  שכתוב  אף  על  הטמאות.  קליפות  בשלוש  שנלכדו  לניצוצות  מתייחסים  כבויים  ניצוצות   6

מכילות  כן  הן  אבל  טובים,  ניצוצות  בהן  שאין  היא  הכוונה  כלל,  טוב  אין  הטמאות  קליפות  שבשלוש 
ניצוצות. אלא שהניצוצות האלה הגיעו למצב שהם לא מרגישים אלוקות בכלל והתרחקו עד כדי כך 

שהם מייצגים את הרע )ספר המאמרים תשנ"ב ב, 570. ראו גם ספר המאמרים מלוקט ו, 53(.
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לסיכום שני הטקסטים:

)ב( רק מי  לכן,  )לכל דבר(.  )א( האלוקות התגלתה מבחוץ  בזמן שלמה המלך, 
שיכול היה להעריך את האלוקות נמשך פנימה, ו-)ג( גם הם, רק חוו את האלוקות 
כממד נוסף על מציאותם. כאשר המשיח יבוא, )א( נרגיש את האלוקות בתוכנו, 
לכן: )ב( כולנו )כולל הדברים הפיזיים והניצוצות החשוכים( נחווה את זה, ו-)ג( 

לא רק נחווה את האלוקות; נהפוך להיות אלוקות.
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ח י ש מ ת  ו י ח ל  .I I I

א ל מ ד  ו ח י א  . א

היום.  גם  קיים  הוא  יבוא,  כשמשיח  רק    גלוי  יהיה  הזה  שהאיחוד  פי  על  אף 
והנה הגענו ללקח החודשי של איך לחיות עם חשיבה גאולתית. אחד החלקים 
המהותיים של לחיות גאולה הוא לחיות עם המציאות הזו כיום באותו אופן שזה 
יהיה כשהיא תתגלה במלואה. יתרה מכך, אם אנו נחיה עם המציאות הזו היום, 

זה יאיץ את התגלותה.

תוכנית ארבעת השלבים של הרבי הכינה אותנו לרעיון המרכזי של החודש )השני 
בסדרה שלנו( של חשיבה גאולתית. הרבי לימד אותנו כבר מתחילת הנשיאות 
ונברא,  בורא  דברים,  שני  שיש  לא  זה  וה'.  העולם  בין  להפריד  אפשר  שאי 
שלפעמים מסתדרים ולפעמים לא. קיימת רק אמת אחת, וכל מה שקיים הוא 

חלק מאותה אמת יחידה.

לכן, הרבי הפציר בנו לחוות ולראות את העולם הפיזי כמציאות אחת עם ה' אפילו 
בזמן הגלות, כאשר העולם – או לפחות חלקים ממנו – נראים כנוגדים לה'.

הנה שתי דוגמאות ממשיות לרעיון זה:

1616 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר השיחות תשנ"ב א, 191

)לא  רגע[  ]=בתוך  כמימרא  ברגע  וסיוע  עזר  בפועל  ליתן  שיכולים 
זמן  יצטרך להמתין  זה  ולאחרי  וסיוע,  להודיעו על דבר מתן עזר  רק 
ממושך, ועל כל פנים זמן קצר, יום או שעה, עד לקבלת העזר והסיוע 
ה"לווין"  שבאמצעות  האחרונות  בשנים  כהחידוש   – ממש(  בפועל 
מעבירים סכום כסף ל"בנק" )או לחנות של כלי בית או מוצרי מזון( 
עבור פלוני, כך, שברגע כמימרא מגיע בפועל ממש העזר וסיוע מקצה 

העולם ועד קצהו.

יתוסף  ידו  שעל  כדי   – "לווין"  של  העיקריות  המטרות  אחת  גם  זוהי 
יותר באחדות האנושיות כולה, לעזור ולסייע אחד לשני גם כשנמצאים 
בריחוק מקום זה מזה. הן בנוגע לעזר וסיוע גשמי, והן בנוגע לעזר וסיוע 

רוחני, להוסיף יותר בעניני צדק ויושר שלום ואחדות בכל העולם.
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1717 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם, 189

בכל זה ניתוסף עוד יותר בשנים האחרונות — שקבעו המנהג לערוך 
הדלקת נר חנוכה במעמד של "פרסומי ניסא" בקנה־מידה עולמי על 

ידי השימוש ב"לווין" )"סַאטעלייט"(.

ובהקדמה — שכיון ש"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו 
התגליות  לכל  בנוגע  גם  הוא  שכן  מובן,  יא(,  ו,  )אבות  לכבודו"  אלא 
המדעיות שנתחדשו ומתגלים בשנים האחרונות, שתכליתם ומטרתם 
להוסיף בכבודו של הקב"ה, על ידי זה שמנצלים אותם לעניני קדושה, 

תורה ומצוותיה.

הקב"ה,  של  לכבודו  ה"לווין"  את  שמנצלים  דידן,  בנדון  זה  דרך  ועל 
שעל ידו רואים )בעיני בשר( את פעולת הדלקת נר חנוכה )שנעשית 
במקום אחד( במקומות שונים ברחבי העולם, באותו רגע ממש, ולא 
עוד אלא שכל הרוצה )ולא רק מבני ישראל, אלא גם מאומות העולם( 

יכול להפעיל "מכשיר" שעל ידו יראה גם הוא את הדלקת נר חנוכה.

היום, עם התפתחות האינטרנט והרשתות החברתיות, דברים כאלה נהיו נפוצים 
עוד יותר והרבה יותר נגישים וקלים. היום, אנחנו יכולים להשיג את כל זה ועוד, 

בלחיצה פשוטה ב  מסך המגע של הסמארטפונים שיש לנו ביד.

ד ק ו מ ל ך  פ ו ה ן  י י ו ו ל ל  כ  . ב

מעניין שכאשר הרבי ארגן את 'חנוכה לייב', הוא דאג שנרות החנוכה יודלקו לא 
רק במקום )קדוש( אחד, אלא במקומות רבים ברחבי העולם. גם זה עולה בקנה 

אחד עם איחוד שנחווה בימות המשיח:

1818 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר המאמרים מלוקט ו, עא

ועוד חילוק בין הבירור שהיה בימי שלמה להבירור שיהיה לעתיד לבא. 
אליו,  שבאו  ידי  על  היה  שלמה[  ]-אצל  שבהעמים  הנצוצות  דבירור 
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אבל קודם שבאו אליו לא נתבררו עדיין. דהגם שהגילוי שהאיר על ידי 
לבוא  אותם  ומשך  הרחוקים  שבמקומות  בהנצוצות  גם  האיר  שלמה 
אליו, מכל מקום, הבירור שלהם בפועל היה דוקא לאחרי שבאו אליו. 
כמובן מזה שגם לאחרי שמלכת שבא שמעה את שמע שלמה, הוצרך 

להיות ותבוא ירושלמה, ורק אז נעשה הבירור,

דכיון שהבירור שלהם היה לא מצד עצמם אלא מצד הגילוי שהאיר 
הגילוי.  הוא  ששם  להמקום  כשבאו  היה  שלהם  הבירור  לכן,  בהם, 
והבירור דלעתיד לבוא, כיון שהבירור אז יהיה על ידי שיתגלה אמיתית 
המציאות של הדברים המתבררים עצמם, לכן, "אז אהפוך אל עמים 
)כמו שהם במציאותם ובמקומם( גו', לעבדו שכם אחד ]=לעבוד את 

ה' כולם יחד[" )צפניה ג, ט(.

ובהתאם לכך:

1919 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, שם, 72

)ובאופן  יהיו  חוצה  בבחינת  שגם  הוא,  חוצה  מעינותיך  יפוצו  וענין 
]על  מהמעינות  ]-החוצה[  שנמשכים  חיים  המים  רק  לא  דהפצה( 
היה  הגילוי  שעיקר  שלמה,  בימי  שהיה  עתיק  דחיצוניות  הגילוי  דרך 
בירושלים אלא שהארה ממנו נמשכה גם למקומות הרחוקים ]-ומשכה 
ועל  מקום[.  לכל  ]-יפוצו  עצמם  המעינות  אלא  לירושלים[[,  אותם 
עצמו,  ]=הגשמיות[  דהחוצה  ]-האמיתית[  המציאות  נתגלה  זה  ידי 

שאמיתת מציאותו הם המעינות.

כאשר  העולם.  לכל  אור  של  מקור  ששימשו  שניים  או  קדוש  מקום  היה  פעם 
יהיו  המקומות  בכל  הדברים  כל  כי  קדושים  יהיו  המקומות  כל  יבוא,  משיח 
מודעים לכך שהאלוקות היא זהותם האמיתית והיחידה. מכיוון שאפשר להרגיש 
זאת כבר היום, ייתכן שזאת הסיבה לכך שחנוכה לייב לא שודר רק מבית הכנסת 

של הרבי או מארץ ישראל לשאר העולם. זה שודר מכל העולם לכל העולם.

דוגמה נוספת היא הוראת הרבי להדפיס את התניא בכל מקום בעולם. כל מקום 
צריך להפוך למרכז שממנו החסידות מופצת לעולם. יתרה מכך, אין מקום בעולם 
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כולו  התניא  כל  במלואה.  התורה  את  לקלוט  מסוגל  ואינו  "מרוחק"  שנחשב 
)המעיין עצמו( נדפס בכל מקום כי כל מקום הוא אלוקות ממש, חלק מאלוקים.

הגיע הזמן שנפסיק לחשוב בראש קטן — באיזה מקומות קל יותר לדבר ולהפיץ 
יהדות ובאיזה מקומות קשה יותר. באיזה מקומות אנשים פתוחים יותר לקבל, 
ובאיזה מקומות אנשים פחות מוכנים לקבל. בעידן שהרבי אמר שזה זמן השיא 
להכנה למשיח, אין דבר כזה. המשיח יגלה איך שכל חלק בעולם הוא חלק מה'. 
וכדי שזה יקרה, עלינו לאמץ לעצמנו חשיבה גאולתית על ידי שנביא את המעיין 

עצמו לכל מקום וכל חלק בעולם.

י מ ו ק מ ת  ו י ה ל  . ג

מהם  וביקש  העולם  ברחבי  למקומות  שלוחים  הרבי  שלח  רבות  שנים  במשך 
להתמקם שם בדרך קבע. בשנת תשנ"ב הסביר הרבי כי רעיון השליחות הזה – 

הרעיון של התיישבות בקהילה חדשה לכל החיים, הוא רעיון גאולתי.

כמו שמובא בשיחה של פרשת וישב תשנ"ב, אותה אנו לומדים החודש:

2020 טקסט טקסט 

הרבי, רבי מנחם מענדל שניאורסון, ספר השיחות תשנ"ב א, 175-176

זעצן  און  פאנאנדערגעשפרייט  ווערן  אידן  וואס  דעם  אין  מעלה  די 
זיך אין מערערע פארשידענע מדינות בעולם, ביז באופן פון, "ופרצת 
ימה וקדמה וצפונה ונגבה" )בראשית כח, יד( )כברכת הקב"ה ליעקב( 
באופן  העולם  מדינות  בכל  אידן  פון  עבודה  דער  דורך  דוקא  ווייל   –
און  זיך באזעצן  דורך  ענינו(,  לפי  )בכל מקום  פנימית  של התלבשות 
לעבן אין דעם לאנד, און זיך אויפפירן בענינים המותרים לויט מנהגי 
)באופן של מלמטה  וזיכוך  המדינה, קען א איד אויפטאן דעם בירור 
למעלה( פון כל מקום ומקום לפי ענינו הוא. אזוי עס ווערט א "דירה לו 
יתברך בתחתונים", תחתונים לשון רבים, לויט יעדער תחתון ומקום 

בגדרו הוא.

מ'איז  אדער  עראי,  באופן  דארט  זיך  מ'געפינט  בשעת  כן  שאין  מה 
דארט משפיע ממקום אחר, טוט מען דארט ניט אויף מיט דעם זעלבן 
מאיז  און  ובהתיישבות,  בקביעות  דארט  מ'לעבט  בשעת  ווי  אופן 

באקאנט מיט די מנהגי המקום.
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נוסף לזה – קומט דורך דעם צו אין דעם תוקף והצלחה פון דער עבודה. 
ווי פארשטאנדיק בפשטות: דער טעם אויף די חילוקי המנהגים )על 
איינגשאפטן  ספעציעלע  די  צוליב  איז  למדינה,  מדינה  בין  תורה(  פי 
בזה(,  וכיוצא  המקום,  אנשי  תכונת  המקום,  )תכונת  מדינה  דער  פון 
וועלכער  זיך לויט דעם מנהג המקום –  און דערפאר בשעת מ'פירט 
איז מער נוגע פאסט צו תכונת מקום זה – ברענגט דאס מער הצלחה. 
לויט  פירן  זיך  זה  במקום  זיך  געפינט  וואס  איד  א  דארף  דעריבער 
מנהג המדינה ביז אז ער דארף אויך אויסנוצן די מנהגי המקום אין זיין 
זיין  ווייל דורך דעם ברענגט עס מער הצלחה אויך אין  עבודת השם, 

עבודה בהתאם למנהגי המקום.

זיינען פַארַאן בכללות  ]די עבודה בכל מקום בעולם[  גופא  ובזה   .  .  .
צוויי ענינים ושלבים –

ַאז מ'ברענגט קדושה אפילו  די פעולה פנימית אין דעם תחתון,  )א( 
אין דעם מקום התחתון, לויט זיינע גדרים. ָאבער דָאס קען זיין אין ַאן 
אופן ַאז דער תחתון בלייבט ַא תחתון און ער איז מער ניט ווי מקבל 

פון דעם עליון המשפיע.

דערנָאך דַארף זיין ַא העכערער אופן העבודה:

עצמו  )תחתון(  מקום  דער  ַאז  כך,  כדי  עד  איז  וזיכוך  בירור  דער  )ב( 
דעם  דורך  ומצוות,  תורה  מקום  ַא  ווערט  המיוחדות(  )בתכונותיו 
ווָאס מ'בויט דָארטן אויף מוסדות של תורה ותפלה וגמילות חסדים, 
ווי  כאילו  ווערט  ַאז דער מקום  ַאזוי  וכו',  ובתי מדרשות  כנסיות  בתי 
)פון  השפעה  דער  צו  ָאנקומען  ניט  דַארף  און  זעלבסטשטענדיק, 

קדושה( ממקום )שני ו(עליון יותר,

מעלה  די  מגלה  מ'איז  ַאז  באופן  נָאר  "כאילו",  ניט   — נָאכמער  און 
ווי דער עצם אליין  ַאזוי  ווי דער מקום ווערט  אין דעם תחתון עצמו, 
)ַא דירה לעצמותו יתברך(. ואדרבה: די אנשי המקום טוען אויף אין 
צו  בהתאם  )יוזמה(,  איניציאטיוו  אייגענער  זייער  מיט  ומצוות  תורה 
די ספעציעלע מנהגים ודרכים )"הלך בנימוסי'"( פון דעם מקום, מיט 

וועלכע ער צייכנט זיך אויס פון אנדערע ערטער.

הדורות  לגבי  זה  דורנו  פון  אויפטו  דער  פארשטאנדיק  איז  זה  פי  על 
אזוי  געווען  ניט  אידן  זיינען  זה  שלפני  דורות  די  אין  זה:  שלפני 
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שבית  בזמן  מיבעי  לא  זה.  בדורנו  ווי  תבל  קצוי  בכל  פארשפרייט 
המקדש היה קיים ווען אידן זיינען געווען אין ארץ ישראל וסביבתה, 
נאר אפילו אין די דורות הראשונים אין גלות זיינען אידן געווען נאר אין 
מדינות מסויימות, על כל פנים נאר אין חצי כדור העליון; מה שאין כן 
בדורות שלאחרי זה – זיינען אידן געווארן מער פאנאנדערגעשפרייט 
אין מערערע מדינות, ביז אויך אין חצי כדור התחתון )אין אמעריקא 
אונזער  ביז  נאכמער,  צוגעקומען  דעם  אין  איז  ודור  דור  ובכל  וכו'(, 
דארט  זיינען  ,און  ממש  תבל  קצוי  בכל  זיך  געפינען  אידן  וואו   – דור 
מקיים תורה ומצוות, ובאופן של התלבשות לפי מנהגי המקום, ביז אז 
זיי האבן אויפגעבויט, און זיינען ממשיך אויפבויען, מוסדות של תורה 

ומצוות בכל מקום ומקום ,לפי ענינו.

מען  זעט   – קל  לרגע  אפילו   – דעם  אין  אריין  זיך  מ'טראכט  בשעת 
וואס  אין דעם  דורות  לגבי פריערדיקע  דור  אונזער  פון  דעם אויפטו 

מ'האט דעם בירור וזיכוך פון כל מדינה ומדינה שבעולם.

ועל פי המדובר לעיל, וכמה פעמים, אז לויט אלע סימנים האט מען 
שוין פארענדיקט אלע בירורים, איז מובן פארוואס מהאלט שוין בא 

דער גאולה.

המעלה בכך שיהודים מתפזרים ומתיישבים במדינות רבות בעולם – עד לאופן 
של "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" )כברכת הקב"ה ליעקב( – כי דווקא על 
בני ישראל בכל מדינות העולם באופן של התלבשות פנימית  ידי עבודתם של 
הזאת,  במדינה  ומתגוררים  שמתיישבים  זה  ידי  על  ענינו(,  לפי  מקום  )בכל 
ומתנהגים בעניינים המותרים לפי מנהגי המקום, יכול יהודי לפעול את הבירור 
ובצורה  והזיכוך )באופן של מלמטה למעלה( בכל מקום ומקום לפי ענינו הוא, 
כזאת נפעלת ה"דירה לו יתברך בתחתונים" "תחתונים" – לשון רבים, כל תחתון 
)מקום( לפי גדרו הוא. מה שאין כן כאשר נמצאים במקום ההוא באופן עראי, או 
שמשפיעים שם ממקום אחר, לא מצליחים לפעול שם באותה צורה כפי שניתן 

לפעול בשעה שחיים שם בקביעות ובהתיישבות, ומתמצאים במנהגי המקום.

נוסף לזה – מתווסף, על ידי עבודה בדרך זו, בתוקף והצלחת העבודה; וכמובן 
בפשטות: הטעם להבדלי המנהגים )על פי תורה( שבין מדינה למדינה הרי הוא 
המקום  אנשי  תכונת  המקום,  )תכונת  המדינה  של  המיוחדות  התכונות  מחמת 
יותר לתכונת  ולכן, כשמתנהגים על פי מנהג המקום – המתאים  וכיוצא בזה(. 
זה,  במקום  המצוי  יהודי,  צריך  לכן  יתירה.  הצלחה  הדבר  מביא   – זה  מקום 
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להתנהג לפי מנהג המדינה, עד שהוא צריך גם לנצל את מנהגי המקום בעבודת 
בהתאם  בעבודתו  גם  הצלחה  תוספת  הדבר  מביא  כך  ידי  על  שהרי  שלו,  ה' 

למנהגי המקום.

ובזה גופא )בעבודה בכל מקום בעולם( יש בכללות שני עניינים ושלבים –

א( הפעולה הפנימית עם התחתון. שמחדירים קדושה אפילו במקום התחתון, 
תחתון,  נשאר  שהתחתון  באופן  להיות  יכול  זה  דבר  אבל  המקום.  גדרי  לפי 
אלא שהוא רק מקבל מהעליון המשפיע עליו. לאחר מכן צריכה להיות עבודה 

נעלית יותר:

)בתכונותיו  עצמו  )התחתון(  שהמקום  כך,  כדי  עד  הוא  והזיכוך  הבירור   – ב( 
ידי שמקימים שם מוסדות של  המיוחדות( נעשה מקום של תורה ומצוות, על 
שהמקום  כך  וכו'.  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  חסדים,  וגמילות  תפילה  תורה, 
ו( )שני  ממקום  קדושה(  )של  להשפעה  זקוק  ואינו  עצמי,  באופן  כאילו  נעשה 

עליון יותר.

ויתירה מזו – לא רק "כאילו", אלא באופן שמגלים את המעלה שבתחתון עצמו, 
שהמקום נעשה כמו העצם עצמו )דירה לעצמותו יתברך( ואדרבה אנשי המקום 
פועלים בתורה ומצוות מיוזמתם העצמית, בהתאם למנהגים והדרכים המיוחדים 
)"הלך בנימוסי'"( של המקום ההוא, שבהם מתייחד מקום זה ממקומות אחרים.

על פי זה יובן העילוי של דורנו זה לגבי הדורות שלפנינו. בדורות הקודמים לא 
היה פיזור כה גדול של בני ישראל בכל קצווי תבל כפי שהוא קיים בדורנו זה. 
לא מיבעי ]=אין צורך לומר ש[ בזמן שבית המקדש היה קיים, כשבני ישראל היו 
התגוררו  הגלות  של  הראשונים  בדורות  אפילו  אלא  )וסביבתה(,  ישראל  בארץ 
יהודים רק במדינות מסוימות, על כל פנים רק בחצי כדור הארץ העליון; מה שאין 
עד שגם  יותר,  רבות  במדינות  היהודים  התפזרו  יותר –  המאוחרים  בדורות  כן 
הגיעו לחצי הכדור התחתון )באמריקה וכו'(, ובכל דור ודור נעשתה תוספת בכך, 
עד שבדורנו אנו – כאשר יהודים מצויים בכל קצווי תבל ממש, והם מקיימים שם 
תורה ומצוות, ובאופן של התלבשות לפי מנהגי המקום, ועד שהקימו וממשיכים 

להקים, מוסדות של תורה ומצוות בכל מקום ומקום לפי עניינו.

כשמתבוננים בזאת – אפילו לרגע קל – רואים את העילוי שבדורנו אנו לעומת 
הדורות שלפנינו, בזאת שכבר יש הבירור והזיכוך של כל מדינה ומדינה שבעולם.

כל  את  סיימו  כבר  הסימנים,  כל  שלפי  פעמים(,  )וכמה  לעיל  המדובר  פי  ועל 
הבירורים, הרי מובן מדוע מצויים אנו כבר לקראת הגאולה.
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תפקידו של משיח הוא לא רק לגלות שכל מקום בעולם הוא מרכז של קדושה, 
ייחודי של קדושה שיכול להעשיר אחרים.  אלא גם שכל מרכז כזה הוא מקור 
הוא ייחודי משום שהתורה נלמדת שם לפי נקודת המבט הגשמית של התרבות 

והמנהגים המקומיים.

דבר זה בא לידי ביטוי על ידי השלוחים המשתקעים במקום השליחות שלהם, 
הניב  לפי  תורה  הם מלמדים  כאשר  התרבות.  את  וסופגים  לומדים את השפה 
והמנטליות המקומיים ומנצלים תרבות וקולינריה מקומיות בתוכניות שלהם, אזי 
 – בפרט  המקום שלהם  הארציות של  והתכונות   – בכלל  והגשמיות  הארציות 

הופכות לנקודות חיבור לאלוקות.

כך יוצא שמפעל השליחות הוא בעצם מפעל גאולה. עצם המודל שקבע הרבי 
לעבודת שליחות מזרז את ביאת המשיח.

ת י ת פ ר צ ת  ו ר י ח  . ד

זה מסביר מדוע צרפת, שהיא נושא השיחה שאנו לומדים החודש, הפכה למרכז 
פורח של יהדות. ככל שהמשיח מתקרב, רואים יותר שכל דבר בעולם הוא לא 
רק כלי לקדושה אלא חלק מה' ממש. ואין מקום שאינו שייך לכל זה. להפך, כל 
ההשראה  צורת  את  ולהעניק  לקדושה  ייחודי  מקור  לשמש  יכול  בעולם  מקום 

הייחודית שלו לכל שאר המקומות.

בימי  שלה.  החירות  רוח  הוא  הצרפתית  בתרבות  המרכזיים  הסמלים  אחד 
האדמו"ר הזקן, רוח החירות של צרפת היוותה מכשול בפני היהדות. כיום, אותן 
רוחות של חירות מעניקות ומציגות לנו היבט ייחודי של יהדות. כלומר, שבעידן 
ניתן  כיום,  ומחויבות.  לברוח מקדושה  כדי  עוד  מנוצלת  אינה  החירות  הגאולה, 

וצריך לנצל את החירות למטרות קדושות.

חירויות  מפריבילגיות,  נהנים  אנשים  שבהן  בדמוקרטיות  מלא  היום  העולם 
וזכויות. בעוד שהמוסר והערכים של תרבויות אלו עדיין לא תמיד עולים בקנה 
בכל  כמעט  יהדות  מרכזים משגשגים של  היא שיש  העובדה  התורה,  עם  אחד 
אחת מהדמוקרטיות הללו. זהו האינדיקטור הגדול ביותר לכך שהעולם השתנה. 

העולם נהיה יותר משיח'דיק.

משיח עומד להתגלות, אז הגיע הזמן לחיות עם משיח.
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א. ְמ'ָהאט ֶגעֶרעדט ֶמעֶרעֶרע ָמאל ָלַאֲחרֹוָנה 
לֹויט  ַאז  ַצְייט,  ֶלעְצֶטער  ֶדער  ִאין  ְפַרט  ּבִ אּון 
ֶלעְצֶטער  ֶדער  דֹור  אּוְנֶזער  ִאיז  ִסיָמִנים  ַאֶלע 
ֶטער דֹור פּון  ֶעְרׁשְ ּוְבֵמיָלא ֶדער  ָגלּות  דֹור פּון 
ה, וָוארּום ְמ'ָהאט ׁשֹוין ַפאְרֶעְנִדיְקט ַאֶלע  ְגאּוּלָ
צּו  ְגֵרייט  ׁשֹוין  ֵטייט  ְמ'ׁשְ אּון  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנָיֵני 
יַח  ֵליָמה ַעל ְיֵדי ָמׁשִ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ֶדער ְגאּוּלָ

ׁש. ד ַמּמָ יֶכף ּוִמּיַ ִצְדֵקנּו ּתֵ

לּוי  ּתָ ָדאְך  ִאיז  ה  ְגאּוּלָ ִדי  ַאְנֶדעֶרע:  ְפֶרעְגן 
ֶדעְרצּו  ָזאל  וֶועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז  ֶדעם  ִאין 
ָאֶדער  ֶמעְנטׁש  ֵאיין  ָנאר  ִניט  צּוֶגעְגֵרייט,  ַזְיין 
פּון ֵטייל  ֵאיין  ָנאר  ִניט  ן,  ֶמעְנטׁשְ ֶעְטֶלעֶכע 
ֶדער וֶועְלט - ָנאר ִדי ַגאְנֶצע וֶועְלט, וָוארּום ִדי 
לּוי ִאין ִקיּבּוץ ִנְדֵחי  ה ִאיז ַפאְרּבּוְנְדן אּון ּתָ ְגאּוּלָ
ִאין  אֹויְך  אּון  ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָכל ָהֲאָרצֹות. ירּור פּון אּוּמֹות ָהעֹוָלם ּבְ ֶדעם ּבִ

יּנּוי  ׁשִ ַא   - ֶמען  ְפֶרעְגט   - ֶמען  ֶזעט  וואּו 
ִאיְצֶטער  ִאיז  וֶועְלט  ִדי  ַאז  וֶועְלט,  ֶדער  ִאין 
ִדי ִאין  וִוי  ה  ְגאּוּלָ ֶדער  צּו  צּוֶגעְגֵרייט  ֶמער 

ְפִריֶעְרִדיֶקע דֹורֹות?!

ְפִריֶער  דּוְרְך  ֵטיין  ַפאְרׁשְ ָדאס  ֶמען  וֶועט  ב. 
ָללּות'ִדיֶקער  ים ַזְיין ֶדעם ַטַעם אֹויף ֶדער ּכְ ַמְקּדִ
ָגלּות ִאין  ִאיְדן  פּון  עֹות  ּסָ ַהּמַ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ

קֹום ְלָמקֹום: ִמּמָ

ֵרייטּוְנג  ּפְ ַפאַנאְנֶדעְרׁשְ ִדי  וָואס  י  ּפִ ַעל  ַאף 
ָהעֹוָלם  ְמִדינֹות  יֶדעֶנע  ַפאְרׁשִ ִדי  ִאין  ִאיְדן  פּון 
ִחיצֹוִנּיּות  ים"א( ִאיז ּבְ ין ָהַעּמִ ר ּוְמפֹורד ּבֵ )"ְמֻפּזָ

ַאְלץ יּזּור  ּפִ ֶדער  ֶמער  וָואס  אּון  ְיִריָדה,  ַא 
"ְצָדָקה  ַאז  ַחַז"לב  ָזאְגן   - ְיִריָדה  ִדי  ְגֶרעֶסער 
ְלֵבין  ָרן  ּזְ ּפִ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ
ִאין ִניִמי(  )ַהּפְ ירּוׁש  ּפִ ֶדער  ְוָידּוַע  ָהאּוּמֹות", 
וָואס ַמֲעָלה  ִדי  צּוִליּב  ִאיז  ָדאס  ַאז  ֶדעםג, 

ָמקֹום  ָכל  ּבְ ִאיְדן  פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  דּוְרְך  קּוְמט 
ִאין  בּות  ְ ִהְתַיּשׁ ּבְ ִזיְך  אֶזעְצן  ּבַ ֵזיי  וָואס  ּוָמקֹום, 
ׁש ִמְתַלּבֵ ִזיְך  ַזְייֶנען  אּון  ַלאְנד,  ְפֶרעְמֶדער  ַא 
ִמְנָהֵגי  ִדי  ִאין  ֲהָלָכה(  י  ּפִ ַעל  ר  ַהּמּוּתָ אֹוֶפן  )ּבְ
ִדיָנה ַהּמְ ַפת  ׂשְ ֶרעְדן  )ֵזיי  ִדיָנה  ְוַהּמְ קֹום  ַהּמָ
ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ְלִפי ִעְנָינֹו,  ִעְנָיֵני חֹול וכו'(, ּבְ ּבְ

קֹום, י ַהּמָ קֹום ּוְתכּונֹות ַאְנׁשֵ כּונֹות ַהּמָ ְלִפי ּתְ

ְך ַהּלֵ א  ְלַקְרּתָ "ָאְזַלת  ַחַז"לד  ּוְכִדְבֵרי 
ִעיָקר  "ְוֶזה  ִאיזה:  ִדין  ֶדער  וִוי  יז  ּבִ ִנימּוֵסיּה".  ּבְ
ַאַחר הֹוְלִכין  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

ְנָהג",  ַהּמִ ְוַאַחר  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלׁשֹון 
ִמְנַהג (הּוא  )ׁשֶ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ דֹול  ַהּגָ "ָהִעיָקר 

אּוּמֹות  פּון  ִדיָנה  ַהּמְ ִמְנָהֵגי  ִדי  ִדיָנה"ו,  ַהּמְ
ְמִדינֹות  ֵבי  ּתֹוׁשָ רֹוב  ַזְייֶנען  )וֶועְלֶכע  ָהעֹוָלם 

אֹויף  ִמְנָהִגים  ִדי  אֹויְסנּוְצן  ְכֵדי  ּבִ ָלָאֶרץ(,  חּוץ 
יָך  ַמֲעׂשֶ ל  "ּכָ וָוארּום  ְטן,  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  ִדיֶנען 
יז  ּבִ ָדֵעהּו"ח,  ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּו"ּבְ ַמִים"ז  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ִיְהיּו 

ן" ִאין ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. אֹויְך - "צּוֶגעּבְ

ַחַז"לי  ַמֲאַמר  ִביאּור  ּבְ ַהֲחִסידּותט  ּוִבְלׁשֹון 
ָרֵאל ְלֵבין  רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ "לֹא ִהְגָלה ַהּקָ
ִרים",  ּגֵ ֲעֵליֶהם  ּתֹוְספּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָהאּוּמֹות 
ז אּון ֵגייט אֹויף ִדי ִניצֹוֵצי  ַאז "ֵגִרים" ִאיז ְמַרּמֵ
ָכל ִעְנָיֵני ָהעֹוָלם,  ה וֶועְלֶכע ֶגעִפיֶנען ִזיְך ּבְ ָ ְקדּוּשׁ

אסתר ג, ח. א( 
פסחים פז, ב. ב( 

ראה תו"ח שמות שלה, א. ועוד. וראה גם לקו״ש חכ״ט ע׳  ג( 
355 ואילף.

שמו״ר פמ״ז, ה. ועד״ז בב״ר פמ״ח, יד. וראה ב״מ פו, ב. -  ד( 
וראה בארוכה לקו״ש חלק לו תשא תש״נ.

רמב״ם הל׳ מכירה פכ״ו ה״ח. ועד״ז שם פכ״ח הט״ו: אבל  ה( 
במקום שיש מנהג הלך אחר המנהג ואחר לשון רוב אנשי 

המקום הידועים להם.

רמב״ם שם ספכ״ז. ו( 
טושו״ע  ספ״ג.  דעות  הל׳  רמב״ם  וראה  מי״ב.  פ״ב  אבות  ז( 

או״ח סרל״א.
משלי ג, ו. וראה רמב״ם וטושו״ע שם. שו"ע אדה״ז או״ח  ח( 

סקנ״ו ס״ב.
ואילך(.  סע״א  )יא,  לך  לך  ר״פ  א.  ו,  בראשית  תו״א  ראה  ט( 

מג״א קיז, ב ואילך. ועוד.
פסחים שם. וראה גם זח״א רמד, א ובנצו״א שם. י( 
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ויצא כח, יד. ו. יא(  פי״ג,  במדב״ר  ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה  יב( 
תניא רפל״ו.

ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ִהְגָלה  וָואס  ָדאס  אּון 
עֹוָלם,  ּבָ ְמקֹומֹות  יֶדעֶנע  ַפאְרׁשִ ִאין  ָרֵאל"  ִיׂשְ
ִדי ַזְיין  ּוַמֲעֶלה  ְך  ּוְמַזּכֵ ְמָבֵרר  צּו  ְכֵדי  ּבִ ִאיז 

ִניצֹוצֹות וֶועְלֶכע ֶגעִפיֶנען ִזיְך ִאין ֶיעֶנעם ָאְרט. 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ער "ְצָדָקה ָעׂשָ אּון ֶדעִריּבֶ
דּוְרְך  וַוְייל   - ָהאּוּמֹות"  ְלֵבין  ָרן  ּזְ ּפִ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ֲעבֹוָדה ֵזייֶער  פּון  ַמֲעָלה  ִדי  צּו  קּוְמט  ֶדעם 
ִזיְך  ֶגעִפיֶנען  וֶועְלֶכע  ה  ָ ְקדּוּשׁ יצֹוֵצי  ַהּנִ ִבירּור  ּבְ
ּוְבָכל ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  ּבְ ִמְנָהִגים(  ִדי  )ִאין 

ָמקֹום ּוָמקֹום.

וָואס  ֶדעם  ִאין  ַמֲעָלה  ִדי  מּוָבן  ִאיז  ֶדעְרפּון 
אֶזעְצן  ֵרייט אּון ּבַ ּפְ ִאיְדן וֶועְרן ַפאַנאְנֶדעְרֶגעׁשְ
עֹוָלם  יֶדעֶנע ְמִדינֹות ּבָ ִזיְך ִאין ֶמעֶרעֶרע ַפאְרׁשִ
ה ָוֵקְדָמה ְוָצפֹוָנה  אֹוֶפן פּון "ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ יז ּבְ - ּבִ
ְלַיֲעקֹביא(  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ת  ִבְרּכַ )ּכְ ה"  ָוֶנְגּבָ
ָכל  ּבְ - וַוְייל ַדְוָקא דּוְרְך ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ִאיְדן 
ִניִמית  ּפְ ׁשּות  ל ִהְתַלּבְ אֹוֶפן ׁשֶ ְמִדינֹות ָהעֹוָלם ּבְ
אֶזעְצן ּבַ ִזיְך  דּוְרְך  ִעְנָינֹו(,  ְלִפי  ָמקֹום  ָכל  )ּבְ

אֹויפִפיְרן  ִזיְך  אּון  ַלאְנד,  ֶדעם  ִאין  ן  ֶלעּבְ אּון 
ֶקען  ִדיָנה,  ַהּמְ ִמְנָהֵגי  לֹויט  ִרים  ַהּמּוּתָ ִעְנָיִנים  ּבְ
ל  אֹוֶפן ׁשֶ ירּור ְוִזיּכּוְך )ּבְ ַא ִאיד אֹויְפָטאן ֶדעם ּבִ
ְלִפי  ּוָמקֹום  ָמקֹום  ל  ּכָ פּון  ְלַמְעָלה(  ה  ַמּטָ ִמּלְ
ֵרְך  ִעְנָינֹו הּוא, ַאזֹוי ֶעס וֶועְרט ַא "ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
לֹויט  ים,  ַרּבִ ְלׁשֹון  ְחּתֹוִנים"  "ּתַ ַּבַּתְחּתֹוִנים"יב, 
ֵאין  ֶ ִגְדרֹו הּוא. ַמה ּשׁ ּבְ ְחּתֹון )ּוָמקֹום(  ֶיעֶדער ּתַ
ֲעַראי,  אֹוֶפן  ּבְ ָדאְרט  ִזיְך  ְמ'ֶגעִפיְנט  ַעת  ׁשַ ּבְ ן  ּכֵ
קֹום ַאֵחר, טּוט  יַע ִמּמָ ּפִ ָאֶדער ְמ'ִאיז ָדאְרט ַמׁשְ
ן אֹוֶפן וִוי  ֶמען ָדאְרט ִניט אֹויף ִמיט ֶדעם ֶזעְלּבְ
בּות  ְ ּוְבִהְתַיּשׁ ְקִביעּות  ּבִ ָדאְרט  ט  ְמ'ֶלעּבְ ַעת  ׁשַ ּבְ

קֹום. אַקאְנט ִמיט ִדי ִמְנָהֵגי ַהּמָ אּון ְמ'ִאיז ּבַ

נֹוָסף ְלֶזה - קּוְמט דּוְרְך ֶדעם צּו ִאין ֶדעם ּתֹוֶקף 
ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ וִוי  ֲעבֹוָדה.  ֶדער  פּון  ְוַהְצָלָחה 
ְנָהִגים  טּות: ֶדער ַטַעם אֹויף ִדי ִחיּלּוֵקי ַהּמִ ַפׁשְ ּבְ

צּוִליּב  ִאיז  ִלְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ין  ּבֵ ּתֹוָרה(  י  ּפִ )ַעל 
ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  אְפְטן  ֵאייְנְגׁשַ עִציֶעֶלע  ְסּפֶ ִדי 
ְוַכּיֹוֵצא  קֹום  ַהּמָ י  ַאְנׁשֵ כּוַנת  ּתְ קֹום,  ַהּמָ כּוַנת  )ּתְ
לֹויט  ִזיְך  ְמ'ִפיְרט  ַעת  ׁשַ ּבְ ֶדעְרַפאר,  אּון  ָבֶזה(, 
ֶמער ִאיז  וֶועְלֶכער   - קֹום  ַהּמָ ִמְנַהג  ֶדעם 
ֶרעְנְגט ּבְ  - ֶזה  ָמקֹום  כּוַנת  ּתְ צּו  אְסט  צּוֶגעּפַ
ִאיד ַא  ַדאְרף  ער  ֶדעִריּבֶ ַהְצָלָחה.  ֶמער  ָדאס 
לֹויט  ִפיְרן  ִזיְך  ֶזה  ָמקֹום  ּבְ ִזיְך  ֶגעִפינט  וָואס 
יז ַאז ֶער ַדאְרף אֹויְך אֹויְסנּוְצן  ִדיָנה, ּבִ ִמְנַהג ַהּמְ
וַוְייל  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ַזְיין  ִאין  קֹום  ַהּמָ ִמְנָהֵגי  ִדי 
ֶרעְנְגט ֶעס ֶמער ַהְצָלָחה אֹויְך ִאין  דּוְרְך ֶדעם ּבְ

קֹום. ֶהְתֵאם ְלִמְנָהֵגי ַהּמָ ַזְיין ֲעבֹוָדה ּבְ

ַאז  ִאיז  ִדין  ֶדער  וָואס  גּוָפא  ָדאס  ַאז  יז  ]ּבִ
קֹום - ַמאְכט  ְמ'ַדאְרף ִזיְך ִפיְרן לֹויט ִמְנָהֵגי ַהּמָ
ַא  וֶועְרט  קֹום  ַהּמָ ִמְנַהג  ֶדער  ַאז  ער  ִאיּבֶ ָדאס 
ָדאְרט  ַאז  ֵהייְסט  ָדאס  ּתֹוָרה.  י  ּפִ ַעל  ַהְנָהָגה 
ִאיז ֲהָלָכה,  צּו  יָרה  ְסּתִ ֵקיין  ִניט  ְס'ִאיז  וואּו 
ִזיְך ִפיְרן לֹויט  יב ַא ִאיְדן צּו  ְמַחּיֵ ֲהָלָכה ַעְצָמּה 

ן[. א ּוַמּתָ ִעְנָיֵני ַמּשָׂ ִדיָנה ּבְ ִמְנַהג ַהּמְ

עֹוָלם[  ּבָ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֲעבֹוָדה  ]ִדי  גּוָפא  ּוְבֶזה 
ים  ַלּבִ ּוׁשְ ִעְנָיִנים  ְצוֵויי  ְכָללּות  ּבִ ַפאַראן  ַזְייֶנען 
ְחּתֹון, ּתַ ֶדעם  ִאין  ִניִמית  ּפְ ה  עּוּלָ ּפְ )א( ִדי   -
ָמקֹום  ֶדעם  ִאין  ֲאִפילּו  ה  ָ ְקדּוּשׁ ֶרעְנְגט  ְמ'ּבְ ַאז 
ֶקען  ָדאס  ער  ָאּבֶ ְגָדִרים.  ַזְייֶנע  לֹויט  ְחּתֹון,  ַהּתַ
ט ַלְייּבְ ּבְ ְחּתֹון  ּתַ ֶדער  ַאז  אֹוֶפן  ַאן  ִאין  ַזְיין 
ל ְמַקּבֵ וִוי  ִניט  ֶמער  ִאיז  ֶער  אּון  ְחּתֹון  ּתַ ַא 
ַדאְרף ֶדעְרָנאְך  יַע.  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֶעְליֹון  ֶדעם  פּון 
)ב( ֶדער ָהֲעבֹוָדה:  אֹוֶפן  ֶהעֶכעֶרער  ַא   ַזְיין 
ָמקֹום  ֶדער  ַאז  ְך,  ּכַ ֵדי  ּכְ ַעד  ִאיז  ְוִזיּכּוְך  ירּור  ּבִ
ַהְמיּוָחדֹות(  ְתכּונֹוָתיו  )ּבִ ַעְצמֹו  ְחּתֹון(  )ּתַ
ֶדעם דּוְרְך  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ְמקֹום  ַא  וֶועְרט 

ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ מֹוְסדֹות  אֹויף  ָדאְרְטן  ְמ'ּבֹויט  וָואס 
י ּוָבּתֵ ְכֵנִסּיֹות  י  ּתֵ ּבָ ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ה  ּוְתִפּלָ
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ִאּלּו  ִמְדָרׁשֹות וכו', ַאזֹוי ַאז ֶדער ָמקֹום וֶועְרט ּכְ
ֶטעְנִדיק, אּון ַדאְרף ִניט ָאְנקּוֶמען  ְסְטׁשְ וִוי ֶזעְלּבְ
ִני ְו( קֹום )ׁשֵ ה( ִמּמָ ָ ָעה )פּון ְקדּוּשׁ ּפָ צּו ֶדער ַהׁשְ
ָנאר  ִאּלּו",  "ּכְ ִניט   - ָנאְכֶמער  אּון  יֹוֵתר,  ֶעְליֹון 
ֶדעם ִאין  ַמֲעָלה  ִדי  ה  ְמַגּלֶ ְמ'ִאיז  ַאז  אֹוֶפן  ּבְ
וִוי  ַאזֹוי  וֶועְרט  ָמקֹום  ֶדער  וִוי  ַעְצמֹו,  ְחּתֹון  ּתַ
ֵרְךיג(.  ִיְתּבָ ְלַעְצמּותֹו  ִדיָרה  ַאֵליין )ַא  ֶדער ֶעֶצם 
קֹום טּוֶען אֹויף ִאין ּתֹוָרה  י ַהּמָ ה: ִדי ַאְנׁשֵ ַרּבָ ְוַאּדְ
ִאיִניִציַאִטיוו  ֵאייֶגעֶנער  ֵזייֶער  ִמיט  ּוִמְצוֹות 
ִמְנָהִגים  עִציֶעֶלע  ְסּפֶ ִדי  צּו  ֶהְתֵאם  ּבְ )יּוְזָמה(, 
ָמקֹום,  ֶדעם  פּון  ִנימּוֵסיּה"(  ּבְ ְך  )"ַהּלֵ ּוְדָרִכים 
ִמיט וֶועְלֶכע ֶער ֵצייְכְנט ִזיְך אֹויס פּון ַאְנֶדעֶרע 

ֶעְרֶטער.

ֶדער ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ִאיז  ֶזה  י  ּפִ ַעל  ג. 
ְפֵני ּלִ ׁשֶ ַהּדֹורֹות  י  ְלַגּבֵ ֶזה  דֹוֵרנּו  פּון  אֹויְפטּו 

ִניט  ִאיְדן  ַזְייֶנען  ֶזה  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ דֹורֹות  ִדי  ִאין  ֶזה: 
וִוי  ֵבל  ּתֵ ַקְצֵוי  ָכל  ּבְ ֵרייט  ּפְ ַפאְרׁשְ ַאזֹוי  ֶגעוֶוען 
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִעי  ִמיּבָ לֹא  ֶזה.  דֹוֵרנּו  ּבְ
ֶאֶרץ  ִאין  ֶגעוֶוען  ַזְייֶנען  ִאיְדן  וֶוען  ם  ַקּיָ ָהָיה 
דֹורֹות  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו  ָנאר  )ּוְסִביָבָתּה(,  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶגעוֶוען ִאיְדן  ַזְייֶנען  ָגלּות,  ִאין  ָהִראׁשֹוִנים 
ִנים ּפָ ל  ּכָ ַעל  מֹות,  ְמסּוּיָ ְמִדינֹות  ִאין   ָנאר 
ן ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ָהֶעְליֹון;  ּדּור  ּכַ ֲחִצי  ִאין  ָנאר 
ֶגעוָואְרן  ִאיְדן  ַזְייֶנען   - ֶזה  ַאֲחֵרי  ּלְ ׁשֶ דֹורֹות  ּבְ
ֶמעֶרעֶרע  ִאין  ֵרייט  ּפְ ַפאַנאְנֶדעְרֶגעׁשְ ֶמער 
ְחּתֹון )ִאין  ּדּור ַהּתַ ּכַ יז אֹויְך ִאין ֲחִצי  ְמִדינֹות, ּבִ
ֶדעם  ִאין  ִאיז  ָודֹור  ּדֹור  ּוְבָכל  וכו'(,  ַאֶמעִריַקא 
וואּו   - דֹור  אּוְנֶזער  יז  ּבִ ָנאְכֶמער,  צּוֶגעקּוֶמען 
אּון  ׁש,  ַמּמָ ֵבל  ּתֵ ַקְצֵוי  ָכל  ּבְ ִזיְך  ֶגעִפיֶנען  ִאיְדן 
ל  ם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ּוְבאֹוֶפן ׁשֶ ַזְייֶנען ָדאְרט ְמַקּיֵ
ן  יז ַאז ֵזיי ָהאּבְ קֹום, ּבִ ׁשּות ְלִפי ִמְנָהֵגי ַהּמָ ִהְתַלּבְ
אֹויְפּבֹויֶען  יְך  ַמְמׁשִ ַזְייֶנען  אּון  אֹויְפֶגעּבֹויט 

ּוָמקֹום  ָכל ָמקֹום  ּבְ ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ מֹוְסדֹות 
ְלִפי ִעְנָינֹו.

 - ֶדעם  ִאין  ַאַרְיין  ִזיְך  ְמ'ְטַראְכט  ַעת  ׁשַ ּבְ
ֲאִפילּו ְלֶרַגע ַקל - ֶזעט ֶמען ֶדעם אֹויְפטּו פּון 
י ְפִריֶעְרִדיֶקע דֹורֹות, ִאין ֶדעם  אּוְנֶזער דֹור ְלַגּבֵ
ל ְמִדיָנה  ירּור ְוִזיּכּוְך פּון ּכָ וָואס ְמ'ָהאט ֶדעם ּבִ

עֹוָלם. ּבָ ּוְמִדיָנה ׁשֶ

ַאז  ָעִמים(,  ּפְ ה  )ְוַכּמָ ְלֵעיל  ר  ַהְמדּוּבָ י  ּפִ ְוַעל 
לֹויט ַאֶלע ִסיָמִנים ָהאט ֶמען ׁשֹוין ַפאְרֶעְנִדיְקט 
ְמ'ַהאְלט  ַפאְרוָואס  מּוָבן  ִאיז  ירּוִרים,  ּבִ ַאֶלע 

ה. א ֶדער ְגאּוּלָ ׁשֹוין ּבַ

ֶטעְלט אֹויְסֶגעׁשְ ַזְייֶנען  ִעְנָיִנים  ַאֶלע  ד. 
"ל  ַהּנַ ִעְנָין  ֶדער  ּוְפָרטּותיד.  ָללּות  ּכְ ל  ׁשֶ אֹוֶפן  ּבְ
ָאּפ  ִזיְך  יְגְלט  ּפִ ׁשְ  - ָהעֹוָלם  ירּור  ּבִ ֵלימּות  ׁשְ  -

ירּור פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת. ְמיּוָחד ִאין ֶדעם ּבִ ּבִ

ִיעּוֵדי ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ִאין  ַאז  ים,  ּוְבַהְקּדִ
ת(  ּבָ ׁשַ ה )ִאין ֶדער ַהְפטֹוָרה פּון ֶלעְצְטן  אּוּלָ ַהּגְ
ָצְרַפת: ְמִדיַנת  ֵפירּוׁש  ּבְ אֹויס  ֶמען  ט  ַטְייטׁשְ

ָרֵאל גו' ַעד ָצְרַפת גו'  ה ִלְבֵני ִיׂשְ "ְוָגלּות ַהֵחל ַהּזֶ
ַהר ִצּיֹון  יִעים ּבְ ֶגב, ְוָעלּו מֹוׁשִ ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהּנֶ

לּוָכה"טו. ו ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ּפֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ִלׁשְ

וָואס ֶדעם  פּון  ֵטיין:  ַפאְרׁשְ ֶמען  ַדאְרף 
פּון  ה  ּוְגאּוּלָ ָגלּות  ֶדעם  ְמָפֵרט  ִאיז  ָנִביא  ֶדער 
ְייכּות ׁשַ ַא  ָדא  ְס'ִאיז  ַאז  מּוָבן  ִאיז  ָצְרַפת, 

יֵניֶהם, וָוארּום ֲאִפילּו ַאז ִאיְדן ַזְייֶנען  ְמיּוֶחֶדת ּבֵ
לּות  ַהּגָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶגעוָואְרן  יְקט  ַפאְרׁשִ ה  ִחּלָ ְלַכּתְ
ָדאס ּה  ַנְפָקא־ִמיּנָ ְלַמאי  ִאיז  ָצְרַפתטז,  ִאין 

ִיעּוד  ַא  ִאין  ּוִבְפַרט  סּוק,  ּפָ ִאין  ן  אֹויְסַטְייטׁשְ
לּות ַהּגָ ַהְתָחַלת  וֶועְגן  )ִניט  ִזיְך  ֶרעדט  וָואס 

וֶועְגן  ָנאר(  צּוִריק,  ָיאר  טֹויְזְנט  ְצוֵויי  ְמַעט  ּכִ

מלוקט  בסה״מ  )נסמנו  ובכ״מ  ג.  ס״ע  תרס״ו  המשך  ראה  יג( 
ח״ב ע׳ רמא הערה 32(.

ע״ד שהוא בנוגע לתורה - ראה פרש"י ר״פ בהר. הקדמת  יד( 
התניא )ג, סע״ב(. ולהעיר ממשנה חגיגה יו״ד, א. גמ׳ שם 

יא, א.
עובדי׳ א, כ־כא. טו( 

ראה רד״ק עה״פ. טז( 
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"בית רבי" ח״א פכ״ב )מה, ב ואילך(. ספר השיחות תורת  יז( 
ע׳  ח״ה  מהוריי״צ  אדמו״ר  אגרות־קודש   .203 ע׳  שלום 
תנא. ספר התולדות אדה״ז ע׳ רנט )בהוצאת תשמ״ו - ח״ד 

ע׳ 1025( ואילך. הנסמן לקמן הערה יט. כא.
בית רבי שם הערה א. תורת שלום שם. לקו״ד ח״ד תשיד,  יח( 

ב. וראה שיחת ליל שמח״ת )קודם הקפות( תשד״מ.
ר׳ משה מייזליש - נדפס בבית רבי שם  במכתבו להחסיד  יט( 

קנ־קנא(.  )ע׳  סד  סי׳  הזקן  אדמו״ר  אגרות־קודש  א(.  )מז, 
ובכ״מ )נסמנו ב״מקורות והערות״ לאג״ק שם ע׳ תנד(.

שם משפחה של נַאּפָאליָאן. כ( 
)מח,  שם  רבי  בבית  נדפס   - הנ״ל  ר״מ  להחסיד  במכתבו  כא( 
רלז  )ע׳  ח  סי׳  האמצעי  אדמו״ר  אגרות־קודש  ואילך(.  א 
ע׳  לאג״ק שם  והערות"  ב"מקורות  )נסמנו  ובכ״מ  ואילך(. 

תפט(.

ֶדער ְגאּוָּלה!

ֶדער ִאין  ַאז  ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ֶדעְרפּון  ִאיז 
ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן  ִאיז  ָדאס  ַאז  נֹוֵגַע  ִאיז  ה  ְגאּוּלָ
)ַהְתָחַלת ה"  ַהּזֶ ַהֵחל  "ָגלּות  ַאז  אּון  ָצְרַפת, 

לֹוַמר  ְוֵיׁש  "ָצְרַפת".  ִאין  ֶגעוֶוען  ִאיז  לּות(  ַהּגָ
ירּור ָהעֹוָלם - "ְוָהְיָתה  ֵלימּות ּבִ ַעם, וַוְייל ׁשְ ַהּטַ
לּוָכה" - וֶועְרט אֹויְפֶגעָטאן דּוְרְך ֶדעם  ַלה' ַהּמְ
ָצְרַפת,  ִאין(  ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵני  )"ּבְ פּון  ה  ַוֲעִלּיָ ירּור  ּבִ

ן. ִדְלַקּמָ ּכְ

יּנּוי  ֵטיין לֹויט ֶדעם ׁשִ ה. וֶועט ֶמען ֶעס ַפאְרׁשְ
צּו  ֶזה  דֹוֵרנּו  ּבְ ִאיְדן  פּון  ַיַחס  ֶדער  ִאין  ְוִחיּדּוׁש 
י ֶדעם ַיַחס ִאין ֶדעם דֹור פּון  ְמִדיַנת ָצְרַפת, ְלַגּבֵ

י'ן: ֶדעם ַאְלְטן ֶרּבִ

ֶדעם  פּון  ַצְייט  ֶדער  ִאין  ַאז  ָידּוַעיז,  ְס'ִאיז 
ִמְלָחָמה ִדי  ֶגעוֶוען  ְס'ִאיז  וֶוען  י'ן,  ֶרּבִ ַאְלְטן 
אְלָיאן פּון ְפַראְנְקַרְייְך )ָצְרַפת( אּון  ן ַנאּפָ ְצוִויׁשְ
ֶדער  ָהאט  רּוְסַלאְנד,  פּון  ַסְנֶדר  ַאֶלּכְ ַצאר  ֶדעם 
י ֶגעַהאְלְטן )ִניט וִוי ַאן ַאְנֶדער ָגדֹול  ַאְלֶטער ֶרּבִ
ב ָהרּוְחִני פּון ִאיְדן  ּצָ ָרֵאליח( ַאז ְלטֹוַבת ַהּמַ ִיׂשְ ּבְ
רּוְסַלאְנד  ַאז  עֶסער  ּבֶ ִאיז  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ִעְנָיֵני  ּבְ

ָלה. ן ַא ַמּפָ ַח ַזְיין אּון ָצְרַפת ָזאל ָהאּבְ ָזאל ְמַנּצֵ

ב"פ ַח  ְיַנּצֵ "ִאם  דֹוׁשיט:  ַהּקָ ּוִבְלׁשֹונֹו 
ְויּוַרם  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ר  ָהעֹוׁשֶ ה  יּוְרּבֶ אְרטכ[  ]ּבֹוַנאּפַ
ל  ׁשֶ ן  ִלּבָ ְוִיְתַרֲחקּו  ְרדּו  ִיְתּפָ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶקֶרן 
א' ַח  ְיַנּצֵ ְוִאם  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵמֲאִביֶהן  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ָהעֹוִני  ה  יּוְרּבֶ י  ּכִ ִאם  ַסְנֶדר[  ]ַאֶלּכְ
רּו  ְוִיְתַחּבְ רּו  ְ ִיְתַקּשׁ ֲאָבל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶקֶרן  ל  ּפַ ְויּוׁשְ

ַמִים". ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ דּו ִלּבָ ְוִיְתַעּקְ

וַוְייל ֶגעוֶוען,  ִאיז  ֶדעם  אֹויף  ַטַעם  ֶדער 
ּה( ָהאט ִמיט ִזיְך  רֹאׁשָ אְלָיאן ּבְ ָצְרַפת )אּון ַנאּפָ
חֹוֶפׁש  פּון  נּוָעה  ּתְ ַא  ֶטעְלט  ָפאְרֶגעׁשְ ֶדעמּוְלט 
ֶוֱאמּוָנה ִאין ֶדעם  ִעְנָיֵני ַדת  ל  ִמּכָ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 
ה פּון ַמְלכּות ָצְרַפת  ְטן. אּון ִדי ְקִליּפָ עְרׁשְ אֹויּבֶ
"ּתֹוֶקף ֶגעוֶוען  ִאיז  וֶועְלֶכע   - אְלָיאן(  )ַנאּפָ
אּות "ּגֵ ֵזייֶער  צּוִליּב  ה"  ׁשֶ ַהּקָ ין  ְוַהּדִ ה  ִליּפָ ַהּקְ
ּוְגבּוָרתֹו  ּכֹחֹו  ַעל  ְוִלְסמֹוְך  ִלְתלֹות  אּות  ְוִהְתַנּשְׂ
ָחה ּגָ ַהַהׁשְ ק  ּוְמַסּלֵ ָיִדי  ְועֹוֶצם  ּכִֹחי  לֹוַמר  כו' 
ִדי דּוְגַמת  )ּבְ כו'"  אלִֹקים  ּבֵ חֹון  ּוִבּטָ ֶוֱאמּוָנה 
י  ֶרּבִ ִמיֶטעֶלער  ֶדער  וִוי  ַסְנֵחִריב(,  פּון  ה  ְקִליּפָ
ִעְנָין  ַאן  לֹויז  ּבְ ֶגעוֶוען  ִניט  ִאיז   - ְמַבֵארכא  ִאיז 
ים ְוַהּדֹורֹות  ַמּנִ ָעה כו', ָנאר נֹוֵגַע ְלָכל ַהּזְ ְלִפי ׁשָ

ְלַאֲחֵרי ֶזה,

ע  ְפַראְנצֹויִזיׁשֶ ִדי  ַאז  ִמים  ַהּיָ ִדְבֵרי  ּבְ ָידּוַע  ּכְ
ַאְלס )וָואס  תקמ"ט  ַנת  ׁשְ ּבִ ֶרעוָואלּוִצֶיע 

אְלָיאן ֶגעוָואְרן ִפיֶרער  ּתֹוָצָאה ֶדעְרפּון ִאיז ַנאּפָ
ִאיז עֶטער(  ּפֶ ׁשְ ָיאר  ֶעְטֶלעֶכע  ָצְרַפת  פּון 
ַאן ָכה,  ַמְהּפֵ ע  ִאיִדיֶעָלאִגיׁשֶ ַאן  אֹויְך  ֶגעוֶוען 
ַראְכט  ִמיְטֶגעּבְ ִזיְך  ִמיט  ָהאט  וָואס  ָלִלי  ּכְ ִעְנָין 
אּון  וֶועְלט,  ַגאְנֶצער  ֶדער  ִאין  ִעיְקִרי  יּנּוי  ׁשִ ַא 
ִזי ִאיז ֶגעוֶוען פּון ִדי ְמאֹוָרעֹות ִעיְקִרּיֹות אֹויף 
ִדי ֶגעוָואְרן  אֹויְפֶגעּבֹויט  ְס'ַזְייֶנען  וֶועְלֶכע 
ְיסֹודֹות ַהַהְנָהָגה פּון ֶדער "ָמאֶדעְרֶנער וֶועְלט" 

ה: אּון קּוְלטּור, ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

פּון ָלה  ֶמְמׁשָ ִדי  ִאיז  ָכה,  ַמְהּפֵ ֶדער  יז  ּבִ
ִאיְנַגאְנְצן ֶגעוֶוען  ִדינֹות(  ַהּמְ )ְורֹוב  ָצְרַפת 
אּון ה,  ּוַמְלּכָ ֶמֶלְך  ֶדעם  פּון  ַהאְנט  ֶדער  ִאין 

ִאיז  ֵזיי  א  ּבַ וִוי  ִאיר  ִמיט  ָאְנֶגעִפיְרט  ן  ָהאּבְ ֵזיי 
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ראה שיחת שמח״ת תרע״ו - נעתקה בס׳ מגדל עוז )כפ״ח  כב( 
תש״מ( ס״ע תנז ואילך.

רמ  ע׳  שם  )אג״ק  הנ״ל  אדהאמ״צ  במכתב  בארוכה  ראה  כג( 
ואילך(. לקו״ד ח״א יג, ב ואילך.

אג״ק שם ע׳ רמד. בית רבי שם מו, א הערה ב. לקו״ד שם יד,  כד( 
ב.

אג״ק שם ע׳ רמג. כה( 

 570 ע׳  ח״ב  גם ספר השיחות תשמ״ט  ראה  להלן,  בהבא  כו( 
ואילך. תשנ״ב ח״א ע׳ 4־163.

וכן בנוגע לדורות שלפנ״ז - "אשר הרבו להרע בישראל . .  כז( 
כמבואר בספר שבט יהודה באריכות וכו'" )אג״ק אדהאמ״צ 
)ה,  גם בספרו שערי תשובה ח״א פ״ה  וראה  ע׳ רלט.  שם 

ב((.
וראה לקמן ס״ז שינוי התקופות בזה. כח( 

ֶגעוֶוען  ִאיז  ֶרעוָואלּוִצֶיע  ִדי  אֹויְסֶגעקּוֶמען. 
ן ַזְייֶנען ְפַריי  אְגִריְנֶדעט אֹויף ֶדעם ַאז ֶמעְנטׁשְ ּבַ
צּו ִזיְך ִפיְרן וִוי ֵזיי וִויְלן, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען 
אְפַריְיֶען  ה צּו ּבַ ֶגעוָואְרְפן ֶדעם ֶמֶלְך ּוַמְלּכָ ַאָראּפְ
ָלה, אּון ָדאס  ִליָטה ּוֶמְמׁשָ ִדי ְמִדיָנה פּון ֵזייֶער ׁשְ
וֶועְלֶכער  יּבּור  ַהּצִ ַהְנָהַלת  צּו  עְרֵגיין  ִאיּבֶ ָזאל 

ִדיָנה. י ַהּמְ ל ַאְנׁשֵ ֶטעְלט ָפאר ּכָ ׁשְ

וָואס  ַמֲעָלה  ִדי  ָדאס ָהאט  ַאז  ֲאִפילּו  ָכאטׁש 
ִמּיּות אּון ִאין ֶצֶדק  ַגׁשְ ֶעס קּוְמט צּו ִאין חֹוֶפׁש ּבְ
ַראְכט ַא ֵחירּות  ר כו', אּון ָדאס וָואְלט ֶגעּבְ ְויֹוׁשֶ
ַאז  אְלד  וִויּבַ ער  ָאּבֶ ִאיז   - ִאיְדן  א  ּבַ ירּות  ַוֲעׁשִ
ְיסֹוד  ֶדעם  אֹויף  אְגִריְנֶדעט  ּבַ ִניט  ָדאס  ְמ'ָהאט 
ִזיְך  ִמיט  ָדאס  ָהאט   - ה'  ּבַ חֹון  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  פּון 
אְלָיאן(  עִציֶעל דּוְרְך ַנאּפָ ַראְכט )אּון ְסּפֶ אֹויְך ֶגעּבְ
פּון חֹוֶפׁש  רּוְחִנּיּותכב,  ּבְ חֹוֶפׁש  פּון  צּוַגאְנג  ַא 
וכו', ְוֶהְפֵקרּות  עֹול  ִריקּות  ּפְ אּון  ַדת,  ִעְנָיֵני 
ה  ּמָ ּכַ ָנאְך  אֹויף  ֶגעוֶוען  יַע  ּפִ ַמׁשְ ָהאט  וֶועְלֶכע 
ַאֲחֵרי ֶזה. ּלְ ים ׁשֶ ְזַמן ַההּוא ּוִבְזַמּנִ ה ְמִדינֹות ּבִ ְוַכּמָ

ד ְמַנּגֵ י  ֶרּבִ ַאְלֶטער  ֶדער  ָהאט  ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ
אּון  ָצְרַפת,  ַמְלכּות  ֶקעְגן  ַהּתֹוֶקף  ָכל  ּבְ ֶגעוֶוען 
ל ֶגעוֶוען ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרִליְרן ִדי  ּלֵ ָהאט ִמְתּפַ

ִמְלָחָמה,

ָהאט  ֶער  וָואס  ֶדעם  צּוִליּב  ַאז  ְך,  ּכַ ֵדי  ּכְ ְוַעד 
ֶדער  ִאיז  ִליָטָתם,  ׁשְ ַחת  ּתַ ַזְיין  ֶגעוָואְלט  ִניט 
ְרכּוׁשֹו )ְוָכל  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִמיט  י  ֶרּבִ ַאְלֶטער 
ֶדֶרְך  ּבְ ַאז  יז  )ּבִ ְלַיאִדיכג  פּון  ַאְנְטָלאְפן  ּוְנָכָסיו( 
ֶדעְרָנאְך ִאיז  ֶדעְרפּוןכד  ּתֹוָצָאה  ַאְלץ  ַבע  ַהּטֶ
י'ן ִאין  קּות פּון ֶדעם ַאְלְטן ֶרּבִ ּלְ ֶגעוֶוען ִדי ִהְסּתַ

כ"ד ֵטֵבת(. ֶיעָנא ּבְ ַפר ּפְ ּכְ

ִמיֶטעְלן  )ֶדעם  ֶגעוֶוען  ַמְבִטיַח  ֶער ָהאט  אּון 
וֶועט  רּוְסַלאְנד  ַאז  בּוָעהכה,  ׁשְ ִליֵדי  ַעד  י'ן(,  ֶרּבִ
וָואס ֲהָוה.  ְך  ּכַ אּון  ִמְלָחָמה,  ִדי  ַזְיין  ַח  ְמַנּצֵ

דּוְרְך ֶדעם ַזְייֶנען ִאיְדן ֶדעמּוְלט ֶגעַראֶטעוֶועט 
וָואס  ְרצּוָיה  י  ְלּתִ ּבִ ָעה  ּפָ ַהׁשְ ֶדער  פּון  ֶגעוָואְרן 
ָצְרַפת וָואְלט  ֶדעמּוְלט  אֹויּב  ֶגעוֶוען  וָואְלט 

ן ֶדעְרָנאְך  ַאְייְנֶגענּוֶמען רּוְסַלאְנד, אּון ִאיְדן ָהאּבְ
ם ִלּבָ ִקירּוב  ּבְ ֲעבֹוָדָתם  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ ֶגעֶקעְנט 
ֶדעם  דּוְרְך   - ּוִבְמיּוָחד  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ֶאל 
ְמִדיָנה ַהִהיא דּוְרְך  ִגיּלּוי פּון ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּבִ
יֵאינּו ְמַמְלֵאי ְמקֹומֹו פּון ֶדעם ַאְלְטן  ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ

י'ן. ֶרּבִ

ִאיז  וָואס  ִחיּדּוׁש  ֶדעם  ֶמען  ֶזעט  יי  ֶדעְרּבַ ו. 
ַיַחס  ֶדעם  ִאין  ֶזה  דֹוֵרנּו  ּבְ ְמיּוָחד  ּבִ צּוֶגעקּוֶמען 
בֹוד  ּכְ פּון  ִליחּות  ּוִבׁשְ כַֹח  ּבְ ָצְרַפת,  ְמִדיַנת  צּו 

יא דֹוֵרנּוכו: ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ ְקדּוּשׁ

ִניט קּוְקְנִדיק אֹויף ֶדעם וָואס ִדי ְמִדיָנה ִאיז 
ה ִליּפָ ַהּקְ "ּתֹוֶקף  ֶדער  ָהֵהם  ים  ְזַמּנִ ּבִ ֶגעוֶוען 
ד ֶגעוֶוען צּו ֶדער ַהְנָהָגה ַעל  כו'", אּון ָהאט ְמַנּגֵ
וכו',  ַהֲחִסידּות  ֶדֶרְך  ּבְ ּוִבְפַרט  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  י  ּפִ
ַאזֹוי  י  ֶרּבִ ַאְלֶטער  ֶדער  צּוִליּב ֶדעם ָהאט  וָואס 
"ל ּנַ )ּכַ חֹון  ִנּצָ ִאיר  צּו  ֶגעוֶוען  ד  ְמַנּגֵ ַטאְרק  ׁשְ

ְסִעיף ה(, אּון אֹויְך ִאין ִדי דֹורֹות ְלַאֲחֵרי ֶזהכז - 
ב ִאין ָצְרַפת ִאיז  ּפֹוֵעל, ַאז ֶדער ַמּצָ ֶזעט ֶמען ּבְ
ַמִים כו',  ל אֹויף ִיְרַאת ׁשָ ִניט ֶגעוֶוען ַאזֹוי ְמסּוּגָ
יֵאינּו )ְמַמְלֵאי ְמקֹומֹו  א ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ אּון אֹויְך ּבַ
ְקִביעּות  י'ן( ִאיז ִניט ֶגעוֶוען ּבִ פּון ֶדעם ַאְלְטן ֶרּבִ
ְך( ֶדער ִגיּלּוי פּון ֲהָפַצת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ל ּכַ )ּכָ

ִאין ָצְרַפתכח- 
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ִמן  ה ֶגעוָואְרן  ּנֶ ּתַ ִנׁשְ ב ִאיְצֶטער  ַמּצָ ִאיז ֶדער 
ָדאְרְטן  וָואס  ָנאר  ִניט  ַאז  ֶצה,  ַהּקָ ֶאל  ֶצה  ַהּקָ
קֹום  )ִמּמָ ה  ָ דּוּשׁ ַהּקְ אֹור  ֶדער  ֶדעְרְגֵרייְכט  ָהאט 
ְדתֹוָרה  )ִנְגֶלה  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ִאיְדן  ָנאר  ַאֵחר(, 
ִיְרַאת ּבְ ִמְצוֹות  ֵמי  ּוְמַקּיְ ַהּתֹוָרה(  ּוְפִניִמּיּות 

ְזַמן,  ְך  ְלֶמׁשֶ אֶזעְצט  ּבַ ָדאְרט  ִזיְך  ן  ָהאּבְ ַמִים  ׁשָ
ת מֹוִרי  ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ּכְ ִליחּותֹו פּון  ׁשְ ּבִ ּוִבְמיּוָחד - 
ָדאְרט ִזיְך  אּון  דֹוֵרנּו,  יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי 
ְצוֹות  עֹוֵסק ֶגעוֶוען ִאין ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ
וכו',  ּתֹוָרה  י  ִחיּדּוׁשֵ ן  ַרְייּבְ ׁשְ ִמיט  אּון  ִהיּדּור,  ּבְ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים(  פּון וֶועְלֶכע אֹויְך ַאְנֶדעֶרע )ּבִ
ִאיז ָדאס  וָואס  ֶדעם  דּוְרְך  ֶלעְרֶנען,  ֶקעֶנען 

ֶדעְרָנאְך ַארֹויס ִאין ְדפּוס ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה.

וֶועְלט ְצוֵוייֶטער  ֶדער  ָנאְך   - ּוִבְמיּוָחד 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַזְייֶנען  ִמְלָחָמה, 
פּון ִאיְדן  אֶזעְצט  ּבַ ָדאְרט  ִזיְך  אּון  ַאִהיְנצּו 
ֶגעוָואְרן  ִאיז  ִזי  ַאז  יז  ּבִ ְמִדינֹות,  יֶדעֶנע  ַפאְרׁשִ
ַקְייט, ִאיִדיׁשְ אּון  ּתֹוָרה  פּון  ז  ּוֶמְרּכָ ָמקֹום  ַא 

ֲהָפַצת  אּון  ְכַלל  ּבִ ֲהדּות  ְוַהּיַ ַהּתֹוָרה  ֲהָפַצת  פּון 
וָואס  ֶדעם  דּוְרְך  ְמיּוָחד,  ּבִ ַהֲחִסידּות  ַמְעָינֹות 
ִריּבּוי ַא  ֶטעְלט  אֹויְפֶגעׁשְ ָדאְרט  ְמ'ָהאט 
 - ּוִבְמיּוָחד  ּכֹוֵלל  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ מֹוְסדֹות 
אֹויְך  אוִויטׁש",  ְליּוּבַ ִמיִמים  ּתְ "ּתֹוְמֵכי  יַבת  ְיׁשִ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִמיט  ָבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ִמיִמים"  ּתְ "ַאֵחי 
ַטֲהַרת  ַעל  ְכַלל  ּבִ ִחיּנּוְך  מֹוְסדֹות  אּון  ְסִניִפים, 
ָדאְרט  ֶמען  ְדרּוְקט   - ְלֶזה  נֹוָסף  אּון  ַהּקֹוֶדׁש, 
ִניִמּיּות ּפְ ִאין  אּון  ְדתֹוָרה  ִנְגֶלה  ִאין  ְסָפִרים, 
אֹוֶפן פּון הֹוֵלְך ּומֹוִסיף ְואֹור. ַהּתֹוָרה, ְוָכל ֶזה ּבְ

י ּפִ ַעל  מּוָבן  ִאיז  ָדָבר  ּבְ ִחיּדּוׁש  ֶדער  אּון 
ּנֹוֵגַע צּו ֶדער ֲעבֹוָדה  ם וִוי ָדאס ִאיז ּבַ ׁשֵ "ל: ּכְ ַהּנַ
ִאיְדן  ַזְייֶנען  ְלדֹור  ִמּדֹור  ַאז  ָהעֹוָלם,  ְכָללּות  ּבִ
ֶעְרֶטער וַוְייֶטעֶרע  ַניְיֶע,  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען 
ִדי  וָוארּום  ירּור,  ּבִ ֶדעם  אֹויְפָטאן  ָדאְרְטן  ְכֵדי  ּבִ

אֶזעְצט ִזיְך ִאין  ַעת ְמ'ּבַ ׁשַ ירּור ִאיז ּבְ ֵלימּות ַהּבִ ׁשְ
ִנימּוֵסיּה", ְמ'נּוְצט אֹויס  ְך ּבְ ֶדעם ָמקֹום אּון "ַהּלֵ
קֹום אֹויף מֹוִסיף ַזְיין ִאין ֲעבֹוַדת  ִדי ִמְנָהֵגי ַהּמָ
ּנֹוֵגַע  ּבַ אֹויְך  ִאיז  ַאזֹוי   - ב(  ְסִעיף  "ל  ּנַ )ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ
יֵאינּו ִאין ֲהָפַצת  צּו ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ
ְעָינֹות חּוָצה, ַאז  ֲהדּות אּון ֲהָפַצת ַהּמַ ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ
ְך ַהּדֹורֹות ִאיז ִאין ֶדעם צּוֶגעקּוֶמען ֶמער  ֶהְמׁשֵ ּבְ
דֹוֵרנּו ֶזה ִאיז צּוֶגעקּוֶמען ֶדער  יז ַאז ּבְ אּון ֶמער, ּבִ
ירּור אֹויְך פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת, ַאז ִניט קּוְקְנִדיק  ּבִ
ְחּתֹון  אֹויף ֶדעם וָואס ִזי ִאיז ֶגעוֶוען ַא ָמקֹום ּתַ
ֶגעוֶוען ַזְייֶנען  קֹום  ַהּמָ ִמְנָהֵגי  ִדי  אּון  יֹוֵתר  ּבְ
ַמִים כו'  ׁשָ ִיְרַאת  ִעְנָיֵני  יָרה צּו  ְסּתִ ַא  ַדאָמאְלס 
ד  ְמַנּגֵ י  ֶרּבִ ַאְלֶטער  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר  )וָואס 
ן ִאיְדן  חֹון פּון ָצְרַפת(, ָהאּבְ ִנּצָ ֶגעוֶוען צּו ֶדעם 
ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  כַֹח  )ּבְ ֶזה  דֹוֵרנּו  ּבְ
אֶזעְצט  ּבַ ִזיְך  ן(  ִדְלַקּמָ ּכְ דֹוֵרנּו,  יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר 
ְך  ִאין ֶדער ְמִדיָנה אּון ִאיר ְמָבֵרר ֶגעוֶוען אּון ְמַזּכֵ
ה - ְמ'ָהאט אֹויְסֶגענּוְצט  ַרּבָ יז ַאז ַאּדְ ֶגעוֶוען, ּבִ
אֹויף ִנימּוֵסיּה"(  ּבְ ְך  )"ַהּלֵ קֹום  ַהּמָ ִמְנָהֵגי  ִדי 
אּון  ֲהדּות  ְוַהּיַ ַהּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ִאין  ַזְיין  מֹוִסיף 

ֲהָפַצת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

קּוְמט  ֶדעם  אֹויף  ּכַֹח  ֶדער  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ז. 
א  ּבַ ֵסֶדר  ֶדער  ֶגעוֶוען  ִאיז  ַאזֹוי  וָואס  ֶדעְרפּון 
מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ַאֵליין,  ַהּדֹור  יא  ְנׂשִ ֶדעם 

ְוָחִמי ַאְדמּו"ר:

יֵאינּו ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינּו  פּון  ָקבּוַע  ָמקֹום  ֶדער 
ִאיז ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ יז  ּבִ
ְמ'ִאיז  וֶוען  ֲאִפילּו  רּוְסָיא.  ְמִדיַנת  ִאין  ֶגעוֶוען 
ָדאס  וָואס   - ַהִהיא  ְמִדיָנה  פּון  ַארֹויְסֶגעָפאְרן 
ַמֲהַר"ׁשכט  י'ן  ֶרּבִ ן פּון ֶדעם  ָאְנֶגעהֹויּבְ ִזיְך  ָהאט 
אֹוֶפן ֲעַראי, ַעל ְמָנת  - ִאיז ָדאס ֶגעוֶוען ָנאר ּבְ

ַלֲחזֹור.

יא דֹוֵרנּו ִאיז צּוֶגעקּוֶמען ֶדער ִחיּדּוׁש  א ְנׂשִ ּבַ
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לקו״ש חי״ח ע' 303 ואילך. ל( 
ולהעיר שכמה מרבותינו נשיאינו דיברו בשפה הצרפתית, ראה  לא( 
)לדוגמא( ספר התולדות שם ע' 42. אג״ק אדמו״ר מהורש״ב 
ח״ד ע׳ רמו )ושם, שפעם, בהיות כ״ק אדנ״ע עם בנו כ״ק מו״ח 
אדמו״ר בצרפת, במשך כארבעה שעות דיבר בשפה הצרפתית(.

ספר התולדות שם. לב( 
לקו״ד ח״ב שא, א. שה, א. לג( 

ראה אג״ק הנ״ל ח״ב ע׳ תשנג. לד( 
של  באופן  שם  היו  לא  ואדנ״ע  מהר״ש  אדמו״ר  משא״כ  לה( 

קביעות כו׳.
ע״פ   - בפריז  תרצ״ו  אלול  ח׳  ד׳,  מיום  לדודי,  אני  ד״ה  לו( 

רשימת מאמרי דא״ח שלו )קה״ת תשכ״ח(. ועוד.
פורים תרח״ץ בפריז )ספר השיהות תרצ״ו־חורף ה׳ש״ת ע׳  לז( 

257 ואילך(.

ָפָניו - ַאז ֶער ָהאט עֹוֵקר  ּלְ יִאים ׁשֶ י ִדי ְנׂשִ ְלַגּבֵ
ָהאט  אּון  רּוְסָיא,  ְמִדיַנת  פּון  ְמקֹומֹו  ֶגעוֶוען 
אֶזעְצט ִאין ַאְנֶדעֶרע ְמִדינֹות. ּוִבְכָללּות -  ִזיְך ּבַ
קּופֹות,  ּתְ ְדַריי  יאּותֹו ֶגעוֶוען  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ ַזְייֶנען 
ַאָמאלל(:  ֶגעֶרעדט  )וִוי  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ְלֶעֶרְך  פּון 
ִעיָקר  ּבְ קּוָפה )תר"פ-תרפ"ח( -  ֶטע ּתְ ִדי ֶעְרׁשְ
)תרפ"ח- קּוָפה  ּתְ ְצוֵוייֶטע  ִדי  רּוְסַלאְנד,  ִאין 
קּוָפה ּתְ ְדִריֶטע  ִדי  אּון  ּפֹוִלין,  ִאין   - ת"ש( 

ִרית. )ת"ש־תש"י( - ִאין ַאְרצֹות ַהּבְ

ָכל ָמקֹום ַדאְרף  ר ְלֵעיל, ַאז ּבְ י ַהְמדּוּבָ ְוַעל ּפִ
ּוְתכּונֹות  ִמְנָהִגים  ִדי  לֹויט  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ִדי  ַזְיין 
ֶגעוֶוען ַזְייֶנען  ִנימּוֵסיּה"(,  ּבְ ְך  )"ַהּלֵ קֹום  ַהּמָ
אֹוֶפן ֶדעם  ִאין  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ יּנּוִיים  ׁשִ
ֲהדּות אּון ֲהָפַצת  ָהֲעבֹוָדה פּון ֲהָפַצת ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ
וואּו  ָמקֹום  ֶדעם  צּו  ֶהְתֵאם  ּבְ חּוָצה,  ְעָינֹות  ַהּמַ

אֶזעְצט. ֶער ָהאט ִזיְך ּבַ

יא דֹוֵרנּו ַעְצמֹו  א ְנׂשִ אְלד ַאז ּבַ ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז וִויּבַ
י  יֶדעֶנע אֹוַפּנֵ ׁשּות ִאין ַפאְרׁשִ ִאיז ֶגעוֶוען ִדי ִהְתַלּבְ
וואּו ֲאבֹוָתיו(,  )ְמקֹום  רּוְסַלאְנד  פּון  ָהֲעבֹוָדה, 
ֲעבֹוָדָתם,  ֶגעָטאן  ן  ָהאּבְ יֵאינּו  ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינּו  ַאֶלע 
 - ַהַּתְחּתֹון  ּדּור  ּכַ ֲחִצי  ִרית,  ַהּבְ ַאְרצֹות  ִאין  יז  ּבִ
ֶדעם  אֹויְפָטאן  צּו  ּכַֹח  ֶדעם  ן  ֶגעֶגעּבְ ָדאס  ָהאט 
עֹוָלם, אֹויְך ִאין ֶדעם  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ירּור פּון ּכָ ּבִ

יֹוֵתר, וִוי ְמִדיַנת ָצְרַפת ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. ְחּתֹון ּבְ ּתַ

י  אּון ָדאס ִאיז ֶדער ִחיּדּוׁש פּון דֹוֵרנּו ֶזה ְלַגּבֵ
דֹורֹות  ִדי  )אּון  י'ן  ֶרּבִ ַאְלְטן  ֶדעם  דֹור פּון  ֶדעם 
ַיַחס  ָגלּוי ּבְ ְכַלל( - וִוי ְמ'ֶזעט ֶעס ּבְ ְפֵני ֶזה ּבִ ּלִ ׁשֶ

צּו ְמִדיַנת ָצְרַפת:

ִזיְך ָהאט  וָואס  ְוִזיּכּוְך  ירּור  ּבִ ֶדער  ְלַאֲחֵרי 

ֲהָפַצת פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  דּוְרְך  אֹויְפֶגעָטאן 
ְך  ֶמׁשֶ ְעָינֹות חּוָצה ּבְ ֲהדּות ַוֲהָפַצת ַהּמַ ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ
וָואס  י'ן,  ֶרּבִ ַאְלְטן  ֶדעם  דֹורֹות פּון  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ְוִזיּכּוְך  ירּור  ּבִ ַא  אֹויְפֶגעָטאן  ָהאט  ֲעבֹוָדה  ִדי 
ה(, ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  ֶדֶרְך  )ּבְ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ אֹויְך 
צּו ֶנעֶעְנֶטער  ַאְלס  קּוֶמעְנִדיק  ְוִעיָקר:  ְועֹוד 
ֵלימּות ׁשְ ַזְיין  וֶועט  ֶעס  וֶוען  ה  ְגאּוּלָ ֶדער 
דֹוֵרנּו ֶזה ל ָהעֹוָלם - ָהאט ֶמען ּבְ ירּור פּון ּכָ  ַהּבִ

ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר  ַ בֹוד ְקדּוּשׁ אקּוֶמען פּון ּכְ ּבַ
אֹויְפָטאן  צּו  ּכַֹח,  ֶהעֶכעְרן  ַא  ָנאְך  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ

ירּור אֹויְך פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת. ֶדעם ּבִ

ִדי ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ִזיְך  ָהאט   - יֹוֵתר  ּוִבְכָללּות 
ַמֲהַר"ׁשלא,  י'ן  ֶרּבִ ֶדעם  פּון  ָנאְך  ֶזה  ּבְ ֲעבֹוָדה 
ָידּוַעלב ַאז ֶער ִאיז ֶעְטֶלעֶכע ָמאל ֶגעָפאְרן ִאין  ּכְ
ׁשּוָבה  ֲעֵלי ּתְ ָצְרַפת אּון ָהאט ָדאְרט ֶגעַמאְכט ּבַ
)נֹוָסף ְלֶזה וָואס ֶער ָהאט ָדאְרט ֶגעְטַראְכט אּון 
אּון  ַהֲחִסידּות(,  ּתֹוַרת  ִאין  ִעְנָיִנים  אֹויְפֶגעָטאן 
"ּב(  י'ן )ְמהֹוַרׁשַ ֶדעְרָנאְך ָנאְכֶמער דּוְרְך ֶדעם ֶרּבִ
ֶגעוֶוען ָדאְרט  ִאיז  וֶועְלֶכער  ֵעֶדן,  ָמתֹו  ִנׁשְ
ֶמעְנָטאן(  )ִאין  ָדאְרט  ַאז  יז  ּבִ ָמאל,  ֶמעֶרעֶרע 
ֱעַר"ב ּתֶ ְך  ֶהְמׁשֵ פּון  ְנָין"  "ּבִ ֶדער  ֶגעוֶוען  ִאיז 
ן ַא  ִריּבְ דּוַעלג, אּון ֶער ָהאט ָדאְרְטן אֹויְך ֶגעׁשְ ַהּיָ

ְךלד. ֵחֶלק פּון ֶדעם ֶהְמׁשֵ

ל  ׁשֶ אֹוֶפן  ּבְ  - ירּור  ַהּבִ ֵלימּות  ּוׁשְ ִעיַקר  אּון 
אֹוֶפן  יז ּבְ ִניִמילה, ּבִ בּות ּוְבאֹוֶפן ּפְ ְ ְקִביעּות ְוִהְתַיּשׁ
דֹוֵרנּו, דּוְרְך  פּון ֲהָפָצה - ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעָטאן ּבְ
יא דֹוֵרנּו,  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ּכְ
ִאין  ֶגעוֶוען  ִאיז  ֶער  וָואס  ְלֶזה  נֹוָסף   - וָואס 
ֶגעָזאְגט  ָדאְרט  ָהאט  אּון  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָצְרַפת 
ֶער ָהאט   - יחֹותלז  ׂשִ אּון  ֲחִסידּותלו  ַמֲאָמֵרי 
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שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  התיישבו  תרצ״ג  חורף  בשלהי  לח( 
והרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע בצרפת, שם 

דרו כשמונה שנים עד שנת תש״א. המו״ל.
 9 ראה בפרטיות במבוא לאג״ק אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ע׳  לט( 

ואילך.
ואף שזה בא בתחלה מצד טבעו )טבע גם של אוה”ע(, הרי  מ( 
הפנימי  שרצונו  ספ״ב(  גירושין  )הל׳  הרמב״ם  פס״ד  ע”פ 
של ישראל הוא לקיים תומ״צ, מובן, שדברי תורה מושכים 

אותו - מעצם טבעו - ללמוד ולעיין בהם.

ובלשון מכתבו בקשר להתייסדות הישיבה שם )אג״ק שלו  מא( 
ח״ט ע׳ רפה(: “כל מדינה ומדינה יש לה תנאי חיים שונים . 
. אבל בנוגע הסדרים העיקרים של ישיבת תומכי תמימים 
אין לזוז מהם אף זיז כל שהוא בכל תוקף כעין דהוא בארעא 
וקימנו  שהחינו  “ברוך  לעיל:  שם  וראה  דליובַאוויטש”. 
במדינת  תמימים  תומכי  ישיבת  ליסד  הזה  לזמן  והגיענו 
בזה  שגורמים  רוח  והנחת  העונג  גודל  לשער  ואין  צרפת, 
כו׳”. -  להוד כ״ק אבותינו רבותינו הקדושים בשמי עליון 

וגודל השמחה בזה יומתק ע״פ המבואר בפנים.

וֶועְלֶכע  יתֹו,  ּבֵ ֵני  ִמּבְ לּוִחים  ׁשְ יְקט  ֶגעׁשִ ָדאְרְטן 
ִניםלח, אּון עֹוֵבד  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ט  ֶגעֶלעּבְ ָדאְרט  ן  ָהאּבְ
ִליּמּוד ִנְגֶלה ְדתֹוָרה ּוְפִניִמּיּות  ֶגעוֶוען ֲעבֹוָדָתם ּבְ
ְתֵבי  ּכִ יְקט  ֶגעׁשִ ָדאְרט  ָהאט  ֶער  אּון  ַהּתֹוָרה, 
ּלֹו, אּון ָדאְרט ַזְייֶנען  רֹות קֹוֶדׁש ׁשֶ ֲחִסידּות ְוִאּגְ
ה ִעְנָיִנים ִלְדפּוסלט  ּמָ אֹויְך צּוֶגעְגֵרייט ֶגעוָואְרן ּכַ
ָדָבר  ַא  פּון  ַמֲעָלה  ִדי  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ר  ְמדּוּבָ ]ּכִ
ַתב ַיד, ַאז ָדאס ֶדעְרְגֵרייְכט  י ַא ּכְ ְדפּוס ְלַגּבֵ ּבִ ׁשֶ
ן אּון ִאיז צּו ֵזיי  דֹול יֹוֵתר ֶמעְנטׁשְ צּו ַא ִריּבּוי ּגָ
ַתב ַיד, וָואס  ן ַא ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ֶמער צּוֶגעְנְגֶלעְך, ַמה ּשׁ
וֶועֶמען  א  ּבַ ה  ְסגּוּלָ ְיִחיֵדי  צּו  ָנאר  יְך  ּיָ ׁשַ ִאיז 
ָדאס  ֶקעֶנען  וֶועְלֶכע  אּון  ַתב  ּכְ ֶדער  ִליְגט  ֶעס 
ָדָבר  ַא  ָאּפ  ְמ'ְדרּוְקט  ַעת  ׁשַ ּבְ ּוִבְפַרט  ֵלייֶעֶנען. 
ֲחִביבּות  ַא  ִזיְך  ַא  ִאין  ָהאט  ָדאס  וָואס  ָחָדׁש, 
ֶטַבע ּבְ ַסְקָרנּות  ֶעְרוֶועְקט  וֶועְלֶכע  ְמיּוֶחֶדת 

ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ אֹויף  נֹוָסף  ָהָאָדםמ[, 
אּון ֶגעוָואְרן  ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ָדאְרט  ַזְייֶנען  וָואס 

)ֶדעְרָנאְך( ַארֹויס ִלְדפּוס,

אֹויְפֶגעָטאן ָדאְרט  ֶמען  ָהאט   - ּוִבְכָללּות 
ְך  "ַהּלֵ דּוְרְך  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ֶדֶרְך  ּבְ ְוִזיּכּוְך  ירּור  ּבִ ַא 
ַמִים ְוִהיּדּור,  ִנימּוֵסיּה", ְוַדְוָקא ִמּתֹוְך ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
יּה  ִניִמי, ִמיּנֵ אֹוֶפן ּפְ ירּור ּבְ ְכֵדי אֹויְפָטאן ֶדעם ּבִ ּבִ
ָראְכן ִדי וֶועג אּון  ּוֵביּה, וֶועְלֶכער ָהאט דּוְרְכֶגעּבְ
ַזְיין ֶדעם  ְך  ֶרעְכן אּון ְמַהּפֵ ִגיט ֶדעם ּכַֹח צּו צּוּבְ

ה. ִליּפָ ּתֹוֶקף ַהּקְ

ִאיז ֵלימּות  ׁשְ ּבִ ֶדעְרפּון  ִגיּלּוי  ֶדער  אּון 
ת ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ וָואס  ְלַאֲחֵרי  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען 
ִאין ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי 

ְחּתֹון, ַהּתַ ּדּור  ּכַ ֲחִצי  ִאין  ִרית,  ַהּבְ ַאְרצֹות 
ֶגעוֶוען ד  ְמַיּסֵ ָצְרַפת(  )ִאין  ָדאְרט  ָהאט  אּון 
מֹוְסדֹות, ָנאְך  אּון  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  יַבת  ְיׁשִ

צּו  לּוִחים  ׁשְ יְקט  ֶגעׁשִ אּון  ֶגעוֶוען  ה  ְמַמּנֶ אּון 
ִדי מֹוְסדֹות  אֶזעְצן אּון אֹויְפּבֹויֶען  ּבַ ָדאְרט  ִזיְך 
ּתֹוַרת  אּון  ְכַלל  ּבִ ְוַיֲהדּות  ּתֹוָרה  ַזְיין  ֵמִפיץ  אּון 
מּוָחׁש, ּבְ ְמ'ֶזעט  וִוי   - ְמיּוָחד  ּבִ  ַהֲחִסידּות 
ְגדֹוָלה  ַהְצָלָחה  ִדי  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ׁשָ ּבְ ּוִבְפַרט 
עּוּלֹות פּון ֲהָפַצת ַהּתֹוָרה  ה ִאין ִדי ַאֶלע ּפְ ּוְמרּוּבָ
ָצְרַפת,  ְמִדיַנת  ִאין  חּוָצה  ְעָינֹות  ְוַהּמַ ֲהדּות  ְוַהּיַ

הֹוֵלְך ּומֹוִסיף ְואֹור. אֹוֶפן ּדְ ְועֹוד ְמִדינֹות, ּבְ

וָואס  ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף  ַאז  אֹוֶפן,  ַאן  ִאין  יז  ּבִ
ה  ָ ְקדּוּשׁ ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  ּכַֹח  ִגיט  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ
ָדאְך  ֶקען  ָדאס  )וָואס  ְחּתֹון  ּתַ ֶדעם  ִאין  אֹויְך 
וֶועְרט  ה  ָ ְקדּוּשׁ ִדי  ַאז  אֹוֶפן  ַאן  ִאין  ַזְיין  ער  ָאּבֶ
ִני, ֶדער ָמקֹום פּון  קֹום ׁשֵ ְך ַדְוָקא ִמּמָ ָדאְרט ִנְמׁשָ
יא דֹוֵרנּו( - ִגיט ֶער ּכַֹח ַאז ִאין ֶדעם ָמקֹום  ְנׂשִ
גּוָפא ָהאט ֶמען ֶגעַמאְכט ַא ָמקֹום ּוָמקֹור אֹויף 
ּתֹוְמֵכי  יַבת  ְיׁשִ ָדאְרט  ַזְיין  ד  ְמַיּסֵ דּוְרְך  ּתֹוָרה, 
המא,  ִחּלָ אוִויטׁש ְלַכּתְ ִמיִמים, ַאזֹוי וִוי ִאין ְליּוּבַ ּתְ
אּון  ֶטעְנִדיק,  ְסְטׁשְ ֶזעְלּבְ וֶועְרט  ָדאס  וִוי  ִאּלּו  ּכְ
ָעה פּון ֶדעם  ּפָ ַדאְרף ִניט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדער ַהׁשְ
ִעְנָין  וִוי ֶדער  ּפּוְנְקט  וֶועְרט  ָמקֹור, וָוארּום ֶעס 

ַאֵליין.

ְונֹוָסף ְלֶזה - ְדרּוְקט ֶמען ָדאְרט )אּון ְמ'ָהאט 
תֹוַרת  ּבְ ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ָעַבר(  ּבְ ֶגעְדרּוְקט אֹויְך  ָאּפְ
י ּתֹוָרה,  ְגֶלה ְותֹוַרת ַהֲחִסידּות, ּכֹוֵלל - ִחיּדּוׁשֵ ַהּנִ
וכו'  ָצְרַפת  וִוי  יׁש  ַמְדּגִ אֹויְך  ִאיז  ָדאס  וָואס 
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ָהעֹוָלם  ְלָכל  ּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  אֹויף  ָמקֹור  ַא  וֶועְרן 
ִעְנָיֵני  ִדי  פּון  ל  ְמַקּבֵ ַזְייֶנען  ַאְנֶדעֶרע  ַאז  ּלֹו,  ּכֻ
ֶקעֶנען  אּון  ָאּפ,  ָדאְרְטן  ְמ'ְדרּוְקט  וָואס  ּתֹוָרה 

ימֹותמב וכו'. ִאין ֶדעם ֶלעְרֶנען ְואֹוִתּיֹות ַמְחּכִ

ָדאְרט אֹויְפטּואּוְנֶגען  ִדי  ְלֵעיל,  ְוָכָאמּור 
ּפֹוֵעל פּון ִדי ּכֹחֹות  ִאיְצֶטער ַזְייֶנען ֶדער ִגיּלּוי ּבְ
ַאְדמּו"ר ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ וֶועְלֶכע 

ִנים  ׁשָ יא דֹוֵרנּו ָהאט ָדאְרט ַאַרְייְנֶגעֵלייְגט ּבְ ְנׂשִ
יא ְנׂשִ ֶדער  ַזיְיֶעְנִדיק  וָואס  ֶזהמג.  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ
ּכַֹח ֶער ֶדעם  ִגיט  ַהּכֹלמד -  יא הּוא  ׂשִ ְוַהּנָ  ַהּדֹור 
ֶדעם  אֹויְפָטאן  צּו  ַהּדֹור  י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ צּו  ָהֶעֶצם 
ָמקֹום  ֶדעם  ִאין  אֹויְך  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ירּור  ּבִ
ֶדעם  ִאין  ַאז  אֹוֶפן  ַאן  ִאין  יז  ּבִ ְחּתֹון.  ּתַ ֲהִכי 

"ל. ּנַ ה ֶדער ֶעֶצם ַאֵליין, ּכַ ּלֶ ָמקֹום וֶועְרט ִנְתּגַ

ח. ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז ָדאס ]ּוִבְפָרִטּיּות - ִדי ְצוֵויי 
ְחּתֹון  ַהּתַ ירּור  )א( ּבִ ירּור:  ּבִ ֶדעם  ִאין  ִעְנָיִנים 
אּון ְחּתֹון(,  ּתַ ט  ַלְייּבְ ּבְ ֶער  ַאז  אֹוֶפן  ּבְ ער  )ָאּבֶ
ְחּתֹון, ַאזֹוי ַאז ֶער  )ב( ִגיּלּוי ָהֶעֶצם ִאין ֶדעם ּתַ
אֹויְך  ִאיז  ֶעְליֹון[  ֶדעם  ִמיט  ַזאְך  ֵאיין  וֶועְרט 

ז ִאין ֶדעם וָואְרט "ָצְרַפת": ְמרּוּמָ

אַדְייט  "ָצְרַפת" ִאיז פּון ְלׁשֹון ִצירּוף, וָואס ּבַ
ֶעס  וִוי  ְוִזיּכּוְך,  ּוִבירּור  ִצירּוף  פּון  ִעְנָין  ֶדעם 
ְררּו  "ִיְתּבָ  - המה  ְגאּוּלָ ֶדער  צּו  ּנֹוֵגַע  ּבַ ֵטייט  ׁשְ
ה קּוְמט  ים". וָואס ִדי ְגאּוּלָ ְרפּו ַרּבִ נּו ְוִיּצָ ְוִיְתַלּבְ
ירּוף פּון  ירּור ְוַהּצִ ֵלימּות ַהּבִ ָדאְך דּוְרְך ֶדער ׁשְ

"ל ְסִעיף א(. ּנַ ל ָהעֹוָלם )ּכַ ּכָ

חּות ְוָהֶרֶמז(: "ָצְרַפת"  ֶרְך ַהּצַ ּוְלהֹוִסיף )ַעל ּדֶ
ְבִעים ְוׁשִ ֵמאֹות  ַבע  ׁשֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אֹויְך  ִאיז 

ל א'  ַבע, וִוי ּכָ ר ׁשֶ ֵלימּות פּון ִמְסּפַ )770(, ִדי ׁשְ
לּול  ל א' ִאיז ּכָ ְבִעים(, אּון ּכָ ר )ׁשִ לּול ֵמֶעׂשֶ ִאיז ּכָ

ַבע  )ׁשֶ ַיַחד  ֵניֶהם  ׁשְ אּון  ֵמאֹות(,  ַבע  )ׁשֶ ָאה  ִמּמֵ
ז  ְבִעים(. ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז ָדאס ִאיז ְמַרּמֵ ֵמאֹות ְוׁשִ
ירּור פּון ִדי ְמִדינֹות, וֶועְרט ִנְגָמר  ַאז ִאין ֶדעם ּבִ
ְבַעת ְיֵמי  ׁשִ ְבָרא ּבְ ּנִ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ירּור ּכָ ָלם ּבִ ְוִנׁשְ

ָרִטים. ָרִטים ּוְפָרֵטי ּפְ ָכל ַהּפְ ְנָין ּבְ ַהּבִ

ִית  ַהּבַ ר  ִמְסּפַ ֶדער  ִאיז   -  "770" ָנאְכֶמער: 
יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ פּון 
ט אּון עֹוֵבד ֶגעוֶוען  דֹוֵרנּו, וואּו ֶער ָהאט ֶגעֶלעּבְ
ים ַחּיּותֹו  ַחּיִ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ ר ׁשָ ֶעׂשֶ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
ּדּור ּכַ )ֲחִצי  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ִאין  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ
ז אֹויף  ְחּתֹון(. ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז ָדאס ִאיז ְמַרּמֵ ַהּתַ
ירּור  ּבִ ֶדעם  ִאין  ִעְנָין  )ֶהעֶכעְרן(  ְצוֵוייְטן  ֶדעם 
יֹוֵתר,  ְחּתֹון ּבְ ירּור ַהּתַ ְוִצירּוף ]נֹוָסף אֹויף ֶדעם ּבִ
ֶעֶרְך צּו  ְחּתֹון ּבְ ט ַא ּתַ ַלְייּבְ אֹוֶפן ַאז ֶער ּבְ ער ּבְ ָאּבֶ
ֶדעם ֶעְליֹון[, ַאז ָדאס וֶועְרט ַאזֹוי וִוי ֶדער ֶעֶצם 
יא דֹוֵרנּו, ֶדער  ִית פּון ְנׂשִ )"770"( ַאֵליין, ֶדער ּבַ
ה  ַהּזֶ ְזַמן  ּבִ חּוָצה  ְעָינֹות  ַהּמַ ֲהָפַצת  אֹויף  ָמקֹור 

ֵבל. ָכל ַקְצֵוי ּתֵ ּבְ

ֵטייט ָנאְכֶמער  ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף, ַאז ֶדער ִעְנָין ׁשְ
נּוְצט ֶמען  ִנימּוֵסיּה":  ּבְ ְך  "ַהּלֵ ִאין  ה  ׁשָ ַהְדּגָ ּבְ
 - ְלַמַעְליּוָתא  גּוָפא  קֹום  ַהּמָ כּונֹות  ּתְ ִדי  אֹויס 
ַזְיין ֶדעם ֶעֶצם )פּון ַעְצמּות ּוַמהּות(  ה  צּו ְמַגּלֶ
ָאן  ִזיְך  ֶהעְרט  ֶעס  ַאז  ַאזֹוי  ָמקֹום,  ֶדעם  ִאין 
ֶטעְנִדיק" ְסְטׁשְ "ֶזעְלּבְ וֶועְרט  ָאְרט  ֶדער  וִוי 
ַמֲעָלה  ִדי  ֶרְך  ּדֶ )ַעל  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ָכל  ּבְ
וִוי  יׁש  ַמְרּגִ ִאיז  וָואס ֶער  ְבָרא  ַהּנִ ֵיׁש  ִאין ֶדעם 
אְלד ַאז ֶער ֶנעְמט  "ְמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו", וִויּבַ
ֵרְך וָואס "ְמִציאּותֹומו הּוא  ִזיְך פּון ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ
ְדָמה לֹו  ּקָ ה ׁשֶ ֵמַעְצמּותֹו ְוֵאינֹו ָעלּול ֵמֵאיֶזה ִעּלָ

לֹום"מז(. ַחס ְוׁשָ

של״ה קצא, ב. מגדל עוז הל׳ אישות פ״ד ה״ט. מב( 
נ״ע  מושקא  חי׳  מרת  הצדקנית  הרבנית  מדברי  להעיר  מג( 
געַאקערט  הָאבן  “מיר  צרפת:  דמדינת  מהשלוחות  לאחת 

און געזייט, און איר דַארפט שניידן”. המו״ל.
פרש״י חוקת כא, כא. מד( 

דניאל יב, יו”ד. מה( 
תניא אגה״ק ס״כ )קל, ריש ע״ב(. מו( 

המשך  ואילך.   120 ע׳  שלום  תורת   - השיחות  ס׳  ראה  מז( 
תער״ב ח״ב ע׳ א׳קמד. סה״מ תש״ז ע׳ 238. ובכ״מ.
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ולהעיר שבשנה זו תתמלאינה מאתיים שנה לחיבור ניגון זה  מח( 
)בשנת תקנ״ב(.

גדול,  מלך  “כל   :204 ע׳  שלום  תורת  השיחות  ספר  ראה  מט( 
להם  יש  בודאי  ואשכנז  וצרפת  ואנגליא  מדינתינו  כמו 
כו׳”, ע״ש בארוכה. וראה גם אגרות קודש אדמו״ר  שרים 

מהוריי״צ ח״ב ע׳ צה ואילך.

ראה גם יהל אור )ע׳ שעד( בנוגע לניגוני ישמעאל ואדום  נ( 
)ש״בישמעאל ניגונם הוא של מרה שחורה ומזה מתענגים, 
עם  שקשורים   - חדוה״(  של  ניגונים  להיפך  הוא  ובאדום 

מהות אומות אלו.
בעת ההקפות דליל שמח״ת שנת תשל״ד. נא( 

אֹויְפָטאן  ְכֵדי  ּבִ ְלָיא:  ּתַ ָהא  ּבְ ָהא  ׁשֶ לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַדאְרף יֹוֵתר,  ּבְ ְחּתֹון  ּתַ ֶדעם  פּון  ירּור  ּבִ ֶדעם 
ִחיַנת  ּבְ ד  ִמּצַ ָהֶעֶצם.  ּכַֹח  ֶדעם  צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען 
ֶעְליֹון  ין  ּבֵ ִחיּלּוק  ַא  ָדא  ְס'ִאיז  וואּו   - יּלּוִיים  ַהּגִ
ִאין  ֱאלֹקּות  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ ֶמען  ֶקען   - ְוַתְחּתֹון 
ַמה  ְלֶזה;  ר  מּוְכׁשָ ִלי  ּכְ ַא  ִאיז  וֶועְלֶכער  ָמקֹום  ַא 
ַמְעָלה ֵמֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון(  ּלְ כַֹח ָהֶעֶצם )ׁשֶ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ּשׁ
ָמקֹום ַא  ֲאִפילּו  ַזְיין  ּוְמָצֵרף  ְמָבֵרר  ֶמען  ֶקען 

 - ָנאְכֶמער  יז  ּבִ ִלי,  ּכְ ֵקיין  ִניט  ִאיז  וָואס  ְחּתֹון  ּתַ
ַאזֹוי  אּון  ַאֵליין.  ֶעֶצם  ֶדעם  ָדאְרט  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ
ְחּתֹון  אֹויְך ְלִאיָדְך: ַדְוָקא דּוְרְך ֶדעם ָמקֹום ֲהִכי ּתַ
ה ֶדער ֶעֶצם, וָואס טּוט אֹויף ֶדעם  ּלֶ - וֶועְרט ִנְתּגַ

ָכל ָהעֹוָלם. ירּור ּבְ ּבִ

ִדי  ֵטיין אֹויְך:  ַפאְרׁשְ ֶמען  וֶועט  ֶזה  י  ּפִ ַעל  ט. 
ה  ל ָהעֹוָלם ִאין ֶדער ְגאּוּלָ ירּור פּון ּכָ ֵלימּות ַהּבִ ׁשְ
ו  ּפֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ - "ְוָעלּו מֹוׁשִ
ְדִריְקט  אּון  לּוי  ּתָ ִאיז   - לּוָכה"  ַהּמְ ַלה'  ְוָהְיָתה 
ׁשּות ִהְתַלּבְ ֶדֶרְך  ּבְ ירּור  ּבִ ֶדעם  ִאין  אֹויס  ִזיְך 
"ל: ַהּנַ ָהִעְנָיִנים  ֵני  ּוִבׁשְ  - "ָצְרַפת"  ָגלּות  פּון 
וֶועְרט  יֹוֵתר  ּבְ ְחּתֹון  ּתַ ָמקֹום  ֶדער  )א( ַזיְיֶעְנִדיק 
ירּוִרים  ֵלימּות ַהּבִ דּוְרְך ִאים אֹויְפֶגעָטאן ְגַמר ּוׁשְ
ׁשֹון  מֹו "ָצְרַפת" ִמּלְ ׁשְ ז ּבִ ְמרּוּמָ ל ָהעֹוָלם, ּכִ פּון ּכָ
ָצְרַפת  פּון  ירּור  ּבִ ֶדעם  )ב( ִאין  ּוִבירּור.  ִצירּוף 
ז ֶדער ִגיּלּוי  א "770"( ִאיז אֹויְך ְמרּוּמָ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ
ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ַזְיין  ְמָבֵרר  ּכַֹח צּו  ִגיט ֶדעם  וָואס 
ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ִאיז  אֹוֶפן ַאז ּבְ יז ּבְ ֵלימּות, ּבִ ׁשְ ּבִ

יְך ֶדעם ִגיּלּוי ָהֶעֶצם. ֶמען ַמְמׁשִ

 - ִאיְדן  ַא  ַפאר  ַלְייְכֶטער  ָנאְך  ַמאְכן  ְכֵדי  ּבִ י. 
ְדִריְקט  וֶועְלֶכער  ֶלא  ּפֶ ְדַבר  ַא  ֶגעֶזען  ֶמען  ָהאט 
"ל  ירּור ַוֲהִפיָכה ַהּנַ ר ֶדעם ּבִ ׂשָ ָגלּוי ְלֵעיֵני ּבָ אֹויס ּבְ

ְמִדיַנת ָצְרַפת. וָואס ְמ'ָהאט אֹויְפֶגעָטאן ּבִ

וָואס  ִדי  צּו  ֶעְנְטֶפער  ַאן  אֹויְך  ִאיז  ָדאס  ]אּון 
ֵקיין ִניט  ַהְייְנט  ְמ'ֶזעט  ַפאְרוָואס  ִזיְך  ְקָלאְגן 
 - ָאט  ָהִראׁשֹוִנים(.  דֹורֹות  ּבְ )וִוי  ים  ִנּסִ ה  ַמֲעׂשֵ
ַא  פּון  יל  ּפִ ְייׁשְ ּבַ ֵאיין  ָדא  ִאיז   - ן  ְלַהּלָ ֱאַמר  ַהּנֶ ּבְ
ִניט  ִאיז  ַטֲעָנה  ִדי  וִוי  אוַוְייְזט  ּבַ וֶועְלֶכער  ֵנס, 

אֹויְסֶגעַהאְלְטן[:

ָהאט  ְמִדיָנה  ֶיעֶדע  ַאז  ּוְמפּוְרָסם  ָידּוַע  ְס’ִאיז 
ֶרְך  ִדיָנה” ]ַעל ּדֶ ִאיר ִניּגּון ְמיּוָחד, ֶדער “ִניּגּון ַהּמְ
וֶועְלֶכע  ְמִדיָנה[,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהְמיּוָחד  ֶדֶגל  ֶדער  וִוי 
ָאֶדער  ֲאִסיָפה  ַאן  א  ּבַ יְלט  ּפִ ׁשְ ָאֶדער  ְמ’ִזיְנְגט 
ִדיָנה  ַהּמְ ֵבי  ּתֹוׁשָ ִדי  וֶוען  ָאֶדער  ִמי,  ַרׁשְ ְמאֹוַרע 
מים ְמסּוּיָ ְמאֹוָרעֹות  א  ּבַ צּוַזאֶמען  ִזיְך  ן  ְקַלְייּבְ
אּון ֵאי־ּכַֹח  ּבָ וֶוען  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ים,  ִמּיִ ַרׁשְ
ֵטייֶער פּון ֶדער ְמִדיָנה ָפאְרן צּו ַאְנֶדעֶרע  ָפאְרׁשְ

ְמִדינֹות, ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה.

ִדיָנה  ַהּמְ ִניּגּון  ֶדער  ַאז  ַטאְנִדיק,  ַפאְרׁשְ ְס’ִאיז 
ֶטעְלט ִמיט ִזיְך ָפאר ַא דּוְגָמא פּון ֶדער ְמִדיָנה.  ׁשְ
וֶועְגן  ִזיְך  וֶוען ֶעס ֶרעדט  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוַעל ַאַחת 
ֶדער  ַאז  ָידּוַע,  ּכְ  - ָצְרַפת  ְמִדיַנת  פּון  ִניּגּון  ֶדעם 

ָכהמח. ֵעת ֶדער ַמְהּפֵ ר ֶגעוָואְרן ּבְ ִניּגּון ִאיז ִנְתַחּבֵ

ָדאְך  ִאיז   - ָהִעְנָיִנים  ִניִמּיּות  ּפְ י  ּפִ ַעל  ּוִבְפַרט 
ִאיר ָהאט  )ְגדֹוָלה(  ְמִדיָנה  ֶיעֶדע  ַאז  ָידּוַעמט 
אֹויְך ִאיז  ָדאס  ַאז  לֹוַמר,  ְוֵיׁש  ְלַמְעָלה,  ר  ׂשַ
ִדיָנה, וֶועְלֶכער ִאיז  ַפאְרּבּוְנְדן ִמיט ֶדעם ִניּגּון ַהּמְ

ען פּון ֶדער ְמִדיָנהנ. אֹויְסֶגעְקִליּבֶ

ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ֲחִסיִדים  ן  ָהאּבְ ִניםנא  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני 
ִזיְנֶגען ֶדעם ִניּגּון פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת - ֶדער ִניּגּון 
ֶרת “ָהַאּדֶ וֶועְרֶטער  ִדי  ִמיט   - ָכה  ְהּפֵ ַהּמַ ל  ׁשֶ
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ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ ה  ִהּלָ ַהּתְ  .  . ְלַחי עֹוָלִמים  ְוָהֱאמּוָנה 
ְלַחי עֹוָלִמים”נב.

אִסיְרט  ְך ְזַמן ָקָצר ְלַאֲחֵרי ֶזה - ָהאט ּפַ ַא ֶמׁשֶ
ָהאט ָצְרַפת  ְמִדיַנת  יֹוֵתר:  ּבְ ֶלא  ּפֶ ְדַבר  ַא 
ִדיָנה ַהּמְ ִניּגּון  ֶדעם  ִאין  יּנּוי  ׁשִ ַא  ֶגעַמאְכט 

”לנג. ַהּנַ

יר,  ָבר - ַזְייֶנען ַאְלֶטע ֲחִסיִדים ַמְסּבִ ת ַהּדָ ּוְבִסּבַ
ְך ֶגעוָואְרן  ַאז ְלַאֲחֵרי וָואס ֶדער ִניּגּון ִאיז ִנְתַהּפֵ
ֶדער  ֶדעְרֶהעְרט  ָדאס  ָהאט  ”ל(,  ּנַ )ּכַ ה  ָ ִלְקדּוּשׁ
ל ְלַמְעָלה פּון ְמִדיַנת ָצְרַפת, אּון ָדאס  ר ּוַמּזָ ׂשַ
יּנּוי ִאין ֶדעם  ה ֶדעם ׁשִ ָהאט גֹוֵרם ֶגעוֶוען ְלַמּטָ
ֶגעוָואְרן  ִאיז  ָדאס  ַאז  ֶרֶגׁש  ֶדעם  ד  ִמּצַ ִניּגּון, 
ה, ָ דּוּשׁ ַהּקְ ְתחּום  ּבִ אַלאְנְגט  ּבַ וָואס  ִניּגּון  ַא 
א ּבַ ְמ’ִזיְנְגט  וֶועְלֶכע  ִניּגּון,  ער  ֲחִסיִד’יׁשֶ ַא 
יי  ן, ּכֹוֵלל אֹויְך - ּבַ ֶרעְנֶגעִניׁשְ ע ַפאְרּבְ ֲחִסיִד’יׁשֶ

ִהְתַוֲעדּויֹות ִאין ְמִדיַנת ָצְרַפת ַעְצָמּה!

ֶצה  יּנּוי ְלַהּקָ ָגלּוי ֶדעם ׁשִ יי ֶזעט ֶמען ּבְ ֶדעְרּבַ
י  ְלַגּבֵ ֶזה  דֹוֵרנּו  ּבְ אֹויְפֶגעָטאן  ִזיְך  ָהאט  וָואס 

י’ן: ֶדעם דֹור פּון ֶדעם ַאְלְטן ֶרּבִ

ְך  ֶמען ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדער ִניּגּון אּון ִאים ְמַהּפֵ
ְלַחי ְוָהֱאמּוָנה  ֶרת  “ָהַאּדֶ  - ה  ָ ִלְקדּוּשׁ ֶגעוֶוען 
ע  עֹוָלִמים”, אּון ֶמען ִזיְנְגט ִאים )ִמיט ִדי ֶזעְלּבֶ
ן, ֶרעְנֶגעִניׁשְ ַפאְרּבְ ע  ֲחִסיִד’יׁשֶ א  ּבַ נּועֹות(  ּתְ
ִעְנָיֵני  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ִדְבֵרי  ְמ’ֶרעדט  וֶועְלֶכע  א  ּבַ

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות אּון ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות.

ְך, ַאז ֶעס ַזְייֶנען ָדא ַאזֹויֶנע וָואס  ֵדי ּכַ ְוַעד ּכְ
ֶגענּוֶמען  ִניּגּון  ַא  ִאיז  ָדאס  ַאז  ָגאְרִניט  וֵוייְסן 
ַא ִאיז  ָדאס  ַאז  ֵמייֶנען  ָנאר  “ֶעְרֶגעץ”,  פּון 

ִלְזַמן ַמן  ִמּזְ ]ַאז  ֵמִעיָקָרא  ִניּגּון  ער  ֲחִסיִד’יׁשֶ
ע ִניּגּוִנים דּוְרְך ִדי  ׁש ַניְיֶע ֲחִסיִד’יׁשֶ וֶועְרן ִנְתַחּדֵ
ִלים צּו ַמאְכן ַא גּוְטן ִניּגּון,  וֶועְלֶכע ַזְייֶנען ְמסּוּגָ
יּבּור  ל ַעל ְיֵדי ַהּצִ ַעת ָדאס וֶועְרט ִנְתַקּבֵ ׁשַ אּון ּבְ
ִציּבּור, וֶועְרט ֶעס ַא ֵחֶלק פּון  אּון ְמ’ִזיְנְגט ֶעס ּבְ

ע ִניּגּוִנים[! ֲחִסיִד’יׁשֶ

ֶדעם  וֶועְגן  ֶמען  ֶדעְרָמאְנט  ַפאְרוָואס  יא. 
ָדאְך ֶקען  ָחִסיד  ַא  ַאז  ּוִבְפַרט  ִאיְצֶטער? 
ַטֲעֶנה’ן, ַאז ִאים ָהאט ֶמען אֹויְפֶגעָהאֶדעוֶועט 
ל ִעְנָינֹו ִאיז - ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ֶער ָהאט ִניט  ַאז ּכָ
 - אֹויְך  ּכֹוֵלל  ַזאְכן,  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ַצְייט  ֵקיין 
ִניט  ָגאר  ִאים  יי  ּבַ ַזְייֶנען  ֵזיי  ַאז  יז  ּבִ מֹוְפִתים, 

ַאזֹוי ּתֹוֵפס ָמקֹוםנד.

ָרה ְוהֹוָדָאה  ְטְנס - ַדאְרף ַזְיין ִדי ַהּכָ ִאיז ֶעְרׁשְ
ים וָואס ֶער טּוט. ַלה’ אֹויף ִדי ִנּסִ

ִליֵמי ְסִמיכּות  ּבִ ֵטייט  ְמ’ׁשְ וֶוען  ּוִבְפַרט 
ִניָסא”נה  ְרסּוֵמי  “ּפִ ִאיז  ִעְנָיָנם  וָואס  ה,  ַהֲחנּוּכָ
ָאר ׁשְ ּבִ ַאז  לֹוַמר  ְמֵצי  ּתִ ִאם  ֲאִפילּו  ִאיז   -
אֹויף  ה  ׁשָ ַהְדּגָ ַאַזא  ַזְיין  ִניט  ַדאְרף  ָנה  ָ ַהּשׁ ְיֵמי 
ה גּוָפא ַאז ָדאס ִאיז  ְדמּוָכח ִמּזֶ ְרסּוֵמי ִניָסא )ּכִ ּפִ
ִאיז   - ָבֶזה(  ְוַכּיֹוֵצא  ּופּוִרים  ה  ֲחנּוּכָ פּון  ִעְנָינֹו 
ְרסּוֵמי ִניָסא,  ה, ַדאְרף ַזְיין ּפִ יֵמי ַהֲחנּוּכָ ער ּבִ ָאּבֶ
ּכֹוֵלל ִניט ָנאר ֶדעם  ְוֵיׁש לֹוַמר - ַאז ָדאס ִאיז 
ֶמן(,  ֶ ַהּשׁ ְך  ּפַ )פּון  ה  ֲחנּוּכָ ּדַ ס  ְוַהּנֵ ְלָחָמה  ַהּמִ ֵנס 
ֶדער  וָואס  ים  ִנּסִ ַאֶלע  ִאין  ִניָסא  ְרסּוֵמי  ּפִ ָנאר 
ִמים ָהֵהם  ּיָ ֶטער טּוט ַפאר ִאיְדן - “ּבַ עְרׁשְ אֹויּבֶ

ה”. ְזַמן ַהּזֶ ּבִ

ְוהֹוָדָאה ָרה  ַהּכָ ִדי  ָהִעיָקר:  ְוהּוא  ְועֹוד 

ים וָואס ֶער טּוט,  ַבח ַלה’ אֹויף ִדי ִנּסִ ּוְנִתיַנת ׁשֶ

ע״ד ״נַאּפָאליָאן׳ס מַארש״ - ראה ספר השיחות תש״ג ע׳  נב( 
118, שרבינו הזקן ביקש שיודיעוהו ניגון ה״מַארש״ שעמו 
עברו הצרפתים את גבולה של רוסי׳, וכשניגנו הניגון בפניו 
נענה ואמר שזהו ניגון של נצחון, וסיים - לאחרי משך זמן 
שהי׳ “שטַארק פַאר׳דביקות” - סוף כל סוף יהי׳ דידן נצח!

כמה חדשים לאחרי שהתחילו לנגן ״האדרת האמונה וכו׳״  נג( 
בשנת תשל״ד - שינו את קצב הניגון ורככו את תנועותיו 

)מפני הכבוד(, ע״פ הצעת מנהיגה של צרפת דאז. ובשנת 
)הנוכחי( חזרה לקצבו  תשמ״א שינה אותו מנהיגה החדש 

הקודם. המו״ל.
סה״מ  צד.  ע׳  ח״ב  מהוריי”צ  אדמו״ר  קודש  אגרות  וראה  נד( 

תש״ט ע׳ 43 )השני(. סה״ש תשמ״ז - שיחת ש״פ תבוא.
שבת כא, ב ובפרש״י. נה( 
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סנהדרין צד, א. נו( 
פרש״י שם. נז( 

ס״י  אגה״ק  תניא  ב(.  )מח,  פל״ז  תניא  וראה  א.  יו״ד,  ב״ב  נח( 
)קטז, א(.

ִאיז  ַרת טֹוָבה -  ַהּכָ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ַאן  נֹוָסף אֹויף  ִאיז 
ִּבְגאּוָּלה  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ִּביַאת  צּו  נֹוֵגַע  ָדאס 
ָזאְגטנו:  ְגָמָרא  ִדי  וִוי  ְוַהְּׁשֵליָמה,  ָהֲאִמיִּתית 

יַח  הּו ָמׁשִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ִחְזִקּיָ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ “ּבִ
 . הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ָאְמָרה   .  .
ל  יּצַ ּנִ )ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ לֹו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ הּו  ִחְזִקּיָ  .
יָרה ׁשִ ָאַמר  ְולֹא  ֵמָחְליֹונז(  א  ְוִנְתַרּפֵ ְנֵחִריב  ִמּסַ

יַח”. הּו ָמׁשִ ֲעׂשֵ ְלָפֶניָך ּתַ

ְרסּוֵמי ּפִ ַאז  ִעְנָיֵננּו,  ּבְ מּוָבן  ִאיז  ֶזה  י  ּפִ ַעל 
ֶטער עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  וָואס  ים  ִנּסִ ִדי  פּון  ִניָסא 
ה  ְגאּוּלָ ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו  נֹוֵגַע  ִאיז   - נּו  ְזַמּנֵ ּבִ טּוט 

ׁש! ּפֹוֵעל ַמּמָ ֵליָמה ּבְ ְ ית ְוַהּשׁ ָהֲאִמיּתִ

הֹוָרָאה ַא  ַארֹויס  ֶמען  ָהאט  ֶדעְרפּון  יב. 
ִעיְקִרית:

ִעְנָיִנים, ַאֶלע  ָנאְך  ׁשֹוין  ְמ’ַהאְלט  אְלד  וִויּבַ
ִאיז   - ֶגעקּוֶמען  ִניט  ָנאְך  ִאיז  ה  ְגאּוּלָ ִדי  אּון 
פּון  ִעְנָין  ֶדעם  ִאין  ָטאן  צּו  יֹוֵתר  ּבְ ָנכֹון  ָדָבר  ַא 
יי  א ִזיְך אּון ּבַ ְרסּוֵמי ִניָסא”, צּו ְמַפְרֵסם ַזְיין ּבַ “ּפִ
וָואס  ים  ִנּסִ ִדי   - ּוָמקֹום  ָמקֹום  ּוְבָכל  ַאְנֶדעֶרע, 
וִויְסְנִדיק אּוְנז,  ִמיט  טּוט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ַאז ֶדעְרִמיט ִאיז ַפאְרּבּוְנְדן ִדי ְגאּוּלָ

ֵליָמה! ְ ְוַהּשׁ

ה,  ַהֲחנּוּכָ ְיֵמי  ִדי  ִאין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ְוַעל 
”ל - ַדאְרף  ּנַ ּכַ ְרסּוֵמי ִניָסא”  וָואס ִעְנָיָנם ִאיז “ּפִ
ַאֶלע  ִדי  נֹוָסף אֹויף  ִדי ֶטעג,  ֶזען אֹויְסנּוְצן  ֶמען 
ַמאְכן אֹויף   - אֹויְך  ה,  ֲחנּוּכָ ּוִמְבָצֵעי  עּוּלֹות  ּפְ
ָאְנרּוְפן ]ָאֶדער  ן  ֶרעְנֶגעִניׁשְ ַפאְרּבְ ע  ֲחִסיִד’יׁשֶ
ָכל ָמקֹום ְלִפי ִעְנָינֹו, “ָאְזַלת  ָלׁשֹון ַאֵחר, ּבְ ָדאס ּבְ
ְיֵמי  ִדי  פּון  יֹום  ָכל  ּבְ ִנימּוֵסיּה”[,  ּבְ ְך  ַהּלֵ א  ְלַקְרּתָ
ִנְגֶלה  ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ֶרעְדן  ָדאְרְטן  אּון  ה,  ַהֲחנּוּכָ
ָאנֶנעֶמען אּון  ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  ּפְ אּון  ְדתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ָכל  ּבְ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות 

ִדי  צּו  ֶהְתֵאם  )ּבְ ְואֹור  ְוהֹוֵלְך  מֹוִסיף  פּון  ּוְבאֹוֶפן 
ְרסּוֵמי  ה(, ְועֹוד ְוִעיָקר - ֶרעְדן וֶועְגן ּפִ ֵנרֹות ֲחנּוּכָ

ה”. ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ ים “ּבַ ִניָסא, ִדי ִנּסִ

ֵטייֶען  ר ִמיט ָצְרַפת ׁשְ ֶקׁשֶ ”ל ּבְ יג. ִדי ִעְנָיִנים ַהּנַ
וָואס  ֶדעם  ד  ִמּצַ ִהְתַוֲעדּות,  ֶדער  א  ּבַ ה  ׁשָ ַהְדּגָ ּבְ
ָצְרַפת  פּון  ִאיְדן  ְקבּוָצה  ַא  ָדא  ִזיְך  ֶגעִפיְנט  ֶעס 
ת ָדא ִאין  ּבָ וֶועְלֶכע ַזְייֶנען ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדעם ׁשַ
ת  ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ְדָרׁש פּון ּכְ ֶנֶסת ּוֵבית ַהּמִ ית ַהּכְ ֶדעם ּבֵ

יא דֹוֵרנּו )“770”(. מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו”ר ְנׂשִ

ִאין עֹוֵסק  ִזיְך  ַזְייֶנען  ִאיְדן  ִדי  ַאז  ּוִבְפַרט 
ִאין  אּון  ָצְרַפת  ִאין  ים  ֲחָדׁשִ אֹויְפּבֹויֶען מֹוְסדֹות 
וִוי  ְלֵעיל  ר  ְוִכְמדּוּבָ ים,  ֲחָדׁשִ ְסָפִרים  ַהְדָפַסת 
ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ פּון  ירּור  ּבִ ֶדעם  ִאין  נֹוֵגַע  ִאיז  ָדאס 
צּו  ִזיֶכער  ִגיט  ָדאס  וָואס   - ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף 
ֶזה,  ִקים ּבְ ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים פּון ִדי ִמְתַעּסְ
ֵזייֶער ִאין  צּו  ִגיט  אּון  ּוְברּוְחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ
ַפאְרּבּוְנד ִמיט ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, דּוְרְך ֶדעם וָואס ֵזיי 
ְצוֹות,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ טּות ּבְ ַפׁשְ ַזְייֶנען מֹוִסיף ּבְ
ִאיז  וָואס  ָדָקה,  ַהּצְ ִמְצַות  ִאין   - ּוִבְמיּוָחד  ּכֹוֵלל 
ָכל  ה ַפאר ִאיְדן ּבְ הנח, ִדי ְגאּוּלָ אּוּלָ ְמָקֶרֶבת ֶאת הּגְ

ּלֹו. ָהעֹוָלם ּכֻ

ִמיט  ַזְיין  ד  ְמַכּבֵ ֵזיי  צּו  כֹון  ֵמַהּנָ ִאיז  ער  ֶדעִריּבֶ
ְך וֶועְרן ַא  ים”, אּון ֶדעְרפּון ָזאל ִנְמׁשָ ָזאְגן “ְלַחּיִ
ים צּו ֶיעֶדעֶרער פּון ֵזיי אּון צּו ַאֶלע  ַחּיִ הֹוָסָפה ּבַ

ָרֵאל. ַלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ ים ּבְ ְמסּוּבִ

אֹוְרִחים  אֹויְך  ִזיְך  ֶגעִפיֶנען  ָדא  ַאז  ּוְלהֹוִסיף, 
ַקַנָדה, וֶועְלֶכע ָהאט ַאָמאל ֶגעַהאט  ְמִדיַנת  פּון 

ְייכּות צּו ְמִדיַנת ָצְרַפת. ַא ׁשַ

ירּור ַוֲהִפיָכה פּון ָצְרַפת  יד. ִויִהי ָרצֹון, ַאז ֶדער ּבִ
ָכל  ירּוִרים ּבְ ֵלימּות ֲעבֹוַדת ַהּבִ - צּוַזאֶמען ִמיט ׁשְ
ׁש ֶדעם  ּפֹוֵעל ַמּמָ ֶרעְנֶגען ּבְ ָהעֹוָלם - ָזאל ׁשֹוין ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ִלְבֵני  ה  ַהּזֶ ַהֵחל  “ְוָגלּות  עּוד  ַהּיִ ִקּיּום 
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ְוָעלּו  ֶגב,  ַהּנֶ ָעֵרי  ֵאת  ִיְרׁשּו  גו’  ָצְרַפת  ַעד  גו’ 
ו ְוָהְיָתה  ּפֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ מֹוׁשִ
ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ּבִ לּוָכה”,  ַהּמְ ַלה’ 
ֶרץ”נט,  ּפָ ָעֶליָך  “ָּפַרְצָּת  ִצְדֵקנּו,  יַח  ָמׁשִ ְיֵדי  ַעל 

ֱאַמרס ָעָלה ַהּפֹוֵרץ ִלְפֵניֶהם”סא, ּנֶ יַח ׁשֶ “ֶזה ָמׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ת ַהחֹוֶדׁש  ְרּכַ ּבִ ים  )אּון וִוי ְמ’ִאיז ְמַסּיֵ

ֶזה:( “ְונֹאַמר ָאֵמן”.

ים".  "ְלַחּיִ ָאְמרּו  ְרַפת  ִמּצָ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ]ָהאֹוְרִחים 
עֹוָלִמים". ְלַחי  ְוָהֱאמּוָנה  ֶרת  "ָהַאּדֶ נּו  ְוִנּגְ
ַאְדמּו"ר ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ָרַמז  ּגּון  ַהּנִ ּוְבֶאְמַצע 

רֹוקסב[. ים ִלׁשְ דֹוׁשִ עֹוָתיו ַהּקְ ֶאְצּבְ ִליָט"א ּבְ ׁשְ

פרשתנו לח, כט. נט( 
מיכה ב, יג. ס( 

אגדת בראשית ספס״ג. וראה ב״ר ספפ״ה ובפרש״י. סא( 
גליות  וקיבוץ  הגאולה  לענין  דשריקה  מהשייכות  להעיר  סב( 
א.  סג,  חולין  ח.  י,  זכרי׳   - ואקבצם  להם  אשרקה  )כמ״ש 

וישב העת״ר )המשך תער״ב ח״ב ע׳ תשפג(.  וראה סד״ה 
שיחת פורים תשל״ו(, ולשמחה שלמעלה ממדידה והגבלה 
גם  שזהו  ולהעיר,  "צרפת"(.  )אותיות  "פרצת"  של  באופן 
א־ב,  קיח,  שבת  )ראה  בשבת  שלישית  סעודה  של  ענינה 

זח״ב פח, ב. וראה סידור )עם דא״ח( ר, א ואילך. ובכ״מ(.
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ה ב ש ח מ ל ת  ו ד ו ק נ  : י נ ש ר  ו ע י ש

עבור  דבר  בכל  להשתמש  וחייבים  שניתן  מאמינים  חסידים  מדוע 
עבודת ה', גם אם זה נראה כדבר המפריע לעבודת ה'?

 

 

 

 

לפי החשיבה הגאולתית, העולם אינו רק כלי לאלוקות בלבד. מה עוד?

 

 

 

 

גאולתית לשנות את הדרך בה אתם  זה של חשיבה  יכול היבט  כיצד 
מתמודדים עם אתגרים?
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ציינו  וקדושה.  תורה  של  מרכז  הוא  מקום  כל  הגאולתית,  בתפיסה 
מקום אחד שאתם נוהגים לבקר בו, שבו הייתם מתנהגים אחרת אם 

הייתם מאמצים את החשיבה הזו.

 

 

 

 

העבודה  במקום  נפוצים  ייחודיות  תרבויות  או  מנהגים  אילו 
שלכם, וכיצד תוכלו להשתמש בהם כדי להפיץ תורה ויהדות?
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י נ ש ה ר  ו ע י ש ה מ ם  י ח ק ל

הצעת שלבים ליישום

אותו 	  הם  ביניהם.  לגשר  שצריך  נפרדים  דברים  אינם  ואלוקות  העולם 
הוא  נראה,  הוא  וקשה  מאתגר  כמה  משנה  לא  בחיים,  דבר  כל  הדבר. 

שלנו. הקודש  בעבודת  בו  להשתמש  ויש   קדוש 
וכו'(  ספוטיפיי  פייסבוק,  יוטיוב,  )כגון  משהו  זהו 
עבור  במיוחד  מאתגר  מוצאים  שאתם  מישהו  או 
השליחות או היהדות שלכם. במקום להימנע מהדבר 
עבודת  עבור  לנכס  אותו  להפוך  דרך  מצאו  הזה, 

הקודש שלכם.

אנחנו 	  אם  בין  יהודי.  מרכז  להיות  ויכול  במהותו  קדוש  הוא  מקום  כל 
בשיעור  או  קולגות  עם  עסקים  בנסיעת  המשפחה,  עם  בחופשה 
הקדושה. במוקד  תמיד  אנחנו  שלנו,  המשפיע  עם   חסידות 
היכן שאתם נמצאים, עליכם לטפח חשיבה גאולתית ולהסתכל על זה 
כמקום השליחות שלכם. שימו לב לסביבות שבהן אתם נוטים לאמץ 

תפיסה סתמית יותר, ושנו את החשיבה.

לכל מקום יש תרבות מסוימת: יש מקומות שמעריכים חינוך, אחרים 	 
מעריכים ספורט וכושר גופני, ואחרים מעריכים את האומנויות. במקומות 
עבודה רבים יש מנהגים קולגיאליים כמו ארוחות צוהריים או ללכת אחת 

לחודש למסעדה בערב. לכל מקום יש סגנון ייחודי של דיאלקט, ניבים, 
 תרבות, אופנה, הומור, כיף וכו' המיוחד לו.

הפכו את המסורות או התרבויות הללו למסכים שבאמצעותם 
ניתן להפיץ יהדות על ידי לימוד תורה וארגון תוכניות תוך 

שימוש במותגים הייחודיים של מיקומכם. לדוגמה, באמריקה 
השתמשו בבייסבול כמשל בדרשה או בשיעור שלכם. בקנדה, 

גייסו כוכבי הוקי כדי לקדם את האירועים שלכם ברשתות 
החברתיות. בצרפת, ארגנו טעימות יין עם מניין ושיעור 
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לפני ואחרי וכו'. צריך ליצור תוכנית? גייסו אחרים שיעזרו לכם והפכו 
את הקולגות, הלקוחות, הצוות, החברים והתרבות המקומית למסגרת 

 להפצת המעיינות.
יחד עם זאת, אל תתפשרו על איכות התורה שאתם מלמדים או היהדות 
שאתם מפיצים. בתפיסה הגאולתית, כל מקום ראוי להגיע להישגים הכי 

גדולים ולתורות העמוקות ביותר. למדו יהדות אותנטית, המועברת בשפה 
המקומית ובאמצעות תרבות המסורת המקומית.
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