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תובנות לחיים
יום ההילולא- ג' תמוז

קברניט אינו נוטש את 
ספינתו
מדוע נקבר משה רבינו בחוץ לארץ? מדוע נשיאי 
חב״ד טמונים כולם בחוץ לארץ? משא מיסטי 
מרתק על מחויבות של מנהיג לאנשי קהילתו, 
ועל התמיכה שהוא מספק להם אף לאחר 
הסתלקותו.
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מקור 1  בראשית רבה, פרק פ״ב
ֶדֶרְך  ר ֶאת ָרֵחל בְּ ֶדֶרְך ֶאְפָרת, ָמה ָרָאה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִלְקבֹּ ֵבר בְּ קָּ ָמת ָרֵחל ַותִּ ַותָּ
ְקָבָרּה  ְלִפיָכְך  ם,  ַלֲעבֹר שָׁ ֲעִתידוֹת  ֻלּיוֹת  ַהגָּ ָאִבינּו שֶׁ ַיֲעקֹב  ָצָפה  א  ֶאלָּ ֶאְפָרת, 
ת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )ירמיה לא, יד(:  שֶׁ ֵהא ְמַבקֶּ תְּ ֵדי שֶׁ ם כְּ שָׁ

ֶניָה. ה ַעל בָּ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבכָּ ָמע ְנִהי בְּ ָרָמה ִנשְׁ קוֹל בְּ

מקור 2  רש"י בראשית מ"ח, ז'
עוְֹבִרים  ְוָהיּו  ְנבּוַזְרֲאָדן,  אוָֹתם  יְַּגֶלה  שֶׁ כְּ ְלָבֶניָה  ְלֶעְזָרה  ֵהא  תְּ אקברה שם. שֶׁ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ַרֲחִמים,  ֲעֵליֶהם  ת  שֶׁ ּוְמַבקֶּ ּובוָֹכה  ִקְבָרּה  ַעל  ָרֵחל  יוֵֹצאת  ם,  שָׁ ֶרְך  דֶּ
ֵתְך ְנֻאם  ָכר ִלְפֻעלָּ יָבּה ֵיׁש שָׂ "ה ְמשִׁ בָּ ָמע ְוגוֹ' ְוַהקָּ ָרָמה ִנשְׁ )ירמיה לא, יד( קוֹל בְּ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. ה' ְושָׁ

מקור 3 תלמוד בבלי, מסכת סוטה דף ל״ד עמוד ב׳
תּוב ַויָּבוֹאּו –  ֵעי ֵליּה )ָהָיה ָאמּור ִלְהיוֹת כָּ ַויֲַּעלּו ַבנֶֶּגב ַויָּבֹא ַעד ֶחְברוֹן: ַויָּבֹאּו ִמבָּ
ַח  טֵּ תַּ ִלים, ְוָהַלְך ְוִנשְׁ ֵלב ֵמֲעַצת ְמַרגְּ יֵרׁש  כָּ פֵּ ד שֶׁ ים(? ָאַמר ָרָבא: ְמַלמֵּ ְלׁשוֹן ַרבִּ בִּ
ִלים.  ֶאנֵָּצל ֵמֲעַצת ְמַרגְּ ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים שֶׁ קְּ ַעל ִקְבֵרי ָאבוֹת. ָאַמר ָלֶהן: ֲאבוַֹתי, בַּ

מקור 4  זהר, פרשת אחרי מות, דף ע׳, עמוד ב.
יִקים – ֶאָחד: ִלְנָפׁשוֹת  ה הקב״ה ִלְנָפׁשוֹת ַצדִּ ה ְמדוִֹרים ָעשָׂ לוֹשָׁ תּוב: שְׁ ם כָּ …ְושָׁ
ָצִריְך  ר  ְוַכֲאשֶׁ ַהזֶּה.  עוָֹלם  בָּ ּוְמצּוִיים  ַהזֶּה  ֵמָהעוָֹלם  קּו  לְּ ִהְסתַּ ּלֹא  שֶׁ יִקים  דִּ ַהצַּ
ָתם ַעל  ִפילָּ ִלים תְּ לְּ ַצַער, ֵהם ִמְתפַּ ִבים בְּ ים יוֹשְׁ ים ַהַחיִּ ָהעוָֹלם ְלַרֲחִמים ְוָהֲאָנשִׁ
ֵני ֶחְברוֹן, ּוִמְתעוְֹרִרים  ָבר ִלישֵׁ יִקים ֵאּלּו הוְֹלִכים ּומוִֹדיִעים ַהדָּ ִקְברוֵֹתיֶהם, ְוַצדִּ
ל אוֹר,  ֲעָטרוֹת שֶׁ ים בַּ שִׁ יִקים ִמְתַלבְּ דִּ ם רּוחוֹת ַהצַּ שָּׁ ְוִנְכָנִסים ְלַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ, שֶׁ

ה ְרצוָֹנם ְוָחס ַעל ָהעוָֹלם.  ֵזָרה, והקב״ה עוֹשֶׂ ם ְוגוְֹזִרים גְּ ּוִמְתַייֲעִצים ִאיתָּ

ְוֶזה  ים,  ְלָהֵגן ַעל ַהַחיִּ ֵדי  עוָֹלם ַהזֶּה כְּ ִנְמָצאוֹת בָּ יִקים  דִּ ל ַהצַּ ְנָפׁשוֹת שֶׁ ְואוָֹתן 
ל  כֵּ ְלִהְסתַּ ַהזֶּה  עוָֹלם  בָּ ְוִנְמָצא  ַהזֶּה,  ָהעוָֹלם  ִמן  ק  לֵּ ִמְסתַּ לֹא  ְוֶזה  ֶנֶפׁש;  ִנְקָרא 
ַצַער  בְּ יוְֹדִעים  ִתים  ַהמֵּ שֶׁ ַהֲחֵבִרים,  ָאְמרּו  שֶׁ ְוֶזהּו  ַהּדוֹר.  ַעל  ּוְלָהֵגן  ְוָלַדַעת 

ָהעוָֹלם.

א. תפילה בציון של צדיק
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ִאים, אוָֹתּה ַהנֶֶּפׁש  יִקים ַהזַּכָּ דִּ ִריְך ָהעוָֹלם ַרֲחִמים ֲאַזי ַהצַּ צָּ ָעה שֶׁ שָׁ .. ְוָלַמְדנּו - בְּ
עוָֹלם,  עוָֹלם ְלָהֵגן ַעל ָהעוָֹלם, ֲהֵרי ִהיא עוָֹלה ְוהוֶֹלֶכת ּוְמׁשוֶֹטֶטת בָּ ְמֵצאת בָּ נִּ שֶׁ
ָמה מוִֹדיָעה  שָׁ ְוַהנְּ ָמה,  שָׁ ֶרת ּומוִֹדיָעה ַלנְּ ּומוִֹדיָעה ָלרּוַח, ְוָהרּוַח עוָֹלה ּוִמְתַעטֶּ
ה,  ְלַמטָּ ַמְעָלה  ִמלְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ יוֶֹרֶדת  ָאז  ָהעוָֹלם.  ַעל  הקב״ה  ָחס  ְוָאז  להקב״ה, 

ּומוִֹדיָעה זֹאת ָלרּוַח, ְוָהרּוַח מוִֹדיָעה ַלנֶֶּפׁש.

ֵאֶצל  ָאנּו  הוְֹלִכים  ה  ָלמָּ ְלָמָטר,  ָהעוָֹלם  ִריְך  צָּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ֵייֵסא:  י  ַרבִּ ָאַמר   ..
ֶרק  ָבִרים פֶּ ִתים" )דְּ עִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהמֵּ ָך... ְוִידְּ ֵצא בְּ תּוב: "לֹא ִימָּ ִתים, ַוֲהֵרי כָּ ַהמֵּ
ְוָקא,  ִתים" דַּ ִתים״ - "ֶאל ַהמֵּ רּוׁש ״ְודֵֹרׁש ֶאל ַהמֵּ יח(, ְוֶזה ָאסּור? ָאַמר לוֹ...ַהפֵּ
ִמיד ֵמִתים,  ְמָצִאים תָּ נִּ ֵהם ּגוִֹיים עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה, שֶׁ ֵעי ָהעוָֹלם, שֶׁ ֵהם ִרשְׁ שֶׁ
ִתים  ַח ֲאִני ֶאת ַהמֵּ בֵּ לֹמֹה ָקָרא ֲעֵליֶהם: ״ְושַׁ יֵקי ֱאֶמת, שְׁ ֵהם ַצדִּ ָרֵאל שֶׁ ֲאָבל ִישְׂ
ִאים  בָּ שֶׁ ים כְּ ָאר ָהַעמִּ שְּׁ ים. ְועוֹד, שֶׁ ו ֵהם ַחיִּ ָבר ֵמתּו״ - ְוַעְכשָׁ כְּ ָבר ֵמתּו״, ״שֶׁ כְּ שֶׁ
ִאים  בָּ ָרֵאל  שְׂ יִּ ּוְכשֶׁ ָרִעים,  ִמיִנים  ֲעֵליֶהם  ְלעוֵֹרר  ִפים  ְכשָׁ בִּ ִאים  בָּ ְלֵמֵתיֶהם, 
ַתֲעִנית ִלְקָראתוֹ,  ב, בְּ ְברוֹן ַהלֵּ שִׁ ִאים ִלְפֵני הקב״ה, בְּ ְתׁשּוָבה ֵהם בָּ ְלֵמֵתיֶהם, בִּ
ׁשּו ַרֲחִמים ִלְפֵני הקב״ה ֲעֵליֶהם, והקב״ה  דוֹׁשוֹת ְיַבקְּ מוֹת ַהקְּ שָׁ ַהנְּ ֵדי שֶׁ ְוַהּכֹל כְּ

ְגָלָלם. ָחס ַעל ָהעוָֹלם בִּ

ק  לֵּ ר ִנְפַטר ִמן ָהעוָֹלם ַהזֶּה, ֵאינוֹ ִמְסתַּ ֲאשֶׁ יק ֲאִפיּלּו כַּ ַמְדנּו – ַצדִּ לָּ .. ְוֶזהּו ָמה שֶׁ
ֲהֵרי  שֶׁ ַחיָּיו;  ִמבְּ יוֵֹתר  ָהעוָֹלמוֹת  ָכל  בְּ ִנְמָצא  ְוַאף  ָהעוָֹלמוֹת,  ל  ִמכָּ ֶנֱאַבד  ְוֵאינוֹ 
ָהעוָֹלמוֹת  ה  לוֹשָׁ שְׁ בִּ ִנְמָצא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְלַבד,  בִּ ַהזֶּה  עוָֹלם  בָּ ִנְמָצא  הּוא  ַחיָּיו  בְּ

ן ֶאְצָלם... ּוְמזּומָּ
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מקור 5 מדרש תנחומא, פרשת חוקת, פרק י׳.
ל ְלָמה  ׁש ָלבוֹא ְלֶאֶרץ, ָמשָׁ ה ְמַבקֵּ ִנים ַאתָּ ֵאיֶזה פָּ ה, בְּ ה: מֹשֶׁ "ָאַמר הקב"ה ְלמֹשֶׁ
ׁש  יקֵּ ית ַהּצֹאן, בִּ בֵּ ל ֶמֶלְך ְוִנשְׁ יָָּצא ִלְרעוֹת צֹאנוֹ שֶׁ ָבר ּדוֶֹמה, ְלרוֶֹעה ֶאָחד שֶׁ ַהדָּ
יָת ַהּצֹאן,  בֵּ ה ִהשְׁ ַאתָּ ֶלְך יֹאְמרּו שֶׁ ל ֶמֶלְך, ָאַמר לוֹ ַהמֶּ ֵנס ְלַפְלֵטִרין שֶׁ ָהרוֶֹעה ִליכָּ
ם  ים ִריּבוֹא ּוְקַבְרתָּ שִּׁ הוֵֹצאָת שִׁ ְבֲחָך הּוא שֶׁ ה, שִׁ ְך ָאַמר לוֹ הקב"ה ְלמֹשֶׁ ַאף כָּ
ְוָתבוֹא  ן  ִצדָּ בְּ ֵהא  תְּ א  ֶאלָּ כו',  יֹאְמרּו  יו  ַעְכשָׁ ַאֵחר,  ּדוֹר  ַמְכִניס  ה  ְוַאתָּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ

ה ְוגוֹ'". י ָעם ִצְדַקת ה' ָעשָׂ נֱֶּאַמר )דברים ל"ג, כ"א( ַויֵֵּתא ָראשֵׁ ֶהם, שֶׁ ִעמָּ

<< הרבי 
משה נשאר שלושת אלפים שנה במדבר רק בשביל להישאר עם בני דורו

בנוגע להשתטחות על קברי צדיקים דנשיאי חב"ד – שמנוחתם כבוד לא 
בארץ ישראל, אלא במקומות שונים בחוץ-לארץ דוקא, אנו מוצאים זאת 
גם בנשיא ומנהיג ישראל הראשון - משה רבינו, שלא הביאו אותו לארץ 
ישראל, והוא נשאר במדבר עד היום הזה, אף שכבר עברו יותר מג' אלפי 

שנה.

מדוע? 

לפעול  יכול  שהוא  לו,  אמר  שהקב״ה  הטעם,  מוסבר  תנחומא  במדרש 
שמשה יכנס לארץ, אבל1 מה יהי' עם דור המדבר?!... ישאלו אצלו: אתה 
בעצמך נכנסת לארץ ישראל, ומה עשית עם "שש מאות אלף רגלי העם 

אשר אנכי בקרבו"2 שנשארו במדבר?!

זוהי הסיבה שבגללה נשאר משה רבינו במדבר!

עם  שנשאר   – ישראל"3  עם  ומשפטיו  עשה  ה'  "צדקת  עליו  נאמר  ולכן 
בני ישראל ב"מדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין בו 
עמהם  ולהכנס  מרעיתו  צאן  את  עמו  ליקח  סוף  סוף  שיוכל  כדי  מים"4, 

לארץ ישראל בגאולה העתידה.

ב. קבורה בגולה

1( כאן דיבר הרבי בקול חנוק מבכי.
2( בהעלותך יא, כא.

3( ברכה לג, כא.
4( עקב ח, טו.
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נשיאי ישראל שבכל דור נקברים בגלות, כדי להמשיך לעזור לצאן מרעיתם

ועל דרך זה בנוגע לכל מנהיג ונשיא ישראל בדורו:

נשיא ישראל, מבלי הבט על מעמדו ומצבו מצד עצמו5, מניח הוא את הכל 
על הצד, ומביט על צאן מרעיתו, וכאשר צאן מרעיתו נשאר בגלות, נשאר 
גם הוא בגלות, כדי שיוכל להמשיך ולשמש6 "צינור" ו"ממוצע המחבר"7 
שעל ידו יוכל יהודי לקשר את עצם הנשמה עם עצמות ומהות אין סוף 

ברוך הוא.

וזהו גם הביאור על כך שמנוחתם כבוד של נשיאי חב"ד במקומות שונים 
בחוץ לארץ8, כי הם רצו להיות עם צאן מרעיתם, ולעזור ולסייע להם בכל 
הנשמות הפרטיות  לכל  כלליות שהם שרשים  נשמות  להיותם  המצטרך. 
וביכלתם לסייע לנשמות הפרטיות )שכל א' מהם  שבדורם, שלכן בכחם 
הוא "פרט" שלהם( שלא בערך מאשר סיוע של מי שנשמתו אינה נשמה 

כללית.

5( כאן דיבר הרבי בקול חנוק מבכי.
6( ראה סוטה יג, סע"ב: "מה להלן עומד ומשמש אף כאן כו'".

7( ראה סה"ש תורת שלום ע' 158.
8( ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 272. ע' 478 ואילך. ח"ל ע' 255.
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מקור 6 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל׳ עמוד א׳
ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ ִישְָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶנֶגד  כְּ ִלּבוֹ  ֶאת  ין  ְיַכוֵּ  - ָלָאֶרץ  חּוץ  בְּ עוֵֹמד  ָהָיה 
ֶאֶרץ  בְּ עוֵֹמד  ָהָיה  ַאְרָצם״.  ֶרְך  דֶּ ֵאֶליָך  ְללּו  ״ְוִהְתפַּ מ"ח(  ח',  א'  )מלכים 
ֱאַמר: )מלכים א' ח', מ"ד(  נֶּ ַלִים, שֶׁ ְירּושָׁ ֶנֶגד  כְּ ִלּבוֹ  ֶאת  ין  ְיַכוֵּ ִישְָׂרֵאל - 
ין  ַלִים - ְיַכוֵּ ירּושָׁ ״. ָהָיה עוֵֹמד בִּ ַחְרתָּ ר בָּ ֶרְך ָהִעיר ֲאשֶׁ ְללּו ֶאל ה׳ דֶּ ״ְוִהְתפַּ
ְללּו  ֱאַמר: )דברי הימים ב' ו', ל"ב( ״ְוִהְתפַּ נֶּ ׁש, שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ֶנֶגד בֵּ ֶאת ִלּבוֹ כְּ
ית  בֵּ ֶנֶגד  כְּ ִלּבוֹ  ֶאת  ין  ְיַכוֵּ  - ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ָהָיה  ה״.  ַהזֶּ ִית  ַהבַּ ֶאל 
קוֹם  ַהמָּ ֶאל  ְללּו  ״ְוִהְתפַּ ל"ה(  ח',  א'  )מלכים  ֱאַמר:  נֶּ שֶׁ ים,  ָדשִׁ ַהקֳּ י  ָקְדשֵׁ
ית  בֵּ ֶנֶגד  כְּ ִלּבוֹ  ֶאת  ין  ְיַכוֵּ  - ים  ָדשִׁ ַהקֳּ י  ָקְדשֵׁ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ָהָיה  ה״.  ַהזֶּ
ִלְפֵני  ִאיּלּו  כְּ ַעְצמוֹ  ִיְרֶאה   - ּפוֶֹרת  ַהכַּ ית  בֵּ ֲאחוֵֹרי  עוֵֹמד  ָהָיה  ּפוֶֹרת.  ַהכַּ
ָניו  ֲעָרב ַמֲחִזיר פָּ מַּ ֲעָרב. בַּ ָניו ַלמַּ ְזָרח ַמֲחִזיר פָּ מִּ ּפוֶֹרת. ִנְמָצא עוֵֹמד בַּ ַהכַּ
רוֹם. ִנְמְצאּו  ָניו ַלדָּ פוֹן - ַמֲחִזיר פָּ צָּ פוֹן. בַּ ָניו ַלצָּ רוֹם - ַמֲחִזיר פָּ דָּ ְזָרח. בַּ ַלמִּ
י  יָמא ַרבִּ י ָאִבין, ְוִאיתֵּ ם ְלָמקוֹם ֶאָחד. ָאַמר ַרבִּ וִנין ֶאת ִלבָּ ל ִישְָׂרֵאל ְמַכוְּ כָּ
נּוי  אֵרְך בָּ ַצוָּ ִויד  ל דָּ ִמְגדַּ ְקָרָאה )שיר השירים ד', ד'( - ״כְּ ֲאִביָנא: ַמאי 

ּיוֹת ּפוִֹנים ּבוֹ.  ל פִּ כָּ ל שֶׁ ּיוֹת״ - תֵּ ְלַתְלפִּ

<< הרבי 
התפילה בציון הצדיק היא כמו תפילה בארץ הקדושה

ועוד ענין בהעזר והסיוע של נשיא הדור לצאן מרעיתו, על ידי זה שמנוחתו 
כבוד בחוץ לארץ בסמיכות מקום אליהם – שפועל אצלם הקישור והחיבור 

עם ארץ ישראל.

ובהקדמה:

מצינו שתפלה, שענינה בקשת צרכיו9 – צריכה להיות קשורה עם המקום 
שעליו אומר הקב"ה "והיו עיני ולבי שם כל הימים"10, שלכן, "הי' עומד 
והתפללו אליך דרך  ישראל שנאמר11  כנגד ארץ  פניו  יחזיר  בחוץ לארץ 

ג. קשר לארץ הקודש

9( ראה רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ב. נ"כ הרמב"ם שם ה"א. סהמ"צ להצ"צ 
שרש מצות התפלה בתחלתו )דרמ"צ קטו, א(. וש"נ. 

10(  מלכים-א ט, ג. וראה שו"ע אדה"ז או"ח סצ"ה ס"ג. 

11( מלכים-א ח, מח. 



7

7

ארצם, ויכוין גם כנגד ירושלים וכנגד המקדש וכנגד בית קודש הקדשים"12.

וההסברה בזה – ע"פ הידוע13 שבחוץ לארץ נמשכים כל ההשפעות כו' על 
ידי התלבשות בע' שרים14, מה שאין כן בארץ ישראל, "ארץ אשר גו' תמיד 
עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"15, נמשכים כל ההשפעות 
כו' מהקב"ה בעצמו ללא התלבשות בע' שרים, ולכן צריך להיות התפלה 

דרך ארץ ישראל דוקא.

ומעלתה זו של ארץ ישראל קיימת גם בחוץ לארץ )נוסף לכך ש"יחזיר פניו 
כנגד ארץ ישראל"( – במקום מנוחת כבודו של נשיא הדור.

ציון הצדיק נחשב לחלק מארץ ישראל

והביאור בזה:

בסיום מסכת כתובות, ישנו דיון בגמרא בנוגע לתחיית המתים בחוץ לארץ, 
וישנה שאלה רבתי איך זה יהיה.  שואלת הגמרא, לדעת רבי אלעזר מה 
יהיה עם הצדיקים של חוץ לארץ16? והגמרא עונה: ש״מחילות נעשות להם 
בקרקע" )״ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד ארץ ישראל ושם 
מבצבצין ויוצאים״(17. היינו, שקבר של צדיק, אפי׳ באם הוא נמצא בחוץ 
הם  מחילות  אותם  דרך  ואז  להם,  נעשו  מחילות  הרי  לים,  ומעבר  לארץ 
הולכים ומבצבצין ויוצאין, דרך הפתח של המחילה שנמצא בארץ ישראל. 

וכיון שפתחיהן של המחילות הוא בארץ ישראל, הרי גם המחילות עצמן 
דינם כארץ ישראל.

אל  שפתוחים   – לארץ  שבחוץ  הצדיקים  של  קבריהם  שגם  מובן,  ומזה 
המחילות שפתחיהן בארץ ישראל – דינם כארץ ישראל.

ונמצא, שהתפלה בחוץ לארץ במקום מנוחת כבודו של צדיק ונשיא הדור 
שפתוח לארץ ישראל – יש בה המעלה דתפלה בארץ ישראל...

12( שו"ע שם סצ"ד ס"א )מברכות ל, א(. 
13( ראה תניא אגה"ק סכ"ה )קלט, ב(. ובכ"מ. 

14( ולהעיר, שמזה שעל ידם נמשכת ההשפעה כו', נשתלשל הענין דע"ז 
– שחולקים להם כבוד ומייחסים להם ענין של שליטה כו' )אף שלאמיתו 

של דבר אינם בעלי בחירה ואינם אלא כגרזן ביד החוצב בו( – עכ"פ באופן 
של שיתוף, שגם על זה נצטוו בנ"י )ראה בכ"ז סהמ"צ להצ"צ מצות מילה 

פ"ג. מצות אחדות ה' בתחלתו. ובכ"מ(.
15. עקב יא, יב. 

16. כתובות קיא, א )ובפרש"י(.
17. ולא "ע"י גלגול" )מתגלגלים העצמות של א"י וחיין שם(, כבתירוץ 

שלפנ"ז – שהרי תירוץ זה נדחה בגמרא משום ש"גלגול לצדיקים צער 
הוא".
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<< הרבי 
ועל פי זה  ניתוסף עילוי גדול ביותר בענין ההשתטחות – בנוגע לתפלה:

בזמן הזה, שירדה מעלתה של ארץ ישראל מצד החורבן, הנה כאשר יהודי 
רוצה להתפלל להקב"ה תפלה שהיא בדוגמת התפלה בארץ ישראל בזמן 
שעצם  באופן  תפלה  וכו'(,  שרים  הע'  משליטת  שלמעלה  )במקום  הבית 
הנפש מתקשרת עם העצם דהקב"ה ללא ממוצעים, "יהיו לך לבדך ואין 
ונשיא  צדיק  הציון של  על  הוא  כזו  אזי המקום לתפלה   – לזרים אתך"18 
הדור, שכן, מקום זה, לא זו בלבד שדינו כארץ ישראל, אלא יש בו המעלה 

דארץ ישראל כפי שהיא בזמן הבית.

ומובן שתפלה במקום כזה יש בה סגולה נוספת – שיתקיימו כל הבקשות 
שבתפלה, בכל המצטרך לו,

שבה  החכמה  שמבחי'  בגילויים,  העצם  להמשכת  בנוגע  ובמיוחד  כולל 
מתלבש אור אין סוף ברוך הוא, יומשך ויתפשט בכל כחות הנפש ואברי 
הגוף, בחיי היום יום, במחשבה דיבור ומעשה בפועל, ובפרט בנוגע לקיום 

השליחות שנשיא הדור מסר לכל אחד ואחד מאתנו,

בגשמיות  מופלגה,  ובהצלחה  והסתרים,  העלמות  ללא  זה  כל  שיומשך 
וברוחניות גם יחד.

 משיחת יו"ד שבט, ה'תשי"ד, רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם חלק יא עמוד 27 ואילך

ד. יותר מארץ ישראל

18( משלי ה, יז.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 8


