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א. עלילות הנביא יחזקאל....................................................................................................................5 

לאחר מיתת שלמה המלך פוצלה ממלכת ישראל לשניים, יהודה וישראל – פיצול שנמשך מאות 

שנים. בהפטרת פרשת השבוע נאמר ליחזקאל לכתוב "יהודה" ו"אפרים" על מקלות עץ ולקרב 

אותם יחד, ולאחר מכן, כאשר יישאל על כך, לנבא, שיבוא יום שה' יאחד את הממלכות )מקור 1(.

שואל הרבי: מדוע היה צורך לחכות עד שעם ישראל ישאל לפשרו של המיצג, ורק אז לומר את 

הנבואה?

שמסביר  כפי  הנביאים.  אצל  נפוץ  דבר  היו  גשמיים  במיצגים  השימוש  עצם  כי  מבהיר,  הרבי 

הרמב"ן )מקור 2( הייתה זו צורה של הגשמת הנבואה. הנבואה יכולה להשאר בתחום הרוחניות 

ולא לרדת לעולם, והמיצג הגשמי מבטיח את התגשמות הנבואה.

אך מדוע לחכות עם הנבואה עד שבני ישראל ישאלו לפשר המיצג של הנביא?

לו שלא להתאבל על מות אשתו,  בו הקב"ה אומר   ,)3 )במקור  יחזקאל   סיפור דומה קרה עם 

וכשבני ישראל ישאלו לפשר הדבר, לנבא להם את חורבנה הממשמש ובא של ירושלים, ועל 

שהם לא יוכלו להתאבל על האבדן. 

גם כאן נשאלת השאלה: מדוע בני ישראל בטוחים שבמעשיו המוזרים של הנביא טמון מסר 

אליהם?

ב. המסר המוצפן.................................................................................................................................9

הבעל-שם-טוב לימד כי כל מה שאדם רואה או שומע משמש כהוראה בעבודת ה'. הרבי מסביר, 

שהסיפורים הללו הם מקור ההוראה הזו. כאשר היהודים ראו שיחזקאל מתנהג בצורה מוזרה, 

הם הבינו מיד שטמון בכך מסר עבורם.

זו הוראה חשובה לשבוע זה, אומר הרבי, בעקבות הצלחת משימת החללית אפולו 8 להקיף את 

הירח. ברור שהאירוע משמש כהוראה.

לפיו  הלבנה  קידוש  לנוסח  בסתירה  עומדת  אינה  הירח  על  שהנחיתה  להבהיר  חשוב  ראשית, 

אדם אינו יכול לגעת בירח )מקור 4(. ברור מההקשר שהתפילה מדברת על אדם שעומד על פני 

הארץ, ואז אינו יכול ליגע בירח. ולפיכך השאלה בכלל איננה מתחילה.

למעשה,  לאמונה;  בסתירה  עומדת  אינה  הזו  המדהימה  המדעית  ההתקדמות  מכך,  חשוב  אך 

היא אף מחזקת אותה. ההישגים המדהימים של המוח האנושי וההבנה המעמיקה יותר בגודלו 

ולהעמיק  להרהר  יכולתנו  את  מחזקים  לפנינו,  שנפתח  והעצום  החדש  החלל  של  ועוצמתו 

בגדלות ה׳.
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פתיחה

אך  פרטית.  בהשגחה  הוא  בעולם  שקורה  דבר  שכל  טוב,  שם  הבעל  תורת  את  מכירים  רבים 

בהשגחה  זה  ושומע,  רואה  שאדם  דבר  שכל  ידועה,  פחות  קצת  שאולי  נוספת  תורה  ישנה 

פרטית, ולכן ברור שהוא צריך ללמוד מכך משהו...

מפורשים  סיפורים  על  מבוססת  הזאת  שה׳תורה׳  מבאר  הרבי  השיחה,  של  הראשון  בחלקה 

בסיפורי התנ״ך. בחלק השני של השיחה, הרבי מתייחס למשימה של אפולו 8 שהתרחשה אז, 

ונותן לנו דוגמא איך ליישם את תורת הבעל שם טוב, ולומד מכך הוראה לחיינו בעבודת ה׳.
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רקע:

ממלכת ישראל המאוחדת הייתה ממלכה בה היו מאוגדים שלושה עשר שבטי ישראל תחת שלטון 
אחד בארץ ישראל, והתקיימה במשך כמאה שנים, בשנים  - 879 - 796 לפנה"ס, ממשיחת שאול 

למלך ועד להתפלגות הממלכה.

הפילוג התרחש לאחר מות שלמה המלך כאשר עלה בנו רחבעם לכיסא המלוכה. בני ישראל ביקשו 
לעצת  בניגוד  אך  במלכותו,  להכרתם  כתמורה  אביו  בתקופת  ששרר  הכבד  המיסים  מעול  הקלה 
יועציו הזקנים שדגלו בהפחתת המיסים כרצון העם, דחה רחבעם את בקשתם. הדבר נתן את האות 
למתנגדי בית דוד ובראשם ירבעם בן נבט, למרוד במלכות רחבעם. בעקבות זאת, בסביבות שנת 928 

לפני הספירה, התפלגה הממלכה לשתיים - ממלכת ישראל וממלכת יהודה.

מנשה,  דן,  נפתלי,  אשר,  יששכר,  זבולון,  אפרים,   - השבטים  עשרת  מבני  הורכבה  ישראל  ממלכת 
ראובן, גד, וחלק מבני שבט לוי, וביתה היתה בתחילה בשכם, ולאחר מכן בשומרון.  ממלכת יהודה 

הורכבה משבט יהודה ושבט בנימין אשר נותרו נאמנים לבית דוד, ובירתה היתה ירושלים.

בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה התנהלו במשך מאתיים שנה יחסים משתנים: לעיתים בריתות 
ולעיתים מלחמות. 

מקור 1  יחזקאל, פרק ל"ז, פסוקים ט"ו ואילך
 – ציווה עליו לנבא לבני ישראל על איחוד הממלכות בעתיד  כיצד הקב"ה  יחזקאל הנביא מתאר 

בביאת המשיח. הוא מספר בפרוטרוט מה בדיוק נתבקש לומר ולהציג. 

ה ֶבן־ָאָדם ַקח־ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה  ַוְיִהי ְדַבר־ה' ֵאַלי ֵלאמֹר. ְוַאתָּ
ית  ְוִלְבֵני ִישְָׂרֵאל ֲחֵבָרו ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתוֹב ָעָליו ְליוֵֹסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוכל־בֵּ

ָיֶדָך. ִישְָׂרֵאל ֲחֵבָרו. ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל־ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ

מצודת דוד
ה ֲחִתיַכת  ֵאּלּו ֵהמָּ ָקֵרב ָהֵעִצים ֶזה ֶאל ֶזה, ִלְהיוֹת ִנְרִאים ְלָך כָּ ְוָקַרב אוָֹתם. תְּ
י ֵנס  רּו ַיַחד ַעל פִּ ָיְדָך ִיְתַחבְּ ְהיּו ֲעַדִין בְּ יִּ שֶׁ ָיֶדָך. כְּ ֵעץ ֶאָחד. ְוָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ

ֱאֶמת. ְוִיְהיּו ֲחִתיָכה ַאַחת בֶּ

ר ֲאֵלֶהם  בֵּ ְך. דַּ ה לָּ יד ָלנּו ָמה־ֵאלֶּ ָך ֵלאמֹר ֲהלוֹא־ַתגִּ ֵני ַעמְּ ר יֹאְמרּו ֵאֶליָך בְּ ְוַכֲאשֶׁ
ְבֵטי  ְושִׁ ַיד־ֶאְפַרִים  בְּ ר  ֲאשֶׁ יוֵֹסף  ֶאת־ֵעץ  לֵֹקַח  ֲאִני  ה  ִהנֵּ אלוקים  ה'  ה־ָאַמר  כֹּ
י אוָֹתם ָעָליו ֶאת־ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִשׂיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד  ִישְָׂרֵאל ֲחֵבָרו ְוָנַתתִּ
ם  ְלֻכלָּ ִיְהֶיה  ֶאָחד  ּוֶמֶלְך  ִישְָׂרֵאל  ָהֵרי  בְּ ָאֶרץ  בָּ ֶאָחד  ְלגוֹי  אָֹתם  ְוָעִשׂיִתי  ָיִדי.  בְּ
י ָדִוד  י ַמְמָלכוֹת עוֹד. ְוַעְבדִּ תֵּ ֵני גוִֹים ְולֹא ֵיָחצּו עוֹד ִלשְׁ ְלֶמֶלְך ְולֹא ִיְהיּו עוֹד ִלשְׁ
ְוָעשּׂו  ְמרּו  ִישְׁ ְוֻחּקוַֹתי  ֵיֵלכּו  ַטי  פָּ ּוְבִמשְׁ ם  ְלֻכלָּ ִיְהֶיה  ֶאָחד  ְורוֶֹעה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך 

אוָֹתם.

א. עלילות הנביא יחזקאל
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<< הרבי 
להמתין שישאלו

בהפטרת פרשתנו1 מסופר, שהקב"ה אמר ליחזקאל לנבא, את איחוד העם היהודי, 

– הגם שאז הם היו מחולקים לשתי חלוקות: יהודה ויוסף, שהיו שתי ממלכות נפרדות, 
ולכל אחת היה מלך בפני עצמו, ובאופן שהיו מנגדים זה לזה, כך, שעל פי שכל לא היה 

מקום שיוכלו להתאחד –

השני  העץ  ועל  'יהודה'  אחד  עץ  על  ולכתוב  עצים,  חתיכות  שתי  לקחת  לו  אמר  ה' 
'אפרים', ולאחד אותם בידיו – "והיו לאחדים בידך". וכשהיהודים ישאלו "הלוא תגיד 
זאת, בכדי להראות ששתי  ציווה עלי לעשות  לך", תאמר להם: הקב"ה  לנו מה אלה 

המלוכות של יהודה ויוסף יתאחדו.

וצריך להבין: למה שונה נבואה זו מכל שאר הנבואות, שבכל הנבואות נצטווה הנביא 
מיד לומר את הנבואה לבני ישראל, ואילו כאן נאמר לו רק ליקח העץ כו', ורק כאשר 
בני ישראל ישאלו לפשר הדבר )"וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר הלא תגיד לנו מה 

אלה לך"(, אזי יאמר להם את הנבואה?

אחיזה בגשמיות

ולהעיר: הציווי "קח לך עץ וגו'" כשלעצמו – מצינו דוגמתו בכמה וכמה נבואות שהקב"ה 
צוה לנביא לעשות איזו פעולה, כדי שתהיה אחיזה בגשמיות כו', וכידוע שהנבואה מצד 
עצמה יכולה להשאר ברוחניות בלבד, מבלי שתומשך למטה בגשמיות, וזוהי התועלת 
שבעשיית פעולה גשמית בקשר לנבואה, שאז יש לנבואה אחיזה בגשמיות, ועל ידי זה 

מבטיחים שהנבואה תומשך למטה בגשמיות )כמבואר הענין בדברי הראשונים2(.

מקור 2  רמב"ן על בראשית פרק י"ב, פסוק ו'
הרמב"ן מסביר מדוע נביאים רבים קישרו את נבואתם עם מיצגים גשמיים. )ומביא שתי דוגמאות(

ֵזָרה  ְהֶיה ַהגְּ ְמיוֹן, תִּ ֵזיָרה ֶאל ּפוַֹעל דִּ ֵצא ִמּכַֹח גְּ ר תֵּ ֲאשֶׁ ֵזיַרת ִעיִרין, כַּ ל גְּ י כָּ ְוַדע כִּ
ְנבּואוֹת. ה בִּ ִביִאים ַמֲעשֶׂ ִנים. ְוָלֵכן ַיֲעשּׂו ַהנְּ ל פָּ ִמְתַקיֶּיֶמת ַעל כָּ

וָּה ְלָברּוְך: צִּ ַמֲאַמר ִיְרְמָיהּו שֶׁ כְּ

ָבִרים  כל־ַהדְּ ֵאת  ְוָקָראָת  ְוָרִאיָת  ָבֶבל  בֲֹאָך  כְּ ֶאל־שְָׂרָיה:  ִיְרְמָיהּו  אֶמר  )ַויֹּ
י ֱהיוֹת־ ה ְלַהְכִריתוֹ, ְלִבְלתִּ קוֹם ַהזֶּ ְרתָּ ֶאל־ַהמָּ ה ִדבַּ : ה'! ַאתָּ ה. ְוָאַמְרתָּ ָהֵאלֶּ

1( יחזקאל לז, טו ואילך. 
2( ראה דרשות הר"ן דרוש ב. רמב"ן לך לך יב. ו. לבוש על הרקאנטי לך 

לך שם. 
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ְתָך ִלְקרֹא  ַכלֹּ ְהֶיה. ְוָהָיה כְּ ְממוֹת עוָֹלם תִּ י־שִׁ ֵהָמה, כִּ ב ְלֵמָאָדם ְוַעד־בְּ ּבוֹ יוֹשֵׁ
ָכה  : כָּ ָרת. ְוָאַמְרתָּ ַלְכּתוֹ ֶאל־ּתוְֹך פְּ ר ָעָליו ֶאֶבן ְוִהשְׁ ְקשֹׁ ה, תִּ ֶפר ַהזֶּ ֶאת־ַהסֵּ

ר ָאנִֹכי ֵמִביא ָעֶליָה.( ֵני ָהָרָעה ֲאשֶׁ ֶבל ְולֹא־ָתקּום, ִמפְּ ַקע בָּ שְׁ תִּ

ת: שֶׁ יחוֹ ְזרוֹעוֹ ַעל ַהקֶּ ַהנִּ ע בֶּ ְוֵכן ִעְנַין ֱאִלישָׁ

אֶמר   ים. ַויֹּ ת ְוִחצִּ ח ֵאָליו ֶקשֶׁ קַּ ים, ַויִּ ת ְוִחצִּ ע: ַקח ֶקשֶׁ ֱאִלישָׁ אֶמר לוֹ  )ַויֹּ
ע ָיָדיו ַעל־ שֶׂם ֱאִלישָׁ ב ָידוֹ. ַויָּ ְרכֵּ ת, ַויַּ שֶׁ ב ָיְדָך ַעל־ַהקֶּ ְלֶמֶלְך ִישְָׂרֵאל: ַהְרכֵּ
ְיֵרה!  ע:  ֱאִלישָׁ אֶמר  ַויֹּ ח.  ְפתָּ ַויִּ ֵקְדָמה,  ַהַחּלוֹן  ַתח  פְּ אֶמר:  ַויֹּ ֶלְך.  ַהמֶּ ְיֵדי 
ֶאת־ֲאָרם  יָת  ְוִהכִּ ַבֲאָרם.  ׁשּוָעה  תְּ ְוֵחץ  ַלה',  ׁשּוָעה  ֵחץ־תְּ אֶמר:  ַויֹּ ַוּיוֹר. 
אֶמר ְלֶמֶלְך־ִישְָׂרֵאל: ַהְך־ ַויֹּ ח.  קָּ ַויִּ ים!  אֶמר: ַקח ַהִחצִּ ַויֹּ ה.  לֵּ ֲאֵפק ַעד־כַּ בַּ
אֶמר:  ַויֹּ ָהֱאלִֹקים,  ִאיׁש  ָעָליו  ְקצֹף  ַויִּ ֲעמֹד.  ַויַּ ָעִמים,  לֹׁש־פְּ ְך שָׁ ַויַּ ַאְרָצה! 
לֹׁש  ה, שָׁ ה! ְוַעתָּ לֵּ יָת ֶאת־ֲאָרם ַעד־כַּ ָעִמים, ָאז ִהכִּ ׁש פְּ ְלַהּכוֹת ָחֵמׁש אוֹ־שֵׁ

ה ֶאת־ֲאָרם׃( כֶּ ָעִמים תַּ פְּ

מצודת דוד
ה ֶאת ֲאָרם. ְלַהּכוֹת ָחֵמׁש ְוכּו'. ָהָיה ְלָך ְלַהּכוֹת ָחֵמׁש ְוכּו', ְוָאז ָהִייָת ְמַכלֶּ

<< הרבי 
אמנם, מצד ענין זה נוגע שתהיה )מלבד הנבואה( גם הפעולה ד"קח לך עץ גו'", כדי 
שתהיה אחיזה בגשמיות כו', אבל עדיין אינו מובן מדוע היה הציווי על הפעולה ד"קח 
לך עץ גו'" בלבד )ללא תוכן הנבואה(, ורק כאשר בני ישראל ישאלו "מה אלה לך", אזי 

יאמר להם את תוכן הנבואה.

מדוע יהודים חושבים שכל דבר קשור אליהם?

ענין זה בולט יותר בנבואה נוספת של יחזקאל הקשורה עם עשרה בטבת )שחל בשבוע 

זה(:

מקור 3  יחזקאל, פרק כ"ד, פסוק ט"ו ואילך
נבואת יחזקאל ליהודי בבל על מצור ירושלים ועל החורבן העתידי

ָפה,  ַמגֵּ בְּ ֵעיֶניָך  ֶאת־ַמְחַמד  ָך  ִממְּ לֵֹקַח  ִהְנִני  ן־ָאָדם  בֶּ ֵלאמֹר.  ֵאַלי  ְדַבר־ה'  ַוְיִהי 
ם ֵמִתים, ֵאֶבל לֹא־ַתֲעשֶׂה.  ְמָעֶתָך. ֵהָאֵנק  דֹּ ה ְולוֹא ָתבוֹא דִּ ד ְולֹא ִתְבכֶּ ְולֹא ִתְספֹּ
ים  ַרְגֶליָך, ְולֹא ַתְעֶטה ַעל־שָָׂפם, ְוֶלֶחם ֲאָנשִׁ ִשׂים בְּ ֵאְרָך ֲחבוֹׁש ָעֶליָך, ּוְנָעֶליָך תָּ פְּ

לֹא תֹאֵכל. 

יִתי.  ֻצוֵּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ֶקר  בֹּ בַּ ָוַאַעשׂ  ָעֶרב,  בָּ י  תִּ ִאשְׁ מת  ַותָּ ֶקר,  בֹּ בַּ ֶאל־ָהָעם  ר  ָוֲאַדבֵּ
ה עֹשֶׂה.  י ַאתָּ נּו כִּ ה לָּ יד ָלנּו ָמה־ֵאלֶּ אְמרּו ֵאַלי ָהָעם: ֲהלֹא־ַתגִּ ַויֹּ

ה'  ה־ָאַמר  כֹּ ִישְָׂרֵאל:  ְלֵבית  ֱאמֹר   ֵלאמֹר.  ֵאַלי  ָהָיה  ַבר־ה'  דְּ ֲאֵליֶהם:  ָואַֹמר 
ֶכם,  ֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפשְׁ אוֹן ֻעזְּ י, גְּ שִׁ ל ֶאת־ִמְקדָּ אלוקים: ִהְנִני ְמַחלֵּ
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ַעל־ ָעִשׂיִתי.  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוֲעִשׂיֶתם  לּו.  ִיפֹּ ֶחֶרב  בַּ ם,  ֲעַזְבתֶּ ר  ֲאשֶׁ ּוְבנוֵֹתיֶכם  ּוְבֵניֶכם 
ְוַנֲעֵליֶכם  יֶכם,  ַעל־ָראשֵׁ ּוְפֵאֵרֶכם  תֹאֵכלּו.  לֹא  ים  ֲאָנשִׁ ְוֶלֶחם  ַתְעטּו,  לֹא  שָָׂפם 
ם ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו.  ֲעונֵֹתיֶכם, ּוְנַהְמתֶּ ֶתם בַּ דּו ְולֹא ִתְבּכּו, ּוְנַמקֹּ ַרְגֵליֶכם. לֹא ִתְספְּ בְּ
י ֲאִני ה'  ם כִּ בוָֹאּה. ִויַדְעתֶּ ֲעשּׂו בְּ ר־ָעשָׂה תַּ כֹל ֲאשֶׁ ְוָהָיה ְיֶחְזֵקאל ָלֶכם ְלמוֵֹפת, כְּ

אלוקים.

מצודת דוד
א  ֶאלָּ ֲאֵבִלים,  ִמְנַהג  ִלְנהֹג  ֵאין  שֶׁ ְלִפי  ְוֶזהּו  ְוגוֹ'.  ָעִשׂיִתי  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוֲעִשׂיֶתם 
ן ִמי ְיַנֵחם ֶאת ִמי? ם ֲאֵבִלים, ְוִאם כֵּ לָּ ׁש ְמַנֲחִמים. ֲאָבל ָאז ִיְהיּו כֻּ יֵּ ָמקוֹם שֶׁ בְּ

<< הרבי 
מסופר ביחזקאל3, שהנביא יחזקאל וכל היהודים שגרו אז בבל, לא ידעו שירושלים 
נתונה במצור, והקב"ה סיפר זאת ליחזקאל בנבואה, ואמר לו "הנני לוקח ממך מחמד 
עיניך וגו'", וציווה אותו שלא ינהג במנהגי אבילות. כשהיהודים שאלוהו מדוע אינו 
ועומדת  במצור  נתונה  שירושלים  משום  שזהו  להם  ענה  הוא  אבילות,  מנהג  נוהג 

להיחרב וכו'. 

ובענין זה בולטת יותר שאלת בני ישראל "הלא תגיד לנו מה אלה לנו", כי:

הפעולה ד"קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה . . ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף 
עץ אפרים גו'" – אינה ענין פרטי שנוגע ליחזקאל עצמו, שהרי להיותו כהן, אינו לא 
משבט יהודה ולא משבט אפרים, ולאידך גיסא, היו כהנים הן בממלכת יהודה והן 
בממלכת אפרים. ועל כרחך צריך לומר, שזהו ענין כללי שנוגע לכל בני ישראל, ולכן 
מובנת שאלת בני ישראל: "הלא תגיד לנו מה אלה לך" )מה הרמזים הללו עלינו4(, 

כיון שהבינו שזהו ענין שנוגע אליהם;

מה שאין כן בנוגע למאורע שיחזקאל לא נהג אבילות – הרי זה ענין ששייך להנהגתו 
הפרטית של יחזקאל, ואף על פי כן, שואלים הם )לא על ההנהגה שלו, מדוע אינו 
נוהג דיני אבילות, כיון שישנו חיוב "הוכח תוכיח"5, אלא( "הלא תגיד לנו מה אלה לנו 
כי אתה עושה". ולכאורה: כיון שהם אומרים בעצמם שזהו ענין ש"אתה עושה", מהי 
שאלתם "מה אלה לנו" – מניין להם שצריך להיות בזה איזה רמז גם בנוגע אליהם? 

5( כד. טו ואילך.
6( פרש"י עה"פ. 

7( קדושים יט, יד. 
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<< הרבי 
אך ענין זה קשור עם מאמר הבעל שם טוב6 שכל דבר שיהודי רואה או שומע הרי זה 

הוראה בעבודת ה'.

טוב  הבעל שם  עד שבא  שנים,  אלפי  נתגלו במשך  ענינים שלא  – שיש  ובהקדמה 
אזי רואים שזהו  זאת,  ולאחרי שגילו  זאת בתורת החסידות,  וגילו  והבאים אחריו 

הפירוש בפסוק מפורש, ועד לפירוש הפשוט.

ועל דרך זה בנידון דידן – שזהו הפירוש בפסוקים הנזכרים לעיל )ויש לומר, שענין 
זה הוא המקור לתורת הבעל שם טוב הנזכר לעיל(:

כאשר בני ישראל ראו שיחזקאל לוקח שני עצים וכו', הבינו, שיש בזה הוראה עבורם 
בעבודת ה', ולכן שאלו "הלא תגיד לנו מה אלה לך"; ועל דרך זה בנבואה הקשורה 
עם עשרה בטבת, שכאשר ראו את הנהגתו של יחזקאל, שאלו "הלא תגיד לנו מה 
אלה לנו", שכן, זהו טבעו של יהודי, שכאשר רואה דבר מסויים, יודע שזהו הוראה 

בעבודתו.

וכאן רואים איך שיכולים ללמוד מתורת הבעל שם טוב לא רק ענינים טפלים, אלא 
גם ענינים עיקריים.

לאחר שהרבי לימד את תורת הבעל-שם-טוב, לפיה, כל דבר שיהודי רואה או שומע יש בו הוראה 
יחזקאל(.  של  הנ״ל  הנבואות  )בשני  עצמו  בתנ"ך  בעצם  הוא  הזאת  התורה  שמקור  וחידש  עבורו, 

בהמשך לכך, התייחס הרבי לאירוע מרגש שהתקיים באותו שבוע ולמד ממנו הוראות לחיים.

ועניין זה נוגע גם להתוועדות זו:

– שהצליחו  כלל  רגיל  ובלתי  אירוע מפתיע  זה,  ישנו מאורע חדש שאירע בשבוע 
לטוס למרחק גדול ביותר ולהגיע עד קרוב ללבנה, והקיפו אותה הן מהצד האפל והן 
מהצד המואר, וצילמו תמונות, ואחר כך הצליחו לחזור לארץ, ולנחות בזמן ובמקום 

המדוייק כפי שתיכננו מראש.

אפולו 8 הייתה המשימה המאוישת השלישית בתוכנית אפולו להנחתת אדם על הירח, והראשונה 
בהיסטוריה האנושית שעזבה את מסלולו ושדה כבידתו של כדור הארץ, נכנסה לשדה כבידתו של 

גוף שמימי אחר והשלימה את מסעה עם נחיתתה בכדור הארץ.

6( ראה כתר שם טוב בהוספות סרכ"ג ואילך. וש"נ )נעתק ב"היום יום" ט 
אייר(.

ב. המסר המוצפן
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שלושת אנשי הצוות: פרנק בורמן, ג'יימס לוול הבן וויליאם אנדרס הם בני האדם הראשונים שזכו 
לראות את צידו המרוחק של הירח.

ב-24 בדצמבר, בשידור ישיר לטלוויזיה אמר ויליאם אנדרס: "אנו מתקרבים כעת לזריחת הירח, ולכל 
האנשים מאחור על כדור הארץ, לצוות אפולו 8 יש מסר שאנחנו רוצים להעביר אליכם: 'בראשית ברא 
אלוקים את השמים ואת הארץ...', וכך המשיכו אנשי הצוות להקריא את עשרת הפסוקים הראשונים 

של ספר בראשית.

במהלך המשימה, כאשר חזרה החללית מעבר לירח ויצרה שוב קשר עין עם כדור הארץ, צילם הצוות 
את התמונה המפורסמת של זריחת הארץ מעל אופק הירח. 

כהכרה על הישגם של אנשי הצוות, שהיו הראשונים לצאת מתחום כוח המשיכה של כדור הארץ 
ולהיכנס לתחום כוח המשיכה של גוף שמיימי אחר, נבחרו שלושת אנשי הצוות כאנשי השנה של 

המגזין TIME לשנת 1968.

ועל פי האמור לעיל שכל דבר שרואים או שומעים יש בו הוראה בעבודת ה', הרי מובן 
שכן הוא גם בנוגע למאורע הנ"ל – שלא זו בלבד שיסתכלו על זה בתור "נסיון", היינו, 
שזהו דבר שיכול להפריע ולבלבל מעבודתו, ואף על פי כן מתגבר על זה כו', אלא עוד 

זאת, שיכולים לנצל ענין זה גופא באופן שעל ידו יתוסף בעבודת ה'..

במשך ההתוועדות, ביאר הרבי כמה נושאים מרתקים שניתן ללמוד מהאירוע. מפאת קוצר היריעה, 
נסתפק בהבאת שניים קצרים. אתם מוזמנים לקרוא את השיחה במקור ולקבל את התמונה הכללית. 

האם נחיתה על הירח מהווה אתגר ליהודי המאמין?

ולכל לראש – יש להתייחס לאלו שמאורע זה גרם אצלם לבלבול כו':

יש מי שפנה אלי במכתב-שאלה, שמאורע זה הוא בסתירה לנוסח שאומרים בקידוש 
לבנה: "איני יכול לנגוע בך", שכן, אף שלעת-עתה עדיין לא נגעו בלבנה, אלא הגיעו 
רק בקירוב מקום, הרי במשך הזמן )מחר או מחרתיים או לאחרי י"ב חודש( יגיעו גם 
לזה, ובמילא, צריכים לשנות את הנוסח... ואם כבר צריכים לשנות, אזי מתעוררת 

שאלה על כל הענין...

מקור 4  סידור, סדר קידוש לבנה
רּוְך קוֵֹנְך.  רּוְך ּבוְֹרֵאְך, בָּ רּוְך יוְֹצֵרְך, בָּ רּוְך עֵֹשְׂך, בָּ בָּ

ל אוְֹיַבי ִלְנגוַֹע  ְך לֹא יּוְכלּו כָּ ְך, כָּ ְך ְוֵאיִני ָיכוֹל ִלְנגוַֹע בָּ ֶנְגדֵּ ֲאִני רוֵֹקד כְּ ם שֶׁ שֵׁ כְּ
י ְלָרָעה.  בִּ

ְגדֹל  מּו ְזרוֲֹעָך בִּ ָאֶבן ִידְּ ָאֶבן. כָּ מּו כָּ ְגדֹל ְזרוֲֹעָך ִידְּ ל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד בִּ פֹּ תִּ
ל. פֹּ ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם תִּ
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<< הרבי 
ובכן: במחילת כבודו הרם, אינו יודע כלל פירוש הדברים: לא נאמר כאן שאין יכולת 
לאדם לנגוע בלבנה, אלא הפיסקא "איני יכול לנגוע בך" היא בהמשך ל"כשם שאני 
רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך", היינו, שבשעה שאני רוקד כנגדך איני יכול לנגוע 

בך על ידי רקידה זו!

זקן  יהודי  כאשר  ללבנה(,  מקום  בקירוב  שהגיעו  )לאחרי  עתה  שגם  הדבר,  וברור 
מדלג שלשה דילוגים בעת קידוש לבנה, אינו יכול לנגוע בה!

לא  היפך השכל;  גם  עוד אלא שהיא  ולא  היא עם-הארצות,  הנ"ל  כן, שאלה  ואם 
מצינו בשום מקום שאין ביכולת האדם להגיע ללבנה, או אפילו לכוכבים שמרוחקים 

יותר ממנה.

התקדמות המדע מחזקת את האמונה

אלא  עליו,  להתגבר  שצריך  נסיון  בתור  לזה  בכך שמתייחסים  די  לא  באמת,  אבל 
יכולים וצריכים לנצל ענין זה גופא לעבודת ה':

לאחרי מאורע זה, יכולה להיות ההתבוננות ב"מה רבו מעשיך ה'" ו"מה גדלו מעשיך 
ה'" ]כולל גם הענין דחידוש הבריאה והשגחה פרטית באופן תמידי[ באופן נעלה 

יותר, ובמילא נעשה על ידי זה חיזוק האמונה.

וכללות הענין בזה – שככל שניתוסף ב"מה רבו מעשיך ה'" ו"מה גדלו מעשיך ה'", 
ניתוסף יותר בהכרת גדולתו של הקב"ה, כי, כל מציאות הנברא ועניניו אינם אלא 
מהקב"ה, ואם כן, ככל שרואים יותר את גדלותו של הנברא, ניתוסף עוד יותר בהכרת 

גדולתו של הקב"ה.

ובפרטיות יותר:

א( בנוגע לשכל האדם:

עד עתה העריכו את שכל האדם במדה פחותה, שחשבו שאין ביכלתו להגיע למעמד 
ומצב כזה )להתקרב אל הלבנה(, ואדרבה: היו ראיות על פי שכל ומדע שזהו דבר 
עלול  הטיס  שכלי  כיון  כך,  כל  גדולה  במהירות  לנסוע  אפשר  שאי  אפשרי,  כלתי 
להישבר או להישרף וכו'; ואילו עתה נוכחו לדעת גודל מעלת שכל האדם, שביכלתו 
לפעול ענין כזה. וכיון שכן, הרי ניתוסף עוד יותר בגדולתו של הקב"ה, שברא אדם 

בעל שכל גדול כל כך!

ב( בנוגע לענין שבו מתבוננים כדי לראות גדולת ה':
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כתיב "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", "כי אראה שמיך גו' ירח וכוכבים אשר 
כוננתה". וכיון שעתה נעשה הענין ד"שאו מרום עיניכם" באופן נעלה יותר, הרי גם 

הענין ד"ראו מי ברא אלה" הוא באופן נעלה יותר.

וכמ"ש הרמב"ם: "היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו 
וברואיו הנפלאים והגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ וכו'". וכמבואר 
בדרושי חסידות )ובפרט בספר החקירה להצ"צ(, שככל שמבינים יותר בגודל מעלת 
הבריאה, כמודגש גם בהריבוי עד לאלפי אלפים וריבוא רבבן וכו', אזי רואים יותר 
את האין-ערוך והבלי גבול של הקב"ה, שאפשר להשיג זאת רק באופן של ידיעת 

השלילה כו'.

וכפי שרואים במוחש, שאינו דומה מלך על מדינה קטנה למלך על מדינה גדולה, 
שמעלתו גדולה הרבה יותר, ועל אחת כמה וכמה בנוגע למלך מלכי המלכים, שהוא 

מלך על מלכים כו', הרי זה בודאי באופן אחר לגמרי.

הרבי מסביר, שהתפתחות המדע לא רק שאינה מהווה סתירה ואתגר ליהודי המאמין, להיפך, היא 
מחזקת את האמונה.

ככל  אזי  האיתנים,  הטבע  כוחות  והן  האדם  שכל  הן  מהקב"ה,  וניתן  נברא  שהכל  מאמינים  כאשר 
הישגים  ולהשיג  עצומים  אתגרים  על  להתגבר  שמצליח  האדם  שכל  של  הגדול  כוחו  את  שרואים 
מרחיקי לכת, למדים מכך על כוחו האין-סופי של הבורא שברא את השכל הזה. ככל שמתקרבים 
יותר לירח ולומדים יותר על החלל, כך עומדים נפעמים מעוצמתו וגודלו של הטבע, ולמדים להעריך 

עוד יותר את גבורת הבורא שיצר את כל החלל הענק הזה.

 משיחת שבת פרשת ויגש, ז' טבת, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
תורת מנחם ה'תשכ"ט חלק ב' ע' 113

מה אנו יכולים ללמוד מכך? 

ראשית, אנו צריכים לדעת את המציאות: שעל פי התורה, כל דבר שאנו רואים או שומעים, נושא 
בחובו מסר אלינו. 

אך איך נדע ללמוד את המסר הנכון? במהלך השנים הרבי נתן כמה דוגמאות לכך. למשל:  

באחת השנים, בסיום חודש תשרי, הגבאי ב770 הציע לרבי להתפלל בבית הכנסת הקטן למעלה, 
ומלוכלך...   קר  שלמטה  משום  ענה  הוא  מדוע,  שאל  כשהרבי  למטה.  הגדול  הכנסת  בבית  ולא 
מסר  היא  כאלו,  מילים  אמר  שהגבאי  שהעובדה  ואמר   זאת,  סיפר  הרבי  ההתוועדות  במהלך 
מלמעלה, שגם לאחר חודש תשרי שלם, מלא בחגים ומועדים, עדיין המצב הרוחני שלנו הוא ״קר 
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ומלוכלך״... )ופרץ בבכי(.

אך כמובן, שרק צדיקים יכולים ללמוד הוראות כאלו על סמך מילה שהם שומעים.

להלן דוגמא נוספת שהרבי דיבר עליה, שיותר פרקטית לכל אחד מאתנו:

על פי קבלה, הזמן הנכון לתת צדקה הוא במשך היום, ולא בלילה. אך באם מגיע עני ודופק אצלך 
בדלת ומבקש צדקה, זהו מסר מן השמים שאתה צריך עכשיו לתת צדקה.

ולנסות  מסר,  בכך  לראות  צריכים  אנו  שלילי,  או  חיובי  סביבנו,  משהו  רואים  כשאנו  לסיכום: 
ללמוד מכך משהו חיובי לחיינו.


