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השפעת הרבי לאחר ג' תמוז

עלמין  בכלהו  אשתכח  דאתפטר  ש"צדיקא  כז,  סימן  הקודש  באגרת  מבואר 
 - גשמי  בגוף  חי  בהיותו  גם   - הצדיק  של  חייו  שעיקר  כיוון  מבחיוהי".  יתיר 
הוא אמונה, יראה ואהבה, על כן ההסתלקות בגשמיות אינה פועלת שום שינוי 
בעניינים אלו. ומדגיש רבינו הזקן ש"בכלהו עלמין" היינו גם בעולם הזה. ומבאר 
מעלת  על־אף  כפשוטו,  גשמי  בגוף  מלובש  היותו  בעת  הצדיק  שהשפעת  זאת, 
נשמתו וגודל עבודתו, הרי סוף־סוף הנשמה מלובשת בגוף ומצד זה ישנן הגבלות 
לכן  הגבלות.  שום  לה  אין  מהגוף,  יוצאת  הנשמה  כאשר  מה־שאין־כן  כלשהן; 
פעולתו של הצדיק, גם בזה העולם, בתלמידיו וההולכים בדרכיו, היא הרבה יותר 

מכפי שהיה קודם. 

הריי"צ  הרבי  תוקף.  במשנה  קיים  זה  עניין  ישראל,  רועי  על  מדובר  כאשר 
התבטא לאחר הסתלקות אביו, הרבי הרש"ב, ש"רועי ישראל לא ייפרדו מעל צאן 
מרעיתם", ו"מה כאן עומד ומשמש אף להלן עומד ומשמש". והיינו שאצל רועי 
ישראל, אף לאחר  ומנהיגים את  רועים  הוא מה שהם  ישראל, שעניינם העיקרי 

הסתלקותם הם לא נפרדים מצאן מרעיתם וממשיכים בפעולתם זו.

אבל אף־על־פי־כן, כאשר מדובר אודות רבותינו נשיאינו בדורות הקודמים, 
הרי המציאות בפועל הייתה, שאחרי הסתלקות של רבי היה תמיד ממלא מקום. 
על  להשפיע  המשיך  בוודאי  הריי"צ,  הרבי  הסתלקות  שלאחר  למרות  כלומר, 
החסידים, מכל מקום, ההנהגה בגלוי ולעין־כל הייתה על־ידי הממלא מקום, הרבי.

]דרך אגב, הרבי הסביר כמה פעמים47, שמשמעות המילים 'ממלא מקום' בנוגע 
יותר מכל  ואף  הינה, שהרבי הממשיך מילא את כל המקום,  נשיאינו  לרבותינו 

המקום, של קודמו[.

47. ראה לדוגמה תורת־מנחם - התוועדויות חי"א עמ' 255.
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לגמרי.  שונה  הוא  המצב  תמוז  בג'  שאירע  למה  בנוגע  מדברים  כאשר  אך 
הרבי לא השאיר אחריו ממלא מקום, והמציאות היא שהרבי ממשיך להנהיג את 

החסידים והמקושרים אליו בדיוק כמו לפני ג' תמוז תשנ"ד! 

במכוסה אל תחקור

כתוב48 "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור". "מופלא" מורה 
על עניין שהוא פלא ביחס לשכל האדם, ואילו "מכוסה" מורה על עניין שהוא לא 

בר־השגה כלל אלא כדבר המכוסה לגמרי משכל האדם.

המצב כיום הוא בבחינת "מכוסה ממך". אין לנו שום השגה באופן ההנהגה 
שהקב"ה מנהיג את עולמו. אבל אין זה משנה כלל את המציאות שההנהגה של 
הרבי ממשיכה גם במצב בו אנו שרויים כעת, אחרי ג' תמוז תשנ"ד, וכמו אז גם 

עתה ללא כל שינוי. 

בילקוט שמעוני49 נאמר: "כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל עשרים שנה 
וכתוב אחד אומר והוא שפט את ישראל ארבעים שנה? אמר ר' אחא, מלמד שהיו 
של  מציאות  שתיתכן  ראיה,  מכאן  מותו".  אחר  שנה  כ'  ממנו  יראים  פלשתים 
הנהגת ישראל לאחר ההסתלקות באותו האופן ממש כמו לפני ההסתלקות. בדיוק 
כמו שהנהיג את צאן מרעיתו בחיים חיותו בעלמא דין, כך ממש לאחר הסתלקותו. 

לכן הפסוק כולל את כל ארבעים השנים יחד, כי זה אותו תוכן של הנהגה50.

אמנם על כל צדיקי הדורות נאמר "לא יפרדו מעל צאן מרעיתם" וקדושתם 
הרוחנית והשפעתם קיימת גם לאחר הסתלקותם, אך מכל מקום, בדרך כלל ישנו 
שינוי בתוכן ובאופן ההשפעה לאחרי ההסתלקות מכפי שהיה לפניה, ולכן בפועל 

ישנו 'ממלא מקום' המנהיג את הקהל. 

של  וההשפעה  שההנהגה  לפעמים  שיש  נלמד,  הנ"ל  ה'ילקוט'  מדברי  אך 
הצדיק לצאן מרעיתו הן בדיוק באותו האופן כמו בעת היות הצדיק בעלמא דין 
מלובש בגוף גשמי. והעובדה שכעת אין ממלא מקום, זהו מפני שכעת גם לאחר 

48. חגיגה יג, א.
49. שופטים סוף רמז עא.

50. ראה לקוטי־שיחות חלק ו עמ' 32 הערה 57.
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ההסתלקות הרבי מנהיג בפועל ממש בדיוק כמו לפני כן, וההתקשרות שלנו אל 
הרבי היא בהתאם למציאות זו. 

הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקב"ה ממלא את כל צרכינו, ואם היום 
אין זה בגשמיות כמו שהורגלנו במשך כל הדורות, הרי שגלוי וידוע לפניו שזה 

יכול להיעשות, וכך אכן נעשה, באופן אחר. 

בעיצומו של דור השביעי

במאמר הידוע "באתי לגני", שאמר הרבי בעת קבלת הנשיאות ביום י' שבט 
תשי"א, המבוסס על מאמרו של הרבי הריי"צ שהכין לקראת יום י' שבט תש"י, 
שיבץ בו את עניין "כל השביעין חביבין". עניין זה של "השביעין חביבין" אינו 
מלשון המדרש שעליו מתבסס המאמר, אלא שהזכיר את ה"שביעין" מתוך כוונה 
עניין הורדת השכינה  ]יש לציין, שגם בדרושי חתונה תרפ"ט51 מבואר  מיוחדת 
לארץ על־ידי שבעה צדיקים, ומוזכר במאמר המוסגר, שהסיבה לכך שמשה זכה 

להורידה לארץ היא מפני היותו השביעי לאברהם אבינו[. 

וכפי שפירש הרבי במאמר, שדור השביעי, היינו הדור שלנו שתחת הנהגתו 
מיוחדת  עבודה  לו  יש  הזקן,  מאדמו"ר  השביעי  דור  שהוא  הרבי,  של  הקדושה 

שתכליתה לסיים את המשכת השכינה לארץ ולהביא את הגאולה. 

אם כן, כל עוד הגאולה לא הגיעה, אנו בעיצומו של דור השביעי, הדור של 
הרבי, ומוטל עלינו התפקיד שהרבי הטיל על דור זה. כל עוד לא הושלמה המשכת 
השכינה לארץ - התפקיד לא הושלם ואנחנו באמצע העבודה של דור השביעי 

תחת הנהגתו הקדושה של הרבי.

חסידות אינה אמצעי

ליתר ביאור: 

ידוע, שכאשר הבעש"ט עלה להיכלו של משיח ושאלו: "אימתי קאתי מר?", 
הוא נענה על־ידי המשיח: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". מכך מובן שעניין הפצת 

המעיינות יש לו שייכות מהותית עם ביאת המשיח. 

51. ד"ה וכל בניך ס"ד.
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לכן אנו רואים, שמדור לדור יש התרחבות נוספת בהפצת המעיינות52. ומכיוון 
שדור השביעי הוא המסיים את המשכת השכינה לארץ, לכן בדור זה ישנה הוספה 
מהותית במיוחד בהפצת המעיינות: הן בהפצה כלפי חוץ - במציאות העולם, וכפי 
שנראה במוחש עד כמה הרבי פעל שהמעיינות יגיעו לכל קצווי תבל ממש, והן 
בנוגע להלבשת מעיינות החסידות בשכל אנושי, בעומק, ברוחב ובאורך. וגם דבר 
זה נראה במוחש, שבמאמרים ובשיחות של הרבי ישנה הבהרת מושגים עמוקים 
ועוד,  זאת עוד  ומופשטים ביותר בתורת החסידות. והתפקיד שלנו הוא להפיץ 
הן בעצמנו - ללמוד בהעמקה גדולה ולהביא את מעיינות החסידות לעומק כוח 

השכל שלנו, והן להפיץ זאת בחוץ בכל מקום שאפשר.  

דרך אגב, מסופר על רבי שלום שכנא, אביו של הרוז'ינער, שכאשר אדמו"ר 
הזקן היה במאסר, היה רבי שלום שכנא שרוי בצער גדול מכך, והתפלל והתענה 
רבות למען שחרורו. יום אחד הוא נעשה לפתע שמח מאוד, ואמר לתלמידיו "דער 
רב איז ארויס" ]הרב יצא לחירות[. שאלו אותו התלמידים מהיכן הוא יודע זאת, 
יבוא,  משיח  כאשר  רק  מיוחדת שתתגלה  קשת  שיש  בזוהר  שכתוב  אמר,  והוא 
והיום הוא ראה את הקשת הזו, ולאידך משיח עדיין לא הגיע בפועל ממש; אז הוא 
חשב לעצמו: איזה עוד דבר גדול יכול להיות שיגרום לכך שתיראה הקשת הזו? 
אין זאת אלא שהרב יצא לחופשי. הוא הבין שמעיינות החסידות של הבעש"ט, 
ובעקבות זאת התוספת בהפצה של אדמו"ר הזקן באופן של חב"ד, שייכים בקשר 

הדוק לביאת הגאולה. 

כמו כן מופיע בשיחות של הרבי הריי"צ, שבשנת תק"ה, לפני לידת אדמו"ר 
הזקן, היה הבעש"ט שרוי בשמחה גדולה, ונימק זאת בכך ש"נשמה חדשה" צריכה 
כפי שמבואר בלקוטי־תורה  היא,  "נשמה חדשה"  לעולם. המשמעות של  לרדת 
שיר השירים53, שיש נשמות שלא נכללו בנשמת אדם הראשון, והן נשמות כאלה 

שיש להן שייכות עם הגילוי האלוקי המיוחד שיתגלה לעתיד־לבוא. 

שייכות  אינה  לגאולה  החסידות  התגלות  בין  שהשייכות  מובן,  זאת  מכל 
חיצונית: הפצת מעיינות החסידות אינה עניין של סגולה או הכשרה בלבד לביאת 

52. ראה שיחת אחרון של פסח תש"ל.
53. נ, א.
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המשיח, אלא גילוי החסידות הוא התחלה כביכול של גוף הגילוי שיתגלה על־ידי 
משיח. עניינו של משיח הוא לגלות את אחדות ה' בתכלית השלימות - שיחדור 
בגשמיות עצמה ש"אין עוד מלבדו", "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", ועניין 
האחדות יתגלה באופן של "וראו כל בשר" כפשוטו ממש. ועניין החסידות הוא 
הסברת  על־ידי  בעולם  ה'  אחדות  עניין  את  לבאר  הזו,  ההתגלות  את  להתחיל 

הדברים בשכל האדם.

למטה,  השכינה  ירידת  של  מהתהליך  חלק  הוא  החסידות  שגילוי  ונמצא, 
תהליך שיסתיים בזמן הגאולה. כפי שהרבי הזכיר פעמים רבות, שכשם שבערב 
שבת לאחר חצות טועמים ממאכלי השבת, כך בערב שבת לאחר חצות של ה"שית 
אלפי שנין" טועמים מהגילוי של יום השביעי. גילוי זה נעשה שלב אחרי שלב, 
עד שבא הדור השביעי, שבו התפקיד הוא לסיים את העבודה להוריד את השכינה 

למטה לארץ, ובביאת המשיח בקרוב ממש יושלם התהליך.

שכר המצווה הוא המצווה עצמה

באופן כללי, עניין זה נכון גם כלפי כללות העבודה בתורה ומצוות בכל משך 
הזמן של "היום לעשותם". מטרת הבריאה היא, כפי שכותב אדמו"ר הזקן בפרק 
לו בתניא - לעשות לו יתברך דירה בעולם הזה התחתון, שהוא "תחתון במדרגה 

שאין תחתון למטה הימנו בעניין הסתר אורו יתברך". 

והנה, יכול יהודי להעלות במוחו רעיון כזה: אמנם הקב"ה רוצה שתהיה לו 
זה נעשה על־ידי  ודבר  יתמלא לעתיד־לבוא,  זה  וייעוד  דווקא,  דירה פה למטה 
עבודת בני־ישראל בלימוד התורה וקיום המצוות - אבל הדבר איננו קשור לגוף 

המצוות עצמן אלא הן כעין סגולה לכך.

שם  לז,  בפרק  שכתוב  מה  ולומדים  ממשיכים  כאשר  מופרכת  זו  סברא  אך 
מוסיף אדמו"ר הזקן ומבאר שהגילוי דלעתיד־לבוא "תלוי במעשינו ועבודתנו כל 
זמן משך הגלות". ומבאר שהטעם לכך הוא, מפני ששכר המצווה הוא המצווה 
באמצעות  נעשה  בעולם,  אור־אין־סוף  המשכת  שהוא  המצווה"  "שכר  בעצמה. 
"המצווה בעצמה". קיום המצוות בזמן הגלות, הן על־ידי מצוות עשה והן על־ידי 
מצוות לא תעשה, הוא הוא המשכת אור־אין־סוף, והוא זה שפועל את גוף הגילוי 
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ולעתיד־לבוא  גלויה,  איננה  ההמשכה  אלא שכעת  לעתיד־לבוא.  שיהיה  הנעלה 
יתגלה מה שיהודים המשיכו בזמן הגלות. 

וההבדל הוא גדול: לפי ההבנה השטחית, שאין קשר ישיר בין שכר המצווה - 
הגילוי האלוקי הנעלה שיהיה לעתיד־לבוא - לבין קיום המצוות, יוצא, שהמצוות 
הן רק כעין הכשרה והכנה לדבר העיקרי - הגילוי שלעתיד־לבוא! הן לא שייכות 

לתכלית עצמה ח"ו; 

אבל על־פי הביאור הנ"ל בתניא, כל המשמעות של המצוות משתנה: עצם 
קיום המצוות כשלעצמו הוא הוא המטרה! המצוות הן הממשיכות את אור־אין־
סוף בעולם, והן תכלית הכול! אלא שבזמן הזה ההמשכה שעל־ידן היא בהעלם, 

ולעתיד־לבוא המשכה זו שממשיכים עכשיו תהיה בגילוי. 

זהו תוכן כללות העבודה בלימוד התורה וקיום המצוות - להמשיך אלוקות 
בעולם הזה, אך באופן מיוחד עניין זה שייך להפצת וגילוי החסידות. החסידות 
היא התגלות אלוקות בנבראים - שאחדות ה' מאירה במוחו ולבו של היהודי, וזו 

התחלה מהגילוי המיוחד שיתגלה בשלימות לעתיד־לבוא.

אין נסיגה אחורה

כאשר מבינים שחסידות היא התחלה מגוף הגילוי האלוקי שיתגלה לעתיד־
לבוא, מובן היטב שלא ייתכן לומר שעניין זה הסתיים או שיש בו 'נסיגה' ח"ו, 
היום  לקראת  מההתקרבות  כלשהי  'נסיגה'  שיש  לומר  ייתכן  שלא  כשם  בדיוק 
השביעי - הגאולה העתידה ח"ו. זו הרי כל תכלית הבריאה, ואל ייעוד זה העולם 
מתקדם כל העת. וכך גם גילוי החסידות, שהוא טעימה והתחלה מהגילוי שלעתיד־

לבוא, לא ייתכן שתהיה בו נסיגה ח"ו לאחור. 

השלמת  לקראת  נוסף  בצעד  צועדים  אנו  יום  שכל  הוא  וודאי  שדבר  וכשם 
זה, כך גם פעולתם של רבותינו נשיאינו, שהם מקור מעיינות החסידות,  ייעוד 

ממשיכה הלאה כל הזמן. 

והתפקיד המיוחד של דור השביעי הוא - לסיים את התהליך. על־ידו נעשה 
עדיין  אנו   - היעוד  השלמת  אל  הגענו  לא  עוד  כל  לארץ.  השכינה  ירידת  גמר 
בעיצומו של דור השביעי, המונהג על־ידי הנשיא של דור השביעי, ועלינו לדבוק 
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בביצוע התפקיד המיוחד שהוטל עלינו בלא לנטות ימין ושמאל. ובוודאי שהרבי 
נותן כוחות לזה, כפי שמזכיר במאמר של י' שבט ש"איני מבקש אלא לפי כוחן".

הבעל־שם־טוב  תורת  בעניין  ח"ו  שינוי  שחל  שטענו  כאלה  היו  אגב,  ]דרך 
עניין  שכל  בהבנה  נעוץ  זו  טעות  שורש  ח"ו.  "נשתכח"  כבר  זה  שדבר  וכאילו 
הפצת המעיינות של הבעש"ט הוא רק כעין הכנה לביאת המשיח, וכסגולה לזירוז 
ביאתו ללא קשר מהותי; לפי גישה זו, אכן יש מקום לומר שזו סגולה שהייתה 

קיימת למשך תקופה מסוימת, וכעת חל בזה שינוי.

אבל האמת היא כאמור, שהפצת מעיינות החסידות אינה עניין של סגולה או 
הכשרה בלבד לביאת המשיח; כאשר מבינים מהי חסידות ומהי הגאולה, מבינים 

שהחסידות היא התחלה מגוף הגילוי של הגאולה העתידה[.

מה נוגע לנו מהי דרגת נשמת אדמו"ר הזקן?

חסידים  שכמה  בעת  בבית־הכנסת  פעם  שנכחתי  הזדמן  המוסגר:  כמאמר 
 - "נשמה חדשה"  לו  בנוגע למה שנאמר54 על אדמו"ר הזקן שהייתה  התווכחו, 
מה פירושו של מושג זה: חלק אמרו שהכוונה היא לנשמה שאף פעם לא הייתה 
על־ הוא  טענו, שהפירוש  אחרים  ואילו  הנשמות,  רוב  כמו  הזה  בעולם  בגלגול 
דרך מה שמובא בלקוטי־תורה הנ"ל, שיש נשמות שלא היו כלולות בנשמת אדם 

הראשון, והן שייכות לגילוי המיוחד שיתגלה לעתיד־לבוא. 

אחד הנוכחים במקום שנטל חלק בוויכוח, החליט לשאול על כך את הרבי. 
זה היה קצת מוזר בעיני - מה זאת אומרת לערב את הרבי בוויכוח שכמה חסידים 
התווכחו בינם לבין עצמם?! אך על כל־פנים כך הוא עשה. הוא כתב פתק, סיפר 

על הוויכוח ושאל את הרבי מה הפשט בעניין.

זמן קצר אחרי שהכניס את הפתק, יצאה תשובה )התוכן(: "מה נוגע לך איזו 
נשמה הייתה נשמתו של אדמו"ר הזקן?!".

זה  עניין  אודות  בהתוועדות  דיבר  הרבי  ההוא,  הוויכוח  אחרי  שנים  כמה 
שלאדמו"ר הזקן הייתה "נשמה חדשה". כאשר הכניסו לרבי את השיחה להגהה, 

54. ראה ספר השיחות תש"ב עמ' 127.
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חדשות  נשמות  אודות  מדבר  הזקן  שאדמו"ר  היכן  ללקוטי־תורה,  ציין55  הרבי 
שאינן כלולות בנשמת אדם הראשון. 

ולכאורה ממה־נפשך: אם נוגע לדעת מהו פירוש המושג "נשמה חדשה", מדוע 
הרבי ענה לחסיד ששאל בזמנו, שאין זה נוגע לו?! ואם אכן אין זה נוגע, למה 
כאשר הרבי הזכיר מושג זה הוא הפנה למקום בלקוטי־תורה שמסביר את העניין? 

חשוב לדעת אל מי אנו מקושרים

התשובה לכך פשוטה: אם המבוקש הוא לדעת מה הייתה נשמתו של אדמו"ר 
הזקן ללא כל תכלית אמיתית, סתם לערוך חקירות על כך ללא מטרה עניינית, אזי 
אין זה נוגע להבין את משמעותו של המושג. אם חסיד מנסה להגדיל את השבחים 
של הרבי ללא כל מטרה אמיתית - אזי התשובה היא "מה נוגע לך איזו נשמה 

הייתה נשמתו של אדמו"ר הזקן?". 

אולם כאשר רוצים לדעת מה זה רבי ומה זה חסידות, מה העניין בהתקשרות 
אל הרבי ומה משמעותו של עניין זה כלפינו - אזי זה מאוד נוגע! נוגע לדעת 
שנשמה של צדיק, "רעיא מהימנא", היא "נשמה דאצילות" דווקא, כיוון שביחס 
לנשמה דבריאה, וכל־שכן לנשמות בדרגות שלמטה מזה, יש הסתר כלשהו וכבר 
מתחיל הרגש כלשהו של מציאות. ודווקא אצל "נשמה דאצילות", מלשון "אצלו 
וסמוך", אין שום הרגש של מציאות, אלא כל העניין הוא - גילוי אלוקות מלמעלה 

למטה. 

יתירה מזו, כאשר רוצים לבטא מה זה חסידות, מה תוכן פעולתה ומה נדרש 
מאתנו כתוצאה מכך - חשוב לדעת שגילוי החסידות הוא גילוי מהקב"ה עצמו, 
ובלשון המאמרים: גילוי מ"פנימיות עתיק". וכאמור, גילוי החסידות הוא טעימה 
והתחלה של הגילוי הנעלה שיהיה לעתיד־לבוא, שעיקר החידוש שבו הוא שאז 

יהיה גילוי אחדות ה' המוחלטת בנבראים. 

זהו תוכן הביטוי שנאמר על אדמו"ר הזקן שהוא "נשמה חדשה" - מהנשמות 
השייכות לגילוי שלעתיד־לבוא. דבר זה מלמד שעל־ידו, ועל־ידי הרביים ממלאי 

55. ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות הערה 45.
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מקומו, מתגלה בחינה כזו באלוקות שבה נרגש הקב"ה עצמו - "אין עוד", ללא 
שום התערבות רגש של מציאות כלשהי, אפילו לא בדקות דדקות. 

והליכה  החסידות  בלימוד  שלנו  בעבודה  כלפינו.  משמעות  לו  יש  זה  ודבר 
בדרכיה ובהתקשרות שלנו עם מאורי החסידות - צריך להיות מורגש שזו 'טעימה' 
מהגילוי שלעתיד־לבוא שאז יהיה "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' 
דיבר", וממילא כל תוכן העבודה הוא לגלות עוד ועוד את עניין זה עצמו בעצמנו 

ובחלק העולם שסביבנו. 

שמדברים  העובדה  האם  ולבדוק,  לבקר  לפעמים  הוא  חשוב  דבר  אגב,  דרך 
הרבי  גדולת  את  מרגיש  אכן  שהחסיד  מכך  נובעת  הרבי  על  ונפלאות  גדולות 
שלו הוא  ואת העניין האמיתי שזה מבטא, או שהרגש הפנימי בזה הוא שהרבי 
רבי גדול. והנפקא־מינה היא - האם מרגישים מה העניין מחייב אותנו, או שרק 

'נהנים' כביכול לפטפט ולדבר גדולות ונפלאות. 

הגוף מעיד על הנפש

ממש.  הגשמית  לעין  גם  נראית  זו  בתקופה  הרבי  של  שהנהגתו  לציין,  יש 
חייו.  במשך  שהיה  כפי  בדיוק  רבים  יהודים  על  משפיע  שהרבי  במוחש  רואים 
השינוי היחיד הוא שאין אנו רואים בגשמיות ממש את הרבי. נעשה 'הפסק מקום' 
 כביכול בינינו לרבי, אך זה לא משנה את העובדה שהוא ממשיך להנהיג באותו

האופן ממש. 

תשנ"ד,  תמוז  ג'  לאחר  שנולדו  ממש  צעירים  וגם  מבוגרים  רבים,  יהודים 
מרגישים בליבם קשר אישי ונפשי עמוק עם הרבי גם כיום. לומדים את תורתו 
המשפיעה על כל תוכן חייהם, מתמסרים לגמרי למילוי רצונו בלימוד החסידות 
והליכה בדרכיה, ועושים ככל יכולתם בהפצת יהדות בכל מקום בעולם. כל זאת 
ברורה  והכרה  ידיעה  מתוך  הנאמן,  לרועה   - למשלח  נפשי  קשר  מתוך  נעשה 
ש'הפסק מקום' אינו מפסיק, והשינוי שהתחולל אינו אלא בנוגע לגשמיות הגוף 
כפשוטה, אולם בנוגע לנשמה - פעולת הצדיק היא "יתיר מבחיוהי" והוא שומע 

לבקשת הפונים אליו בכתיבת פ"נ והליכה על הציון הקדוש. 
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מי שעושה זאת ברצינות מרגיש את זה בפועל ממש. אם קצת חושבים על 
העניין, באופן של "לקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק", אזי אפשר לחוש ולהרגיש 

קשר אישי עם הרבי.

כשם שאת הנפש הרוחנית אף אחד אינו רואה, ובכל זאת כל אדם חש את נפשו 
ומציאותה מאומתת אצלו כאילו הוא רואה אותה; והטעם לכך הוא, מפני שלמרות 
שאת מהות הנפש אי־אפשר לראות בעיניים הגשמיות, מכל מקום, את התוצאות 
של הנפש רואים בעיניים: רואים בגלוי ובמוחש שהגוף חי, ודרך התוצאות מגיע 

האדם לוודאות מוחלטת במציאותה של הנפש עצמה, 

- כך גם בענייננו: את הנשמה הכללית, את הרבי, אי־אפשר לצערנו לראות 
היום; אבל אפשר לראות באופן ברור כיצד הנשמה של עם ישראל ממשיכה לתת 
חיות לגוף הגדול של עם ישראל. רואים בגלוי אצל המוני יהודים, הן מקהל אנ"ש 
ג' תמוז, את ההשפעה  והן מחוץ לאנ"ש, הן המבוגרים והן אלה שנולדו לאחר 

הפנימית של הרבי עליהם.

לך לך מארצך

והם  ממציאים  שאנשים  ואידיאלים  רעיונות  הרבה  יש  להבהיר:  וחשוב 
אחר  עניין  זה  החסידים  על  הרבי  של  לפעולתו  בנוגע  אבל  בעולם,  מתפשטים 
להקריב את  ליהודי לצאת ממציאותו,  לגרום   - היא  הרבי  לגמרי. הפעולה של 
חייו למען הקב"ה ולמען יהודים אחרים. זה לא דבר שהוא חלק מהטבע של הגוף 
והנפש־הבהמית; זה לא דבר שנעשה מעצמו. רעיון שמתאים עם הנפש־הבהמית, 
עם חלק ה"יש" של האדם, בוודאי שהרבה אנשים ייהנו ממנו, וכי מה החידוש 
מהרגילות,  ולהתעלות  לצאת   - מארצך"  לך  "לך  על  מדובר  כאן  אבל  בדבר? 

מהרצונות האישיים. 

אברך היוצא עם משפחתו לשליחות, זה לא תפקיד מסוים שלקח על עצמו 
למשך שנתיים־שלוש, ואחר כך חוזר הוא לענייניו האישיים; שליחות היא לכל 
של  לתפקיד  יהודי  של  מוחלטת  התמסרות   - הוא  שליחות  של  העניין  החיים! 
"לשמש את קוני", הנובעת מההכרה בכך שכל מציאותו של היהודי היא הקשר 

שלו לקב"ה, ולכן כל חייו משועבדים אליו.  
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אינו מתקבל אצל האדם מצד עצמו; ההרגשה של שעבוד מוחלט  כזה  דבר 
נובעת  האישיים,  ולרצונות  לתוכניות  קשר  שום  בלי  לקב"ה  נחת־רוח  לעשיית 
להתמסר  האלוקית  הנשמה  את  מעורר  הדור,  של  ה"ראש"  שהוא  שהרבי,  מכך 

לאלוקות.

מסופר, שכאשר באו לאסור את אדמו"ר הזקן, התחבא תחילה, באומרו שיש 
לקיים מה שנאמר "חבי כמעט רגע עד יעבור זעם". כאשר באו השוטרים בפעם 
יעץ  והוא  מונקעס,  שמואל  ר'  המפורסם  בחסיד  הזקן  אדמו"ר  נמלך  השנייה, 
לרבינו הזקן שלא יתחבא אלא ילך עמהם. כאשר אמר לו רבינו הזקן שיש סכנה 
בדבר, השיב לו ר' שמואל מונקעס )שהיה ידוע בחריפותו ודרכו הייתה להעביר 
מסרים עמוקים בצורה שנונה(: "ממה־נפשך, אם הנכם 'רבי' - לא יוכלו לפגוע 
בכם; ואם לאו - כיצד ייתכן שלקחתם מאלפי יהודים את ה"געשמאק" ]התענוג[ 

בגשמיות?!..." 

העניין של רבי הוא - לגלות את האמת של אלוקות בעולם ולהשריש בלב צאן 
מרעיתו ביטול מוחלט לאלוקות; שיורגש בהם שהתפקיד "לשמש את קוני" אינו 

דבר נוסף על המציאות, אלא זה כל תוכן החיים שלהם. 

וכיוון שכך, אין שום כוח בעולם שיכול לפגוע בזה; ומאידך, דבר זה מוציא 
ומחליש ליהודים הקשורים אל הרבי את התענוג בעולם מצד עצמו, במידה כזו 

או אחרת. 

ביטול היש

כלומר: אדמו"ר הזקן וממלאי מקומו בשושלת חסידות חב"ד, על־ידי ביאור 
את  יהודים  מאלפי  הוציאו  חב"ד,  חסידות  תורת  חיים,  אלוקים  דברי  ופרסום 
ה"געשמאק" בגשמיות. יהודי שטועם מתורת החסידות, הוא לומד תניא ומאמרי 
חסידות עם קצת רצינות ומפנים מעט את הדברים, וביחד עם זה ממלא את הוראות 
מורי החסידות והולך בדרכיה, הוא כבר לא מסוגל ליהנות מהעולם הזה בצורה 
מושלמת. בפנימיות נפשו הוא מכיר היטב היטב שלא זו התכלית. יש משהו הרבה 
יותר עמוק בעולם שהוא חי בו. העולם אצלו הוא משהו שונה. יש בו כוונה, יש בו 
תכלית עליונה יותר. וככל שלומד יותר, וככל שמתקרב יותר - הוא מוותר יותר 

מענייניו האישיים ומתמסר יותר להשלמת כוונה זו. 
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על  לוותר  המוחלטת  הדרישה  מלבד  הרבי,  של  בדור  שבדורנו,  לציין  ויש 
גם  מאיתנו  לקח  הרבי  העליון,  הרצון  להשלמת  ולהתמסר  בגשמיות  הגעשמאק 
את הגעשמאק ברוחניות. כאשר לומדים את דברי החסידות של הרבי וקוראים את 
מכתביו ודרישותיו להתמסר למילוי הרצון העליון, מרגישים שהגעשמאק האישי 
הוא לא עיקר העניין. לא זוהי התכלית. התכלית היא להקריב את עצמנו לגמרי 
לקב"ה ולהשלים רצונו. עניין זה קשור לנושא ה'שליחות' שהרבי פעל - להתמסר 
זה  לגמרי לשליחות האלוקית מבלי לחשוב כלל על המציאות האישית, ובדבר 
עצמו צריך להיות הגעשמאק של היהודי. הדגש הוא לא על האדם ומציאותו, אלא 

על כך שזכה להתמסר להשלמת הכוונה האלוקית.

הסיפור שסופר כתחליף למאמר

מסופר56, שאחרי השריפה הגדולה שהייתה בשנת תקצ"ג בליובאוויטש, היו 
צריכים להניח יסוד לבניין חדש בחצר הרבי. הגיעו אז הרבה חסידים לליובאוויטש, 
הצמח־ אל  ניגשו  החסידים  החדש.  לבניין  אבן־הפינה  הנחת  במעמד  להשתתף 
"מה  בשאלה:  להם  ענה  הצמח־צדק  דא"ח.  בפניהם  שיאמר  ממנו  וביקשו  צדק 
אתם רוצים, מאמר חסידות או סיפור?", החסידים, שהבינו מעצם השאלה שהרבי 

מעוניין לספר סיפור, השיבו שמעדיפים סיפור.

אחר  ליהודי  שהשכיר  הרוז'ינער,  של  חסיד  פעם  היה  סיפר:  והצמח־צדק 
קרעטשעמע ]בית מרזח[. עבר משך זמן, ולשוכר לא היה די כסף לשלם את דמי 
שהשוכר  ומשראה  כספו,  את  ושוב  שוב  וביקש  המתין  בעל־הבית  השכירות. 
ממשיך בשלו ולא משלם לו, הזהיר אותו שלא תהיה לו ברירה ויאלץ לזרוק אותו 
מבית המרזח. השוכר היה אובד עצות, כיוון שלא היו לו מספיק הכנסות בכדי 

לשלם את דמי השכירות. 

ביודעו שבעל־הבית הינו חסיד של הרוז'ינער, נסע אליו, וביקש ממנו שישפיע 
את  שמע  הרוז'ינער  הבאה.  לשנה  החוב  פירעון  את  לו  שידחה  בעל־הבית  על 
דבריו, ואכן דיבר עם בעל־הבית ושכנע אותו שייתן ליהודי ארכה של שנה. אולם 
בשנה הבאה, שוב לא הצליח השוכר לשלם את דמי השכירות, לא של שנה זו ולא 
את של שנה שעברה. היהודי ניסה שוב לקבל ארכה לתשלום באמצעות הפנייה 

56. ראה ספר השיחות תש"ד ]בלשון־הקודש[ עמ' נד.
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את  וזרק  רבו,  לבקשת  לציית  הסכים  לא  כבר  בעל־הבית  הפעם  אך  לרוז'ינער, 
השוכר מהפונדק. 

דיינים שמבינים מה זה כסף

הצמח־צדק המשיך וסיפר: כאשר נפטר אותו חסיד והגיע לבית־דין של מעלה, 
התייצבו המקטרגים ודרשו לדון אותו לחיוב על כך שלא ציית לרבו וגרם עוול 
ליהודי אחר. אך מצד שני, המלאכים מליצי היושר טענו, שבסך־הכול במשך כל 
חייו החסיד התנהג כראוי בעולם הזה. ובנוגע למקרה עם היהודי והפונדק - טענו 
המלאכים מליצי היושר שחברי בית־הדין של מעלה אינם יודעים מהו כסף, מהו 
הקושי להשיגו וגודל הצורך שיש בו. הם מופשטים מעניינים גשמיים, ואין להם 

את היכולת לדון אדם שעמד בניסיון כזה. 

על כן, טענו המלאכים, יש להביא את נשמת החסיד לפני בית־דין של נשמות 
שהיו פעם בעולם הזה, ויש להן הבנה מהי המשמעות של כסף בעולם. ואכן כך 
הוסכם. הביאו את החסיד לפני בית־דין שבו היו חברים הבית־יוסף והב"ח, אלא 
שבינם לבין עצמם התגלעה מחלוקת - אחד מהם סבר שחייב ואילו השני סבר 
שזכאי. הסנגורים המשיכו וטענו, שזה שפסק לחיוב, למרות שבעבר היה בעולם 
הזה והכיר מה זה כסף, הרי מאז שעזב את העולם לפני זמן רב הספיק לשכוח גם 

מענייני עולם הזה ואינו מכיר מה זה כסף. 

כעת שנמצא  דיין  על־פי  הדבר  את  ולהכריע  לברר  שיש  הוחלט  כן,   על 
בעולם הזה.

זכאי".  שהוא  אומר  "ואני  ואמר:  קצת,  הרהר  דבריו,  את  סיים  הצמח־צדק 
כלומר, מעשיו של החסיד והעובדה שלא ציית לרבו, היו בגלל דוחקו והצורך שלו 
בכסף, ויש לדונו לזכות. לאחר מכן פנה הצמח־צדק אל החסידים ושאל אותם: 
"ומה אתם אומרים - זכאי? זכאי?", הבינו החסידים שהצמח־צדק עצמו הוא הדיין 

השלישי שעליו להכריע בדין זה, וענו כולם ואמרו: "זכאי! זכאי!". 

]דרך אגב, מספרים שבאחת ההזדמנויות שהרבי הריי"צ סיפר סיפור זה, הוא 
יתברך  ה'  יהודי,  זיכוי  "לאחרי  הוסיף, שהצמח־צדק אמר סמוך לאותו מאורע: 

יזכה אותי בבן 'זכאי'". ואכן, זמן קצר אחר כך נולד הרבי מהר"ש[.
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נשמה בגוף

בין  גשמיים  לעניינים  הנשמה  של  ביחס  גדול  הבדל  שיש  ניכר  זה  מסיפור 
היותה  לבין  גשמי,  בגוף  מלובשת  אינה  היא  כאשר  העליונים,  בעולמות  היותה 
בעניינו של  בעלמא  סנגוריה  הייתה  לא  זו  הגשמי.  הזה  בעולם  בגוף,  מלובשת 
אותו חסיד, על כך שהבית־דין של מעלה אינו יודע מהו כסף, וכמו כן שהב"ח 
והבית־יוסף שכחו מהו כסף; זוהי האמת. הנשמה כפי שהיא למעלה אינה שייכת 

כלל לעניינים גשמיים כעין כסף וכיוצא בזה. 

יתירה מזו: אפילו אם הנשמה הייתה בעבר בעולם הזה, ואם כן, בתקופה זו 
אכן הייתה לה הבנה ותפיסה בענייני עולם הזה, אף־על־פי־כן, לאחר הסתלקותה 
להיות  יכולה  ולא  אלו  לעניינים  שייכות  כל  אין  לנשמה  מהגוף,  והתפשטותה 
אצלה הבנה אמיתית מהו הצורך לכסף, והיא אינה יכולה להבין את מצוקתו של 

אותו חסיד שנאלץ להוציא את החוכר מהקרעטשעמע.

וכמבואר במאמרי חסידות57, שהנפש וכוחותיה כפי שהם קודם התלבשותם 
בגוף, הם מופשטים ונעלים לגמרי משייכות כלשהי לגשמיות. אמנם גם למעלה 
קיימים אותם הכוחות של שכל ומידות, אבל כל מהותם שונה לגמרי מהתפיסה 

הגשמית שיש להם אחרי התלבשותם בגוף.

הבנת עניין זה נוגעת למצבנו כיום, אחרי ג' תמוז תשנ"ד: 

החסידים  את  להנהיג  ממשיך  שהרבי  היא  המציאות  לעיל,  שהוזכר  כפי 
והמקושרים אליו בדיוק כמו לפני ג' תמוז תשנ"ד. וזאת עלינו לדעת: לא מדובר 
ודואגת לעם ישראל הנמצאים  על נשמה של צדיק שנמצאת למעלה ומשקיפה 
כאן בעולם הזה; מדובר על נשמה בגוף כביכול! כמובן אין הכוונה לנשמה בגוף 
במובן הרגיל שניתן לראות ולמשש בידיים, אלא במובן של התפיסה והשייכות. 

זו נשמה שיש לה שייכות אלינו, לעניינים הגשמיים שלנו. 

ובמילים פשוטות: בדיוק כמו שלפני ג' תמוז כאשר העיק ליהודי עניין גשמי 
כלשהו, הוא נכנס לרבי ושפך בפניו את ליבו, והרבי הרגיש היטב בצערו ו'הבין 
בכסף' - הוא חש את כאבו גם על ענייניו הגשמיים והחומריים, והתפלל עליו 
לפני הקב"ה שישלח לו ישועה ומזור - בדיוק אותו הדבר נשאר גם כעת. הרבי 

57. ראה ספר המאמרים תרנ"ז עמ' מו.
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ספירה  או  'פרצוף'  של  באופן  ח"ו  לא  יהודי,  לכל  ודואג  אחד  כל  על  משגיח 
עליונה, כי אם במובן גשמי ממש. 

בא  והוא  גשמי,  עניין  והן  רוחני  עניין  הן  בלב,  משהו  מעיק  ליהודי  כאשר 
לאוהל ושופך את ליבו לפני הרבי - הרבי מבין אותו היטב, חש ממש יחד אתו את 

כאבו, ומתפלל ומתחנן עליו לפני הקב"ה שישלח ישועה לבעייתו.

תפלת משה, תפלת עשיר

במאמר "זאת חוקת התורה" תשכ"ט, הרבי מבאר נקודה נפלאה בנוגע למהותם 
של רועי ישראל:

הרבי מצטט בתחילת המאמר את פירוש רש"י על המילים "ויקחו אליך" - 
"לעולם היא נקראת על שמך", ומבאר, שמפירוש זה מובן שיש שייכות מיוחדת 
בין משה רבינו למצוות פרה אדומה. הרבי מביא מהמבואר בחסידות, שהשייכות 
בין משה רבינו למצוות פרה אדומה היא בכך, שמשה רבינו, "משה עבדי", הוא 
הפועל אצל כל אחד מישראל שקיום התורה ומצוות שלו יהיה באופן של ביטול 

וקבלת־עול, כקיום מצוות פרה אדומה שהיא חוק שלמעלה מהשכל. 

אלא שכאן מתעוררת קושיא: מובא במדרש58 על אותו פסוק, "ויקחו אליך" 
- "אמר לו הקב"ה למשה, לך אני מגלה טעם פרה". ומכיוון שמשה רבינו עצמו 
הכוח  נתינת  על־ידו  נמשכת  כיצד  כן,  אם  אדומה,  פרה  מצוות  טעם  את  השיג 

לקיום המצוות בדרך קבלת־עול שלמעלה מטעם והבנה שכלית? 

בזוהר,  "תפלה למשה". מבואר  על הפסוק  ביאור  זאת בהקדים  הרבי מבאר 
שתפילה למשה היא "תפילת עשיר". ולכאורה, מדוע עשיר נזקק לתפילה? תפילה 

באה כדי למלא את מחסורו של האדם, ואם כן, מהו עניינה של תפילת עשיר? 

בכדי להבין זאת, הרבי מקדים ומבאר באריכות את אופן עשירותו של משה 
רבינו. חז"ל אומרים59 שאין עשיר אלא בדעת, ומבואר על כך בחסידות שהעשירות 
תחתון.  מדעת  שלמעלה  עליון,  דעת  בחינת  הוא  שמשה  בכך  מתבטאת  בדעת 
דעת תחתון מקבל מחיצוניות הכתר, אריך - בחינת סובב כל עלמין, ואילו דעת 

58. במדבר רבה פרשת חוקת פי"ט, ו.
59. ראה נדרים מ, א. כתובות סח, א.
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עליון מקבל מפנימיות הכתר, עתיק - אור־אין־סוף שלמעלה מגדרי העולמות. 
כלומר, אצל משה רבינו האיר גילוי אלוקות באופן הכי נעלה - גילוי אור־אין־סוף 

שלמעלה מכל שייכות לעולמות.

עיקרו של רועה ישראל

לאחר אריכות הביאור בנוגע לעשירותו של משה רבינו, המחזקת עוד יותר 
את השאלה - מהו עניינה של תפילת משה, תפילת עשיר, מבאר הרבי כך: כיוון 
צאן  אצל  עניין  איזה  חסר  כאשר  לכן  אמיתי,  רועה  ישראל,  רועה  הוא  שמשה 
רק  לא  זה  ומפרש:  מוסיף  והרבי  אצלו.  גם  העניין  כמו שחסר  זה  הרי  מרעיתו, 
שהצער של רועה ישראל על כך שחסר אצלם משהו הוא צער גדול ביותר כאילו 

שהחיסרון נמצא אצלו, אלא שהחיסרון של ישראל הוא עצמו החיסרון שלו! 

הסיבה לכך היא, מפני שמשה וישראל חד הם, "משה הוא ישראל וישראל הם 
משה". לכן, על־אף שמשה מצד עצמו היה עשיר בכל העניינים והאירו בו כל 
הגילויים, מכל מקום, כיוון שלבני־ישראל חסר בגילוי אלוקות ונצרכים לתפילה 
למילוי חיסרון זה, על כן גם משה נזקק לתפילה למילוי החיסרון כמו עם ישראל!

יתירה מכך: זה שמשה הוא רועה ישראל, זהו עניינו העיקרי; כל שאר המעלות 
לגדרי  אור־אין־סוף שלמעלה מכל שייכות  הנעלה של  הגילוי  כולל  והגילויים, 
העולמות, כל אלו הם טפלים וחיצוניים לגבי עיקר עניינו - היותו מנהיג ישראל. 
ולכן, הגם שהייתה לו עשירות נפלאה, מכל מקום, זה שייך רק לחיצוניות שלו; 
אך כאשר חסר גילוי אלוקות לישראל, הרי זה נוגע לפנימיותו ועצמיותו של משה, 

וחסר לו עצמו כביכול! לכן הוא נזקק באמת לתפילה, כמו עם ישראל.

זו   - פרה  טעם  ידע  זה שמשה  אדומה:  פרה  לחוקה של  בנוגע  ועל־דרך־זה 
החיצוניות של משה; ואילו זה שמצוות פרה אדומה היא בגדר חוקה לגבי ישראל 

- זוהי מהותו האמיתית של משה!

ומובן, שכשם שהוא אצל משה, כך הוא גם בנוגע לנשיאי ישראל במשך כל 
הדורות: עניינו העיקרי של רועה ישראל הוא הדאגה וההתמסרות לצאן מרעיתו, 
והעניינים של עם ישראל הם העניינים של הנשיא. כל יתר העניינים והגילויים 

הנעלים שישנם אצלו - הם רק בגדר טפל לגבי עניינו העיקרי.



    120   בדרכי החסידות / התקשרות לרבי

היתרון שעל־ידי המאסר

על־פי זה הרבי מבאר נקודה מעניינת נוספת: ידוע מה שמבואר בנוגע לי"ט 
כסלו, שביום זה נעשה "יתרון האור מן החושך" - על־ידי המאסר נעשתה תוספת 
והרחבה בהתגלות החסידות. ועל־דרך המבואר בחז"ל60 בנוגע לזית: דווקא כאשר 
כותשים אותו, אזי הוא מוציא את שמנו - על־ידי צער וייסורי המאסר, ניתן הכוח 
לאדמו"ר הזקן לא רק להמשיך באותה מתכונת של הפצת תורת החסידות, כי אם 

להרחיב ביתר שאת וביתר עוז את אופן ההפצה. 

ובאמת, ניכר שינוי גדול בסגנון מאמרי אדמו"ר הזקן כפי שהם לפני פטרבורג, 
ההרחבה  אופן  לעומת  נקודות־נקודות,  של  ובאופן  מאוד  קצר  בסגנון  שנאמרו 

שבא אחרי השחרור והגאולה. 

נראה, שכל  הזקן  אדמו"ר  מאסר  אודות  מהסיפורים  תמוה:  הדבר  ולכאורה, 
עניין המאסר נעשה ברצונו של אדמו"ר הזקן ובהסכמתו המלאה. לדוגמה, הסיפור 
על עצתו של ר' שמואל מונקעס במענה לשאלתו של אדמו"ר הזקן אם להסכים 
למאסר או לא, ש"אם 'רבי' אתם - לא יפגע בכם שום כדור" - מעצם השאלה של 
אדמו"ר הזקן האם לנסוע משמע שהיה יכול למנוע זאת; כמו כן, ידוע הסיפור 
על "צווחין אף עקתין בטלין ושביתין", בנוגע לגלגלי הכרכרה שנשברו והסוס 
חצות  טרם  לחנייה  לעצור  הזקן  אדמו"ר  לבקשת  סירבו  השוטרים  כאשר  שמת, 
בערב שבת - הרי מובן שכשם שאדמו"ר הזקן עצר את המשך הנסיעה לפני חצות 
של יום שישי, כך יכול היה לעצור אותה מלכתחילה; ועל־דרך־זה הסיפור אודות 

עצירת הסירה בנהר בדרך לחקירה, לשם אמירת קידוש־לבנה.

כל זאת מראה שהמאסר היה רק בחיצוניות; ולכאורה, אם הכתישה והחושך 
היו בחיצוניות, כיצד ייתכן שתוספת האור תהיה באמת ובפנימיות? 

זה  הוא  ישראל  נשיאי  של  עניינם  שעיקר  האמור,  על־פי  זאת  מבאר  הרבי 
שהם רועי ישראל, ולכן הצער ועוגמת־הנפש שהיו לחסידים בעת המאסר על כך 
שהרבי נמצא במצור ובמצוק, ואינם יכולים לראות ולשמוע אותו, הם נעשו הצער 
ועוגמת־הנפש, ההעלם וההסתר, של אדמו"ר הזקן עצמו! לכן בגאולה מהמאסר, 

כשהחושך נהפך לאור, נעשה "יתרון האור מן החושך" גם אצלו.  

60. ראה מנחות נג, ב.
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הרבי אינו בסאלאווקי

במאמר זה מתחדשת נקודה נפלאה, הנוגעת גם למצבנו כעת. מתוך לימוד 
"צדיקא דאתפטר אשתכח"  נוצרת הסתכלות חדשה על כל העניין של  המאמר 
בעולם הזה "יתיר מבחיוהי". אין פירוש הדבר שלמרות גודל העילויים של הרבי, 
שבוודאי עולה בעילוי אחר עילוי, ובעניינים ודרגות שאין לנו שמץ של השגה 

בהם, אף־על־פי־כן נמצא גם למטה ומשגיח עלינו; 

העניין הוא בדיוק להיפך: כל העליות והגילויים שייכים רק לחיצוניות שלו; 
איפה הוא עצמו נמצא? היכן הפנימיות שלו? ביחד עם צאן מרעיתו! בדיוק כמו 
קודם לכן. כשם שאז התעניין ודאג לצאן מרעיתו, בין בגשמיות ובין ברוחניות, 

וזה היה עיקר ופנימיות עניינו, כמו כן הוא גם כעת. בדבר זה אין כל שינוי. 

הרגעים  אחד  מאוד.  מיוחדת  התוועדות  הייתה  תשי"ב  שמיני  פרשת  בשבת 
ניגש  קונין,  ר' מענדל  לי היטב מאותו מעמד הוא, כאשר חסיד אחד,  שזכורים 
ואמר:  התבטא  לספר,  כשהתחיל  הריי"צ.  הרבי  על  לו משהו  לספר  ורצה  לרבי 
והיה  מאוד,  מאוימות  הפכו  פניו  זה,  את  שמע  כשהרבי  עדן".  נשמתו  "הרבי 
נראה כמו פחד על הפנים. הרבי קטע אותו ואמר: "מדוע אתם שולחים את הרבי 
לסאלאווקי... לגן־עדן?... הוא נמצא כאן למטה! הוא נמצא יחד איתנו!". הרבי 

בכה בכיות נוראות בדברו על כך. 

הרבי היה נסער מאוד מ'שילוח' הרבי הריי"צ לגן־עדן; הוא השווה והקביל 
את גן־עדן לסאלאווקי )עיירה נידחת בסיביר(, והדגיש, שהרבי נמצא כאן, כיוון 

שאנו - צאן מרעיתו - נמצאים כאן.

זה היה בשנת תשי"ב, מעט אחר י' שבט תש"י, ובזמן ההוא היה ממלא מקום 
שהדברים  וקל־וחומר  כל־שכן  כך;  התבטא  הרבי  ואף־על־פי־כן  הריי"צ,  לרבי 

נכונים במצבנו אנו, אחרי ג' תמוז. 

עלינו מוטל לאחוז ב"קלאמקע" ]ידית־הדלת[ - ללמוד את התורה של הרבי, 
לעצמנו ועם יהודים אחרים; לקיים את ההוראות של הרבי בעצמנו ולהפיץ יהדות 
בסביבתנו; וגם - לנסוע לאוהל, להיכנס אל הרבי, לשפוך את מה שעומד על הלב 
ולחשוב על כך שהרבי מאזין ומתעניין במצבנו, ומרגיש וחש היטב את המועקה 
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האישית שלנו. עלינו גם להביא לשם יהודים אחרים. וכאשר נלך באורחותיו יחזק 
הדבר את הקשר שלנו לרבי, ואת קורת הרוח שלו מאתנו.  

עבר, הווה, עתיד

באסרו־חג שמחת־תורה תרפ"ח, הרבי הריי"צ הוצרך לעזוב את רוסיה. הרבי 
ימים  באותם  שהיו  התנאים  לפי  לאמריקה.  ומשם  לפולין  כך  אחר  לריגה,  נסע 
מאחורי מסך הברזל, התחושה הטבעית הייתה, שאי־אפשר לדעת מתי תהיה הפעם 
מרוסיה  לצאת  להצליח  הסיכוי  הטבע,  דרך  על־פי  הרבי.  את  בה  שיראו  הבאה 

ולהיפגש שוב עם הרבי היה אפסי. וכפי שאכן אירע בפועל לרבים מהחסידים.

יחד עם זאת, החסידים שנשארו ברוסיה הצליחו לגדל ילדים חסידים, נאמנים 
זכו להתראות  רבות עד שחלק מהחסידים  ומסורים לרבי. על־אף שעברו שנים 
עם הרבי, וחלקם התראו רק לאחר משך זמן רב עם הרבי שלנו, כלומר, מדובר 
בתקופה של דור שלם )הרבי יצא בתרפ"ח וחסידים נשארו ברוסיה עשרות שנים 
אחר כך(, ובכל זאת הצליחו וגידלו ילדים שכל תמצית חייהם הייתה ההתקשרות 
לרבי והציפייה לראותו שוב. על זה הם גדלו וכך הם התחנכו ולכן הם מסרו את 

נפשם על קיום המצוות. 

הם הצליחו בדבר זה, מפני שכל הזמן הם חיו סביב הרבי והציפייה לראותו 
שוב. הם חשבו על כך ודיברו על כך ללא הרף. 

בפרטיות יותר, יש בזה שלוש נקודות: הגעגועים לעבר - הם נזכרו בזמנים 
- שהרבי  הווה  ידעו שיש  הם  וכו';  בפארבריינגען  ב'יחידות',  הרבי,  אצל  שהיו 

חושב על כל אחד מהם בפרט ומתפלל ומעורר רחמים עבורו; 

אך בנוסף לעבר ולהווה, הייתה להם גם תקווה חזקה לעתיד - הם חיכו וציפו 
לרגע בו יזכו להיפגש ולהתראות שוב עם הרבי. ובכל פרטים אלה הם שיתפו גם 
את הילדים שלהם. הם הסבירו וסיפרו על כך לבני־ביתם. בכל הזדמנות שהייתה, 
חזרו על פתגם או אמרה ששמעו מהרבי, וכאשר לעיתים נדירות היה מגיע בדרך־

לא־דרך מכתב מהרבי, הם 'חיו' עם תוכנו וחשבו ודיברו עליו כל הזמן. 

החסידים  קהל  בפני  בשמחת־תורה  דיבר  הריי"צ  שהרבי  בשיחה  אגב,  דרך 
שבא להיפרד ממנו טרם נסיעתו, התבטא בין היתר ואמר ש"מקום איז ניט מפסיק" 
]מקום איננו מפסיק[. הרבי הסביר פעם, שביטוי זה נתן את הכוח לחסידים שהמקום 
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הגשמי לא יפסיק בינם לבין הרבי. בנוגע לרבי הריי"צ, הרי אין כל חידוש בזה 
שמקום גשמי איננו מהווה הפסק בפניו, זהו דבר הפשוט; אמירת הדברים הייתה 

בכדי לפעול על החסידים, שעניין זה יהיה גם מצדם.

הרבי עבר כמה 'בלאקים' 

גם החסידים בתל־אביב היו בריחוק גשמי מהרבי. אני זוכר התוועדות פורים 
שנערכה בתל־אביב, ופתאום ר' מיישק'ה גוראריה נעמד והקריא מכתב של הרבי 
בהתרגשות  הקשיבו  כולם  רוסיה.  את  עוזבו  בעת  ברכבת  ממנו  שקיבל  הריי"צ 
רבה, עד שממש ניתן היה לראות דמעות מתנוצצות בעיני המשתתפים. אחר כך 
הם ישבו והעלו זיכרונות מהימים שהיו עם הרבי. עם זה הם חיו, וזה מה שהעסיק 

אותם כל הזמן.

גם כיום, אחרי ג' תמוז, עלינו לחיות בתחושה דומה: הרבי נסע למקום רחוק, 
האם  לשאלה  במענה  פעם  אמר  עצמו  וכמו שהרבי  לחזור.  אמור  הוא  רגע  וכל 
הנסיעה לאוהל מותרת בחול־המועד, שתלוי מאיזו סיבה נוסעים: אם מדובר על 
נסיעה ל'קברי צדיקים' אזי יש מקום לשאלה; אולם אם התחושה היא שנוסעים 
אל הרבי, אלא שהרבי עבר כמה 'בלאקים' ]רחובות[ רחוק יותר, אזי אין שאלה 

וודאי שמותר לנסוע.

וכמו אז כן גם כעת, עלינו להתמקד בשלוש הנקודות: הגעגועים לעבר - כל 
מי שהיה אצל הרבי לפני ג' תמוז יש לו רגעים מיוחדים שהוא זוכר מהרבי, אם זו 
התוועדות, יחידות, או דולרים וכן הלאה. וגם אלה שלא היו - ביכולתם לצייר את 

הדברים באמצעות ווידאו, תמונות, קלטות וכו'; 

כמו כן עלינו לדעת שיש הווה - כל העניינים של הרבי ממשיכים בדיוק כמו 
יודעים  זכות - מפני שאנו  זכות ומשום אחריות:  זה יש בו משום  ועניין  קודם. 
שהרבי דואג וחושב על כל אחד מאתנו, ומתפלל ומעורר רחמים עלינו בכל עניין 
שאנו זקוקים לו; אבל זה גם מחייב. עלינו לזכור שלכל אחד יש תפקיד שהרבי 
הטיל עליו, והרבי מתעניין לדעת האם הוא עומד בזה ועושה מה שנדרש ממנו. 
צריך להגיש דו"ח מעת לעת, ולפרט ולהסביר בו היכן אוחזים - איך היה הלימוד 
בתקופה האחרונה, מה נעשה ב'מבצעים', בהפצת המעיינות ובהפצת היהדות וכו'; 
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כבר  ומחכים  מקווים  כולנו  והציפייה.  התקווה   - היא  השלישית  והנקודה 
ומאמרים  שיחות  ולשמוע  כבעבר,  ל'יחידות'  להיכנס  הרבי,  עם  שוב  להתראות 
מפיו. צריכים להתחזק באמונה שאכן המצב הלא־נורמאלי שאנו נמצאים בו מאז 

ג' תמוז ישתנה, ובקרוב ממש נתראה שוב עם הרבי.

רוחניות - מציאות אמיתית

לצערנו, אחרי המקרה הנורא שאירע בג' תמוז, יש חסידים המנסים להתמודד 
עם השבר הנורא באמצעות טענות שווא מופרכות, כמו הטענה שגם כעת הרבי חי 
בגוף גשמי כפשוטו, עד שמזה השתלשלו כל מיני הנהגות תימהוניות ומופרכות.

אין  אם  שגם  הטענה,  עולה  לכאורה,  בנושא:  קצת  ולהרחיב  להסביר  וראוי 
הדבר נכון, מה מפריע בכך שאנשים סבורים כך? לכאורה זה רק מדגיש את מה 
שכולנו יודעים, שגם כעת הרבי ממשיך בדיוק כמו קודם להנהיג את עם ישראל, 

ללא שום שינוי!

לדוגמה,  כאשר  מועילה.  לא  ואף  נכונה  אינה  זו  שדרך  היא,  לכך  התשובה 
מסבירים לילד קטן אודות הקב"ה, שיש לו "עין רואה ואוזן שומעת" ומשגיח על 
כל פרט, הוא מיד שואל: היכן הוא נמצא? ועונים לו: בכל מקום. הילד, שעדיין 
לא מכיר את המושג של רוחניות, מקבל זאת כדבר גשמי שאכן נמצא בכל מקום. 
מפני שהוא עשה  זה  בטח  הקב"ה?  את  רואה  אינני  מדוע  לעצמו:  הילד מסביר 
'קונץ' ]תעלול[ מיוחד, שהוא יהיה 'רואה ואינו נראה'; אבל בעצם הוא דבר מוחשי.

כאשר הילד מתבגר, הוא כבר מסרב לקבל שיש כאן דבר מוחשי, וכל הסיבה 
שהוא לא רואה אותו היא בגלל ה'קונץ' המיוחד. כעת כבר צריכים להסביר לו את 
המשל מהנפש. מדוע לא רואים את הנפש? משום שהנפש היא דבר רוחני, ודבר 

רוחני לא רואים בעיני בשר. 

וכאשר מסבירים לו שהנפש היא דבר רוחני, זה לא גורע אצלו מתוקף קיומה 
מציאות  אמיתית,  מציאות  היא  שהנפש  היטב  מבין  הוא  הנפש.  של  ומציאותה 
חזקה שפועלת חיים גשמיים בתוך הגוף; וזה שאת הנפש עצמה לא רואים, לא 
מחליש במאומה מתוקף המציאות שלה. הוא מבין שזה נובע מכך שהמציאות של 
הנפש הרוחנית היא מציאות מסוג אחר, מציאות רוחנית. אדרבה: אם יבוא מישהו 
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עיוורון  מצד  היא  אותה  רואים  שאיננו  והסיבה  גשמית,  היא  שהנפש  לו  ויאמר 
בעינינו - הוא יאמר לו שאלו שטויות, מפני שמרגיש בעצמו שהדבר לא נכון. 

לכן, הדרך הטובה ביותר היא - לומר את האמת! לומר לו שזו מציאות קיימת 
בכל התוקף, ויש לה אפילו תוצאות בגשמיות, אבל היא עצמה רוחנית.

ועל־דרך־זה בעניינו: הדרך הנכונה היא פשוט להסביר את האמת. לומר שכיום 
המציאות של חיי הרבי היא מציאות קיימת בכל התוקף ובנוגע לכל הפרטים של 
הנהגת החסידים, והדבר ניכר גם בגשמיות ויכול להיתפס ולהיות מורגש בליבו 

של כל חסיד - אבל אופן המציאות עצמו הוא באופן רוחני.

כולם יכולים לקבל את האמת

לקבל  לאנשים  שקשה  הטענה,  ונשמעת  עולה  עדיין  זאת,  שמבינים  לאחרי 
את ההנהגה של הרבי רק במובן של חיים רוחניים. זה לא מתקבל שמדובר בחיים 
רוחניים, ובכל זאת הרבי ממשיך להנהיג ולהשפיע וניתן להתקשר איתו בדיוק 
כמו מקודם. לכן, לטענתם הדרך היחידה להסביר שהרבי עדיין מנהיג אותנו היא 

- להסביר שהרבי חי בחיים גשמיים כפשוטם. 

התשובה לטענה זו היא בשתיים: א( הקביעה הזאת איננה נכונה. ב( הטיעון 
כשלעצמו הוא טיעון חמור מאוד.

ראשית, לא נכונה הקביעה שקשה להסביר לאנשים שהרבי חי בחיים רוחניים 
ובכל זאת ממשיך להנהיג ולהשפיע. אפשר להשתמש בדוגמה ממכתב של הרבי 
עצמו, בו הוא מסביר עניין כזה. יש מכתב של הרבי לאשה שבעלה נהרג, ובבית 
היה יותר מדי רגש של עצבות ואבלות, בצורה כזו שלא אפשרה חיים תקינים. 
יכול לפגוע בגוף, אבל לא  )התוכן(: עליכם לדעת שכדור  הרבי כותב להם כך 
בנפש. הנפש נשארת, והיא ממשיכה להתעניין מה קורה במשפחתה. וכשיש יותר 
מדי אבלות - הנפש מצטערת על כך. לכן, דווקא בשביל הנפש, צריכים להרבות 

בשמחות וכו'. 

למי כותב זאת הרבי? לאשה פשוטה, שהרבי מסביר לה שכיוון שהנפש נשארת 
צריכים להרבות בשמחות. ועל נפש של מי כותב זאת הרבי? ביחס ליהודי פשוט, 
נשארת  שהנפש  פשוטה  בדרך  מסביר  הרבי  פשוט  יהודי  לגבי  ואם  מיוחד.  לא 
וממשיכה להתעניין, על־אחת־כמה־וכמה כשמדובר ביחס לנשמה של צדיק, רבי, 
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שקל הרבה יותר להסביר שהוא ממשיך לחיות במובן רוחני, ועם זאת מנהיג אותנו 
כאן בעולם הגשמי!

זהו כאמור, ביחס לעצם הקביעה. אבל יש כאן משהו יותר חמור ויותר בסיסי: 
אי־אפשר להמציא דברים רק בגלל שלמישהו נדמה שכך זה ישפיע יותר. התורה 
היא תורת אמת, וכל פרט שקשור עם תורה ומצוות - הוא אמת לאמיתו. אי־אפשר 
להגיע לאמת על־ידי דבר שהוא היפך האמת! וכאשר אומרים שהרבי חי, צריך 
לומר את האמת הפשוטה - הכוונה היא במובן של חיים רוחניים, ולא בגשמיות.

מה שאינו יכול להיות - אינו קיים גם בדמיון

אלו שטוענים כאמור, מצדיקים את דבריהם בכך שיש להם מקורות בשיחות 
של הרבי, שלא יכול לקרות מה שקרה בג' תמוז. ומכיוון שדברי הרבי אמיתיים, 
זהו דבר ה' שלא ייתכן בו שינוי - מוכרחים לומר שמה שקרה אינו אלא דמיון 

בלבד. 

זו טענה מופרכת לחלוטין. דבר ברור הוא, שבאם היה כתוב בשיחות שדבר זה 
לא יכול להיות - לא היה הדבר יכול להתרחש, אפילו לא בדמיון! אלא מה, הרבי 

מעולם לא אמר דבר כזה, ואין זאת אלא שהכניסו פירושים בתוך דבריו.

כתוב בתורה שהקב"ה הבטיח שלא יהיה מבול, ולכן לא ייתכן שתהיה מציאות 
של מבול בפועל, גם לא מבול בצורה של דמיון. מה שהקב"ה אומר שלא יהיה - 

לא יהיה אפילו בדמיון. 

שקיימת  בכך  להכיר  שאסור  הטוען  מסוים  חוג  שקיים  ידוע  הסבר:  ליתר 
'מדינת ישראל', מפני שזו אפיקורסות, שכן על־פי התורה לא יכולה להיות מדינה 
לפני ביאת המשיח. שאלתי פעם מישהו הנמנה על אותו חוג, שאלה פשוטה: אם 
לפי התורה לא יכול להיות דבר כזה, כיצד בפועל זה כן קרה? והסביר לי, שבאמת 
המדינה היא רק דמיון, סטרא־אחרא. והוסיף ו'הוכיח' את דבריו: הרי גם בספרי 
חב"ד כתוב שסטרא־אחרא זה מציאות של העדר, היינו, מציאות שאינה בת־תוקף. 

"ואיך בחב"ד מתייחסים לעניין?" שאל אותי. עניתי לו בצורה פשוטה: בתורה 
לא כתוב שלא יכולה להיות מדינה. בהלכה נפסק שלא יכולה להיות גאולה בלי 
משיח. אתם החלטתם שהמדינה היא גאולה, ולכן אתם צריכים להילחם בה ולומר 
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שהיא דמיון, למרות שבעומק ליבכם אתם יודעים שהיא קיימת; אצלנו מלכתחילה 
אין שום סתירה, כי המדינה איננה הגאולה.

יכול  שלא  ברור  באופן  אמר  שהרבי  הטוענים  שיטת  לפי  בכלל,  ולענייננו: 
להיות עניין של הסתלקות, מדוע הרבי עסק בנושא של עריכת צוואה שעניינה 
על־פי  תיתכן  לא  כזו  מציאות  הרי  ההסתלקות?  אחרי  שיקרה  למה  לדאוג  הוא 

תורה?!

אין שום סתירה לתורה

סיפר לי ידיד שפעם שוחח עם יהודי מהחוג הנזכר בנושא זה. ידידי נתן לו 
כביכול, שהעולם  והוכחות,  ראיות  ישנן  העולם.  קיום  שנות  מהנושא של  משל 
כבר קיים מיליוני שנים. כיצד זה מסתדר עם המסורת שלנו, שהעולם קיים פחות 

מששת אלפי שנים? ישנן שלוש גישות כיצד להסתכל על הדברים: 

גישה אחת רואה בהוכחות המדעיות את האמת המוחלטת, ונעשה אצלם ספק 
באמיתות המסורת שלנו; גישה שניה, שהיא הגישה של הרבי, מסבירה, שוודאי 
שהאמת היא כפי המסורת היהודית. וביחס להוכחות השונות, מסבירים שאין בהן 
ממש, שכן הקב"ה יכול לברוא את היצורים מלכתחילה כאילו עברו עליהם כבר 
מיליוני שנים; ויש תירוץ שלישי: לשם מה עלינו להיכנס לפלפולים ובירורים? 
הבה נתרץ בפשטות: מצד התורה - העולם קיים פחות מששת אלפי שנים, וזה 

שכבר עברו מיליוני שנים - זה רק מצד הסטרא אחרא!

אמר לו ידידי: "אני מבין שאותו הדבר הוא בנוגע למדינה. שיטה אחת טוענת, 
קרה.  הדבר  בפועל  אבל  ביאת המשיח,  לפני  גאולה  תיתכן  כתוב שלא  שאמנם 
גישה שניה מסבירה, שבקיום המדינה אין שום סתירה לתורה, שכן בתורה כתוב 
אתם  ואילו  גאולה.  איננה  והמדינה   - המשיח  ביאת  לפני  גאולה  תיתכן  שלא 
'מדינה'  מהי  והגדרות,  לחילוקים  להיכנס  צורך  אין  בשיטה השלישית:  נוקטים 
ומהי 'גאולה'; אפשר לומר פשוט: מצד התורה - אין מדינה, ומצד ה'סטרא־אחרא' 
- יש מדינה". מהו הצורך להיכנס לפלפולים? אומרים 'סטרא־אחרא' והכול מובן!

ייתכן  לא   - יקרה  לא  שהוא  במפורש  בתורה  שכתוב  דבר  אחרות:  במילים 
בשום אופן שהוא יקרה. 

והנמשל מובן.
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האם הגיעו לירח?

עניין זה הוא יסוד חשוב מאוד. שכן, כאשר מדובר על עניין כה עיקרי כמו 
התקשרות לרבי, וכל ההסבר לזה בנוי על שיטת ה'דמיון', הדבר מביא חולשה 

גדולה בכל הנושא היסודי הזה.

עם  שהגיעו  לפני  הדברים:  את  שממחיש  סיפור  לספר  ברצוני  זה  בהקשר 
ראיה  והביאו  בלתי־אפשרי,  הדבר  התורה  שעל־פי  שאמרו  היו  לירח,  החללית 
לדבריהם מהנוסח של קידוש־לבנה: "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע 
רוקד  "אני  כאשר  היא, שרק  הדברים  שכוונת  בפשטות,  זאת  מסביר  ]הרבי  בך" 
כנגדך", אזי דווקא "איני יכול לנגוע בך"[. היו אחרים שהביאו ראיה נוספת לכך 
בני־אדם  לבני אדם", שמשמעו כאילו  נתן  והארץ  לה'  מהפסוק "השמים שמים 

אינם יכולים להגיע לשמים.

ראיות אלו הובאו לפני שעלו לירח, אך לאחר שהצליחו והחללית הגיעה לירח 
- הייתה להם מבוכה גדולה. סיפר לי אברך אחד, שהיה אז ילד בגיל בר־מצווה, 
את מה שהסביר המלמד שלו. המלמד אמר לילדים, שכל הסיפור אינו נכון ואסור 
להאמין בו; זה הכול אפיקורסות ומהסטרא־אחרא. מכיוון שלפי התורה אי־אפשר 

להגיע - וודאי שלא הגיעו, ומה שאנו רואים - הוא דמיון!

המלמד הוסיף והסביר לילדים, שזה שיש אנשים שטוענים שכן הגיעו לירח 
- הרי פסוק מפורש הוא בתהילים, "אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר". 
והתמונות שישנן - גם הן שקר. היום אפשר לזייף כל דבר. בטח עשו צילום בחול 

המדבר, ומספרים לכולם שזה הירח.

לחנך לאמת

אברך זה המשיך וסיפר: "מכיוון שהיה לי חינוך דתי, הרי אף שהרגשתי שכן 
עלו לירח - התאמצתי לשכנע את עצמי שאכן לא עלו. התאמצתי שוב ושוב, אבל 
בעומק לבי נשארה התחושה שכן הגיעו לירח. בסופו של דבר, לאחר מאמצים 

רבים, הצלחתי לדחוק תחושה מציקה זו ולא להתייחס אליה.

"אולם, ככל שהתבגרתי, הרגשתי יותר ויותר שכן הגיעו לירח. הראיה מהפסוק 
'השמים שמים לה'' נחלשה אצלי; ולאידך, התחושה הברורה שכן הגיעו, נעשתה 
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נכון,  שהדבר  וודאית  למסקנה  הגעתי  יותר  עוד  שהתבגרתי  לאחר  יותר.  חזקה 
והשאלה מהפסוק אינה קשה כלל וכלל.

"אבל, כעת צצה במוחי קושיא אחרת: הרי מעיקרי ההוכחות על מעמד הר 
סיני, היא המסורת מדור לדור, שאנחנו קיבלנו מאבותינו והם קיבלו מאבותיהם, 
וכך הלאה עד לעדות נאמנה של שישים ריבוא אנשים שהם בעצמם נכחו במעמד 

הר סיני, 'עינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר'.

"כעת, אחרי כל הפרשייה הזו - חשבתי לעצמי: מי יודע? איך אפשר לסמוך 
על המסורת והעדות, אולי גם שם לא היה כלום, אלא שכמה אנשים שכנעו את 

עצמם ואת תלמידיהם ש'כן ראינו, כן שמענו', וכך נוצר כל הסיפור?!...

"עד שהקב"ה ריחם עליי", סיים האברך, "והתיידדתי עם חסיד חב"ד והתחלתי 
ללמוד שיחות של הרבי. או אז התפטרתי מכל השטויות הללו...".

סיפור זה מלמד, שכאשר משתיתים דרך על שיטת ה'דמיון', בסופו של דבר 
הדבר עלול לגרום לחולשה מהותית בנושאים הבסיסים ביותר.

נראית לו דמות דיוקנו של אביו

נקודה חשובה נוספת שצריך לשים אליה לב, במיוחד בתקופתנו הקשה, היא - 
לחשוב שוב ושוב לפני כל הנהגה האם לפני ג' תמוז היינו מעיזים פנינו להתנהג 
באופן כזה. ובלשון רש"י בפרשת וישב61 לגבי יוסף הצדיק - "נראית לו דמות 
דיוקנו של אביו". אין הכוונה רק לצייר לרגע את פני הרבי, אלא לנסות לחשוב 
אליבא דאמת שאנו אמורים להיכנס לחדרו של הרבי ולספר לו כך וכך - כיצד 
תהיה התגובה? כאשר מחפשים את האמת, אזי בהרבה מקרים מבינים לבד מהו 

רצון הרבי באמת וכיצד צריכה להיות ההנהגה.

כל התופעות השונות והמשונות שקיימות היום - המשותף לכולן הוא, שלפני 
ג' תמוז הן לא היו. רק כעת ש"החושך יכסה ארץ", נעשה לצערנו רפיון בהכרה 
הברורה ש"אף להלן עומד ומשמש" ויש אנשים שמרשים לעצמם לנהוג בדרכים 

חדשות ומוזרות.

61. פרק לט פסוק יא.
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הפעולה  אופן  הרבי,  של  למוסדות  ביחס  כמו  תחומים.  בהרבה  מתבטא  זה 
של  ההוראות  כפי  בדיוק  לפעול  צריכים  וכו'.  לבבות  בקירוב  היהדות,  בהפצת 

הרבי ולהיצמד להדרכותיו לגמרי. 

הרבי מקשיב בדיוק כמו קודם

לעיתים זה מתבטא בדברים דקים יותר. לדוגמה: לאחרונה פושה בקרב אנ"ש 
תופעת הנסיעות לציונים הקדושים של הבעש"ט ושל רבותינו נשיאינו ברוסיה 
רבותינו  של  לציונים  ובפרט  בכלל,  צדיקים  לקברי  הנסיעה  עצם  ובאוקראינה. 
נשיאינו זהו כמובן דבר נעלה וקדוש וח"ו לומר שיש בזה פסול; אבל לפעמים 

צריך לבדוק מה דבר זה מבטא, מהיכן הוא נובע.

גדול  וחלק  תמוז,  ג'  לפני  קיימת  הייתה  לא  כזו  לכולם שתופעה  ברור  הרי 
מסיבת התפתחותה היא מפני ג' תמוז. וההסבר פשוט מאוד: לפני ג' תמוז הרגש 
ועוד אל  יכולתו להתקשר עוד  הטבעי אצל כל חסיד היה - שהוא מחפש ככל 
הרבי. ברגע שיש לו אפשרות - הוא נוסע לראות את הרבי שוב. ברגע שיש שמחה 
- הוא מנסה לציין זאת ליד הרבי או לפחות לדווח לו על כך; וח"ו בעת צרה רח"ל 
או מצוקה - אין שום דרך טובה יותר מאשר לכתוב על כך לרבי מתוך שפיכת 
הנפש כבן אל אביו. לא הייתה חובה לנהוג כך, אלא זו הייתה ההרגשה הטבעית. 
לפני ג' תמוז כל חסיד ידע, שהכתובת שלו לכל העניינים נמצאת רק במקום אחד: 

איסטערן־פארקווי 770! 

מה נשתנה מאז? אליבא דאמת שום דבר לא השתנה! וזה שהתופעה האמורה 
התחילה רק אחרי ג' תמוז, הוא ביטוי לכך שההעלם והסתר של ג' תמוז פעל שינוי 
בהרגשה. נעשה חיסרון באמונה ובהרגשה שכל מה שהיה קודם נשאר ממש כפי 
שהיה, ללא שום שינוי! אילו הייתה מתעצמת בקרבנו האמונה בכך שגם כיום, 
נימי נפשו, באופן של  כאשר באים לאוהל, הרבי באמת מקשיב לכל אחד בכל 

נשמה בגוף כבעבר - לא הייתה מתפתחת התופעה הזו. 

להחדיר לראש שאין שום שינוי

מספרים, שפעם ביום הילולא של צדיק מסוים, תלמידיו התאספו לציין זאת 
יחד. הם אמרו משניות לעילוי נשמתו, חזרו דברי תורה שלו, סיפרו סיפורים על 
גודל קדושתו והנהגתו הטובה, ניגנו את הניגונים שהיה מחבב וכו' וכו'. פתאום 
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אחד התלמידים התחיל לשיר ניגון על המילים "אתה אחד ושמך אחד". התלמידים 
לא הבינו מה הקשר והיסו אותו. 

ניגן ניגון עם מילים מיוחדות מאוד  ולכאורה, מדוע לעצור אותו? הרי הוא 
- "אתה אחד ושמך אחד"?! אלא שאמנם זה ניגון מאוד מיוחד אבל זה לא שייך 
לעיתוי הנוכחי. כעת יושבים תלמידים ומחפשים דרך להתקשר לרבם ולהיזכר 
בהנהגתו הקדושה, ובמה קשור הניגון "אתה אחד" לנושא? ייתכן שיהיו דברים 
שמצד עצמם הם טובים ונעלים, אבל העיתוי וההקשר לפעמים יכולים להפריע. 

עצם העניין של נסיעה לציונים אין בו שום פגם ח"ו; השאלה היא מהיכן זה 
מגיע ומה זה מבטא.

הנסיעה  על  מתמיה  הוא  שבו  הרבי  של  מענה  יש  זה  בעניין  אגב,  דרך 
להשתטחות על הציונים, בעוד שיש את הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר. וזה לשונו 
יסע  זה לפתע פתאום  דורנו, מה  נשיא  כ"ק  ציון  על  הי'  "כמה פעמים  הקדוש: 

להשתטח על האוהלים שם?! אזכיר על הציון".

אל  לגמרי  ולהיצמד  שינוי,  היא שאין שום  לראש שהאמת  להחדיר  צריכים 
הדרך שסלל לנו הרבי - "נלכה באורחותיו", מבלי לנטות לצדדים כלל. 

יציאה לשליחות - על־פי הכללים!

נקודה זו - שעלינו להחדיר למוח וללב את ההרגשה שאין שום שינוי, נוגעת 
גם ביחס של חסידים למוסדות של הרבי. ההשפעות של הרבי לחסידים הן דרך 
קבע  שהרבי  והכללים  מינה  שהרבי  ההנהלה  ובאמצעות  הרבי,  של  המוסדות 

לניהול המוסדות. 

עיקרי  עניין  היא  לכך,  המתאימה  העת  בבוא  לשליחות  היציאה  לדוגמה: 
המרכז  את  יש   - מסגרת  לכך  קבע  הרבי  אך  הרבי.  אל  חסיד  של  בהתקשרות 
לענייני חינוך, שהוא המוסד האחראי על היציאה של שלוחים לשליחות. יש בזה 
ה'מרכז'  עם  בתיאום  נעשית  לשליחות  היציאה  כאשר  ורק  ואיך,  כיצד  כללים 
ובהתאם לכללים, אזי זו יציאה לשליחות של הרבי ויש על כך את הכוחות מהרבי. 

כאשר אדם אינו הולך בהתאם לכללים הללו - אזי אולי הוא עושה דברים 
טובים וחשובים אבל זה לא עניין של שליחות של הרבי, אין על זה את הכוחות 
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המיוחדים של הרבי וממילא גם ההצלחה תהיה פחות מכפי שיכול להיות אילו 
הדברים ייעשו בהתאמה עם המסגרת והכללים שקבע הרבי.

"גם עתה היא לשכתו"

באגרות־קודש62 יש מכתב לר' ניסן נעמנוב, בקשר לכלל חסידי חב"ד שהיו 
בצרפת, שם הייתה הלשכה האירופאית של הרבי הריי"צ. הלשכה התנהלה על־
ידי אחד החסידים שלאנשים רבים היו תלונות עליו. אחת הפעולות של הלשכה 
שלא  שהעדיפה  חסידים  קבוצת  הייתה  אך  הפסח.  לחג  מצות  אפיית   - הייתה 
והידור  לכשרות  קשור  גם  שחלקן  סיבות  מכמה  מהלשכה,  המצות  את  לקנות 

באפיית המצות. 

וכך כותב הרבי כתגובה לידיעה שהגיעה אליו אודות עניין זה:

"ואתאפק לא אוכל להביא תמהוני ופליאתי ביותר והוא:

"מובן על־פי המובא בכ"מ בדא"ח ובפרט בהענין דתמיהת משה רבנו מאין לי 
בשר, כי לא הי' זה במדריגתו כלל, ואף־על־פי־כן אף שטענתו חזקה היתה והראי' 
שאמרו לו אספה לי שבעים איש וגו', הרי בכל זאת גם השפעת הבשר היתה על־
ידו )אלא שהי' גם ממוצע בדבר( שמזה מובן שכל השפעות המקושרים והחסידים 

צריכה להיות קשורה באיזה אופן שהוא עם נשיאם וכו'. 

"מוכרח מזה שדורנו שזכה שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוא 
מנהיגו ורועו, הרי כל הענינים צריכים להיות קשורים באיזה אופן שהוא עמו ועל־
אחת־כמה־וכמה שכן צריך להיות אצל אנ"ש והתמימים וב"ב שיחיו ועל־אחת־
כמה־וכמה שכן צ"ל בענינים הקשורים בתורה ומצות ובפרט בענינים הכללים 
שבהם, ובפרטיות - בענינים הקשורים באמונה וכמ"ש ויאמינו בה' ובמשה עבדו 
ואיתא במכילתא שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר 

והי' העולם. 

"ולכן גדלה תמיהתי כשנודע לי אשר דוקא במיכלא דמהימנותא הנה חלק 
על־ידי  לקבלו  אפשרית  שהיתה  בה־בשעה  אחר  ממקום  לקבלו  בחרו  מאנ"ש 

62. חלק ט עמ' כב.
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לשכה שנתיסדה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר פעולות צדיק 
עומדים לעד ובמילא גם עתה היא לשכתו.

"בטח יש על זה איזה תירוצים ואולי גם תירוצים חזקים שאפשר הי' ביוקר או 
שלא היו אפויות טוב כל־כך או שהי' איזה פירוד לבבות בין מוכר הנ"ל ואנ"ש 
או שכמו שאמרו אחרים שזהו רק בשביל ב"ב מה־שאין־כן הם בעצמם )וכאילו 
לחג  בהנוגע  ובפרט  בישראל  להקטן  בישראל  הגדול  בין  באמונה  לחלק  אפשר 

המצות שזהו קטנות אבא והמשל על זה הוא מתינוק אוכל מאכל דגן(. 

"אבל אחרי כל זה תמיה בעיני, איז כדאי איינצושטעלען ]להעמיד בסכנה[ עוד 
ענין של קישור עם כ"ק מו"ח אדמו"ר? ולו יהי' שזה רק בספק ספיקא בשביל ענינים 

שגם הם מידי ספק לא יצאו ולקבל מצה שמורה מיכלא דמהימנותא במקום אחר.

הדברים  הנני  כותב  לכן  כנ"ל,  מי שעשה  בשם  לפרש  רוצה  שאיני  כיון   -"
]המאפייה[  מהבעקעריי  דוקא  שמורה  לקחו  ומושפעיו  הוא  שבודאי  כיון  אליו 
הקשורה עם הלשכה, ובמילא בנקל יותר יהי' לו לבאר הדברים בעת התועדות 
כיד ה' הטובה עליו, ובודאי ידוע גם בצרפת פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז אונזערע 
זיבורית ]שהזיבורית שלנו[ טוב מעידית שלהם. והשי"ת יזכנו ויצליח את כל אחד 

ואחד להמשיך המשכות דפסח על כל השנה בגלוי בחיי היום יומים".

לחפש דרך כיצד לקבל השפעה מהרבי

הרבי ידע היטב את היחס בין אנ"ש למנהל הלשכה, ואף ייתכן שחלק מהטענות 
על האפיה היו נכונות ואמיתיות גם בעיני הרבי, ואף־על־פי־כן הרבי בא בתביעה 
של  היא  הלשכה  מהלשכה.  דווקא  מצות  לקחת  שעליהם  לחסידים  נחרצת  כה 
הרבי, וזה המוסד שדרכו עוברת השפעת הרבי לאנ"ש; כל הטענות השונות על 
הממונה, גם אם הן נכונות - אין זה מוריד מערך העניין שהלשכה היא לשכת 

הרבי ובאמצעותה עוברים השפעותיו אל החסידים. 

ובהמשך יש מכתב63 בו הרבי כותב לחסיד שביקש אחרי פסח ברכה לרפואת 
בתו, והמענה על זה הוא, שישתדל להמציא לה מהמצות הנ"ל, שבין השאר הם 

גם מאכל רפואה.

63. שם עמ' סח.
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שבתגובה  וכנראה  רוצה,  הרבי  מה  הבינו  לא  כנראה  החסידים  אגב,  דרך 
למכתבו של הרבי, הם כתבו שהמצות שלהם גם הן היו ממאפייה כשרה, וכראיה 

לכך הם שלחו לרבי תעודת כשרות.

על מכתב זה עונה הרבי במכתבו64: "הנה לפלא שכנראה תפסו את כל הענין 
שלא לפי כוונתי כלל וכלל. כי לא דיברתי על־דבר כשרות השמורה, אלא אודות 

ענין ההתקשרות שזהו תלוי באופן האמונה בנשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר".

כל זאת מדגיש איך הרבי היה רוצה שהחסידים יחושו כלפי לשכה של הרבי 
הריי"צ. היחס שלך עם מנהל הלשכה אינו נוגע כלל לעניין; ההתקשרות אל הרבי 
וקבלת הברכות ממנו נעשית דרך המוסד הזה המנוהל על־ידי פלוני בן פלוני ואין 
זה משנה כלל האם הוא בעל מידות מזוככות או לא; המחשבה של חסיד צריכה 

להיות - לחפש עוד דרך כיצד ניתן לקבל השפעה מהרבי.

64. שם עמ' קנג.


