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מאמר דיבור המתחיל ביום עשתי עשר תשל"א 
י"א ניסן ה'תשל"א

יצא לאור בקונטרס י"א ניסן – תשמ"ט,
"לקראת יום הבהיר י"א ניסן,

יום הולדת הפ"ז של כ"ק אדמו"ר שליט"א
 ערב שה"ג תשמ"ט".

השיעור לקראת י"א ניסן

פתיחה

לשמיעת המאמר:

בחסידות חב"ד, 'מאמר חסידות' הוא דבר תורה שנאמר או נכתב על-ידי האדמו"ר, ודן בנושא 

עמוק בתורת חב"ד, שיסודו בקבלה והוא מסיק מסקנות בעבודת ה'. המאמר נחשב מקודש יותר 

מ'אמירת תורה' או 'שיחה' אחרת, ובשל כך הוא מכונה גם מאמר 'דא"ח' - ראשי תיבות דברי 

אלוקים חיים.

מאמר חסידות מתחיל בדרך כלל בפסוק או מאמר חז"ל, וממנו מתרחבת היריעה להסברת סוגיה 

כלשהי במשנת החסידות. 

המאמרים שאמרו אדמור"י חב"ד היו נאמרים בטקס מיוחד. הוא נפתח בשירה מפי החסידים 

של ניגון מיוחד ובמשך אמירת המאמר נהגו החסידים לעמוד על רגליהם מחמת חשיבותו. את 

המאמר עצמו אמר הרבי במנגינה ייחודית. במסורת החסידית מקובל שבשעת אמירת המאמר 

האדמו"רים היו במצב של "שכינה מדברת מתוך גרונו", וכשהם אמרו את מאמרי החסידות, הם 

היו בעולם אחר, נעלה יותר.

חלקים  נלמד  אנו  הרבי.  של  ההולדת  יום  לקראת  מיוחד  אתגר  עצמנו  על  ניקח  זה  בשיעור 

מהמאמר "ביום עשתי עשר", שהרבי אמר בי"א ניסן תשל"א – יום הולדתו ה-69.

https://ashreinu.page.link/cysV
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א. שנים עשר ימים של חג

חנוכת המשכן

ובטקס  גדולה  חגיגה  מתוך  הדברות  עשרת  את  היהודים  קיבלו  מצרים,  יציאת  לאחר  יום  חמישים 
מרשים. למרבה הצער, בחלוף 40 יום התרחש חטא העגל, שבעקבותיו משה ניתץ את הלוחות ובני 
ישראל היו שבורים ומבוישים עקב הטעות הגורלית שלהם. בשמונים הימים הבאים משה רבינו עמל 
רבות כדי להשיג עבורם את מחילת הבורא עבורם, ובסופו של דבר הצליח והגיש לעם ישראל סט 

חדש של לוחות הברית.

הפעם, עשרת הדיברות לא ניתנו בחגיגה, לא לוו בקולות וברקים, והעם לא התאסף למרגלות ההר. 
את הלוחות השניים אלוקים נתן לו בחשאי. אנו יכולים לתאר את התחושה של עם ישראל. הרגשת 

החמצה, רגשות אשמה. 

אך מיד לאחר מכן, משה רבינו סיפר להם על פרויקט חדש – מצווה חדשה שהם קיבלו מהקב״ה, 
עם  הקצה.  אל  הקצה  מן  האווירה  את  שינה  הזה  הציווי  בתוכם.  ישכון  שהוא  לבורא,  משכן  לבנות 
ישראל הבינו שהבורא נותן להם צ׳אנס נוסף להשכין את שכינתו ביניהם, והם התגייסו בכל אונם 
ומרצם למצווה החדשה. הם תרמו מיד ובחפץ לב את כל החומרים הדרושים, כסף, זהב, נחושת וכו׳, 
והוסיפו ונתנו מעבר לדרוש, עד שמשה הוצרך להפציר בהם להפסיק. הוקם צוות מיוחד של אמנים 
שיבנו את המשכן, ובמשך כשישה חדשים כל עם ישראל ׳חי׳ את המיזם הזה – לתרום למשכן, לסייע 
וה׳  לבניית המשכן. הם ציפו בכיליון עיניים מתי סוף־סוף הבנייה תושלם. מתי יקימו את המשכן, 

ישכון בתוכם.

חנוכת המשכן ההיסטורית הזאת התרחשה בראש חודש ניסן. משה רבינו הקים אותו, חנך את אהרון 
ובניו, הקריב קורבנות, ומול כל עם ישראל – מיליונים של אנשים נשים וטף – ירדה אש מן השמים 

ואכלה את הקורבנות, ובכך סימלה את השראת השכינה במשכן ובעם ישראל. המשימה הושלמה.

קרבנות הנשיאים

בשנים עשר הימים הבאים חגגו כל עם ישראל את חנוכת המשכן. בכל יום הביא שבט אחר קורבנות 
מיוחדים. ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה, ביום השני נתנאל בן צוער נשיא 

יששכר, וכן הלאה.

ימים אלו ננצרו בלב האומה ונקבעו לימי חג לנצח נצחים. גם בימינו, אין אומרים תחנון בחודש ניסן, 
לזכר חגיגות חנוכת המשכן.

מקור 1  ספר במדבר, פרק ז', פסוקים א', י"א, ע"ב-ע"ז
ל  ְוֶאת כָּ ׁש אֹתוֹ  ַוְיַקדֵּ ח אֹתוֹ  ְמשַׁ ַויִּ ן  כָּ שְׁ ְלָהִקים ֶאת ַהמִּ ה  ּלוֹת מֹשֶׁ כַּ יוֹם  בְּ ַוְיִהי 

ׁש אָֹתם. ֵחם ַוְיַקדֵּ ְמשָׁ ָליו ַויִּ ל כֵּ ַח ְוֶאת כָּ ְזבֵּ ָליו ְוֶאת ַהמִּ כֵּ

ָנם  ָקְרבָּ ֶאת  ַיְקִריבּו  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַויֹּ
ַח. ְזבֵּ ת ַהמִּ ַלֲחֻנכַּ

לתלמיד
 עמ' 3
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ֶסף  נוֹ ַקֲעַרת כֶּ ן ָעְכָרן. ָקְרבָּ ְגִעיֵאל בֶּ ר פַּ י ָעשָׂר יוֹם ָנִשׂיא ִלְבֵני ָאשֵׁ תֵּ יוֹם ַעשְׁ בְּ
ֶדׁש  ַהקֹּ ֶקל  שֶׁ בְּ ֶקל  שֶׁ ְבִעים  שִׁ ֶסף  כֶּ ֶאָחד  ִמְזָרק  ָקָלּה  ִמשְׁ ּוֵמָאה  ים  לֹשִׁ שְׁ ַאַחת 
ף ַאַחת ֲעשָָׂרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת.  ֶמן ְלִמְנָחה. כַּ לּוָלה ַבשֶּׁ ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת בְּ שְׁ
ֶאָחד  ים  ִעזִּ שְִׂעיר  ְלעָֹלה.  ָנתוֹ  שְׁ ן  בֶּ ֶאָחד  ֶבשׂ  כֶּ ֶאָחד  ַאִיל  ָקר  בָּ ן  בֶּ ֶאָחד  ר  פַּ
ֵני  ָבִשׂים בְּ ה כְּ ִדים ֲחִמשָּׁ ה ַעתֻּ ַנִים ֵאיִלם ֲחִמשָּׁ ָקר שְׁ ָלִמים בָּ את. ּוְלֶזַבח ַהשְּׁ ְלַחטָּ

ן ָעְכָרן. ְגִעיֵאל בֶּ ן פַּ ה ֶזה ָקְרבַּ ָנה ֲחִמשָּׁ שָׁ

רבות  דרשות  ולומד  הללו,  הימים  עשר  בשנים  הנשיאים  קרבנות  את  באריכות  מתאר  המדרש 
מקרבנות כל נשיא. בשיעור זה נתמקד בדברי המדרש על הקרבנות שהוקרבו ביום י"א בניסן על ידי 

נשיא שבט אשר.
 

הכוונות של שבט אשר

מקור 2  במדבר רבה, פרק יד
ְבָחן ִנְקְראּו  ם שִׁ ל ִישְָׂרֵאל ּוְלשֵׁ ָתן שֶׁ ֻאלָּ ם גְּ ָבִטים ְלשֵׁ ל ַהשְּׁ ְנחּוָמא כָּ י תַּ ָאַמר ַרבִּ
ֵתיָמא )מלאכי ג,  ָמה דְּ ל ִישְָׂרֵאל, כְּ ָתן שֶׁ ֻאלָּ ם גְּ מוֹ ְלשֵׁ ר ִנְקָרא שְׁ מוָֹתם, ְוָאשֵׁ שְׁ
ם  ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאוֹת. ּוְלשֵׁ י ִתְהיּו ַאתֶּ ל ַהּגוִֹים כִּ רּו ֶאְתֶכם כָּ יב(: ְוִאשְּׁ
ה'  ֵרי ָהָעם שֶׁ ָכה לוֹ ַאשְׁ כָּ ֵרי ָהָעם שֶׁ ֵתיָמא )תהלים קמד, טו(: ַאשְׁ ָמה דְּ ְבָחן, כְּ שִׁ
ִלְהיוֹת  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ בְּ ֲחרּו  בָּ ַעל שֶׁ א  ֶאלָּ ִישְָׂרֵאל  ל  ּוָרן שֶׁ ִאשּׁ ֵאין  ֱאלָֹהיו, 

ה,  ֶהם ִלְהיוָֹתם לוֹ ְלַעם ְסֻגלָּ ַחר בָּ רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוַהקָּ

ַחר  בָּ ִחיָרה שֶׁ ַהבְּ ם  ַעל שֵׁ נוֹ  ָקְרבָּ ִהְקִריב  ְלַהְקִריב,  ר  ָאשֵׁ ְנִשׂיא  א  בָּ שֶׁ כְּ ּוְלִפיָכְך 
ּוְבָך  ב(:  יד,  )דברים  ְדֵתיָמא  ָמה  כְּ ָהֻאּמוֹת,  ל  ִמכָּ ִישְָׂרֵאל  בְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ה וגו'. ַחר ה' ִלְהיוֹת לוֹ ְלַעם ְסֻגלָּ בָּ

המדרש דורש את שמו של שבט "אשר", מביא שני פסוקים ולומד מהם ש'אשר' מסמל את הגאולה 
רּו" אתכם כל הגויים, ופסוק שני  ואת השבח של עם ישראל. פסוק אחד אומר שבזמן הגאולה "ִאשְּׁ

ֵרי" העם שככה לו וה' אלוקיו. אומר ש"ַאשְׁ

ממשיך המדרש ומסביר, מה כל כך "מאושר" בלהיות יהודי? בכך שהם בחרו בה' להיות אלוקיהם, וה' 
בחר בהם להיות עמו. וביום האחד עשר, כאשר שבט אשר הקריב את קרבנותיו, היה זה כביטוי של 

תודה ושבח לקב"ה על בחירתו בנו.

לתלמיד
 עמ' 3
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ב. בחירה קשה

בי"א ניסן תשל"א, ערך הרבי התוועדות לרגל יום הולדתו ובמהלכה אמר מאמר חסידות. בתחילת 
המאמר ציטט הרבי את דברי המדרש על שבחו של אשר שהקריב את קרבנותיו בי"א בניסן, ודן בהם 

ארוכות.
דקות  באותן  הפך   – וגאווה  מוטיבציה  ליהודי  לתת  שנועד  נחמד  רעיון  כמו  להישמע  שעשוי  מה 

למסה פילוסופית עמוקה ומרתקת.

<< הרבי
בחירה בה' על פני אלילים?

מהם  אחד  שבכל  או  שוים,  ששניהם  דברים  בשני  דוקא  שייך  דבחירה  להבין,  צריך 
יש מעלה שאין בזולתו, אבל בנוגע להקב"ה ולהבדיל אלקי הנכר1, האיך שייך לומר 

שישראל בחרו בהקב"ה?

בני ישראל היו צריכים 'לבחור' בין אלוקי השמים והארץ, לבין אלילים מעשי ידי אדם. מה ההתלבטות, 
ומהי החוכמה בבחירה שזהו השבח של בני ישראל – חכמים מחוכמים – שבחרו בבורא עולם ולא 

באלילים ופסלים?

כיצד אפשר להניח את הקב"ה בצד אחד ואת האלילים בצד שני ולקרוא לזה בחירה?

בחירה במלך על פני השרים?

כדי להסביר את זה, מביא הרבי מדרש נוסף על פסוק במגילת איכה שמדבר גם הוא על הבחירה של 
בני ישראל בה'.

מקור 3  ספר איכה, פרק ג', פסוק כ"ד
ן אוִֹחיל לוֹ. י ַעל כֵּ ֶחְלִקי ה' ָאְמָרה ַנְפשִׁ

הפירוש הפשוט הוא שהבחירה בה' מגיעה מהנפש ולכן אני מייחל לה'.

מקור 4  מדרש איכה רבה על הפסוק
ְוָהיּו  ִלְמִדיָנה  ְכַנס  נִּ ְלֶמֶלְך שֶׁ ל  ָאַמר: ָמשָׁ יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ם  שֵׁ הּו בְּ ַאבָּ י  ַרבִּ
ִבים  יוֹשְׁ ְמִדיָנה  דוֵֹלי  גְּ ְוָהיּו  ְוִאיְסְטַרִטילּוִטין,  ְרִכין  ְוִאפַּ ִסין  כָּ דֻּ ִעּמוֹ 
ֲאָנא  ֲאַמר  ְוַחד  י,  ְלַגבִּ ִסין  כָּ דֻּ ָנֵסיב  ֲאָנא  ֲאַמר  ַחד  ִדיָנה,  ַהמְּ ֶאְמַצע  בְּ
י. ָהָיה  י, ְוַחד ֲאַמר ֲאָנא ָנֵסיב ִאיְסְטַרִטילּוִטין ְלַגבִּ ְרִכין ְלַגבִּ ָנֵסיב ִאפַּ

לתלמיד
 עמ' 4

לתלמיד
 עמ' 4

1( ראה פרש"י תבוא שם "הבדלתיו לך מאלקי הנכר".

לתלמיד
 עמ' 4
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לתלמיד
 עמ' 4

לתלמיד
 עמ' 4

א  ִפין ּוַמְלכָּ א ִמְתַחלְּ כוֹלָּ א, דְּ ם, ֲאַמר: ֲאָנא ָנֵסיב ְלַמְלכָּ ַח ֶאָחד ְלשָׁ קֵּ פִּ
ף.  ֵאינוֹ ִמְתַחלֵּ

ּוֵמֶהן  ָבָנה,  ַללְּ עוְֹבִדין  ּוֵמֶהן  ה,  ַלַחמָּ עוְֹבִדין  ֵמֶהן  ּכוָֹכִבים,  עוְֹבֵדי  ן  כֵּ
רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְלַהקָּ א  ֶאלָּ עוְֹבִדין  ֵאיָנן  ִישְָׂרֵאל  ֲאָבל  ָוֶאֶבן,  ְלֵעץ  עוְֹבִדין 
אוֹתוֹ  ְמַיֵחד  ֲאִני  שֶׁ י,  ַנְפשִׁ ָאְמָרה  ה'  ֶחְלִקי  ִדְכִתיב:  הּוא  ֲהָדא  הּוא, 
ַמע ִישְָׂרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו  ָכל יוֹם, ְואוֵֹמר )דברים ו, ד(: שְׁ ָעִמים בְּ י פְּ תֵּ שְׁ

ה' ֶאָחד.

גם כאן המדרש משבח את ה'בחירה' הנכונה והפקחית של בני ישראל, שבחרו לעבוד את ה' בורא 
העולם ולא את האלילים, בדיוק כמו אותו פיקח שבחר במלך ולא בשריו.

<< הרבי
פיקחות שכזו...

וידוע הדיוק בזה2, דלכאורה, הרי גם מי שאינו פקח ואפילו תינוק קטן3 יודע שהמלך 
הוא גדול יותר מהדוכסין וכו', ומה צריכים לפקחות בכדי לבחור בהמלך? 

המשל הזה, לא רק שאיננו מבהיר את התמיהה שעמה פתחנו, אלא היא אף מעצימה אותה: ברור 
לפקידים  ולא  הזהב,  ושרביט  והגלימה  הכתר  עם  לאיש  ירוץ  קטן"  "תינוק  אפילו  במלך!  שנבחר 

והיועצים שלו. 

לסיכום: למדנו שני מדרשים שמשבחים את פיקחותם של בני ישראל שבחרו במלך – בקב"ה, ולא 
בשרים ובאלילים. כאן שואל הרבי שאלה פשוטה: מה החידוש הגדול כל כך בבחירה הזו? 

בהמשך המאמר , מתחיל דיון ארוך שמסביר מהי ההתלבטות, מה הן האפשרויות השונות, ומדוע אכן 
צריך להיות פקחים בשביל לבחור נכון.

2( בד"ה את הוי' האמרת להצ"צ )אוה"ת תבוא ע' תתרעב. שם ע' תתרפג( 
ולאדמו"ר מהר"ש )סה"מ תר"ל ע' רצא(. ביאוה"ז להצ"צ ע' רמח ואילך. 

סה"מ תר"ס ע' יא.
3( כ"ה באוה"ת ובסה"מ תר"ס שם.
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4( ראה סהמ"צ להצ"צ ו, א ואילך. וראה עד"ז רמב"ם הל' ע"ז בתחלתו. 
וראה לקמן הערה 75.

5( ברכה לג, יד.
6( ע"פ ל' הכתוב – ישעי' י, טו.

7( ראה גם ד"ה את הוי' האמרת תרע"ח פ"ג )סה"מ תרע"ח ע' תיד(. 

ד"ה כל המאריך תרפ"ו פ"ד )סה"מ תרפ"ו ע' קנז ואילך(. ד"ה מים רבים 
ה'תשי"ז פ"ד )לעיל ח"א ע' שכג ואילך(. ושם, שטעות זו )שהם משפיעים 
בבחירתם( הוא לא ע"ז אלא שיתוף, משא"כ הטעות שעזב ה' את הארץ 

בידי הכו"מ )דלקמן בפנים( הוא ע"ז. עיי"ש בארוכה.
8( ב"ק צב, ב.

ג. האבולוציה של עבודת האלילים
על מנת להבין את ההתלבטות של הבחירה בה' על פני האלילים, עלינו לחזור לראשית ההיסטוריה, 

ולראות כיצד החלה עבודת האלילים. 

אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה וזכה לשיח ישיר עמו. הוא בתורו, העביר זאת לבניו וכן הלאה. 
מתי זה הפסיק? כיצד פתאום קם אדם שהאמין שפסל או כוכב מסוים ברא או משפיע בעולם?

<< הרבי
המלצרים

שעבדו  אלו  הראשונים,  שבדורות  הידוע4  פי  על  זה  לבאר  אפשר  היה  לכאורה  והנה 
לכוכבים ומזלות, ידעו שהשפע שנשפע בארץ על ידי הכוכבים ומזלות )ממגד תבואות 
שמש וממגד גרש ירחים5( הוא )לא שהם עצמם משפיעים, אלא( שהקב"ה משפיע על 
הוא  ומזלות  ידי הכוכבים  על  יתברך  וחשבו שהשפע שנשפע ממנו  ידם, אלא שטעו 
ביד החוצב7.  כגרזן6  והם רק  ידעו את האמת שאין להם בחירה כלל,  ולא  בבחירתם, 
ולכן השתחוו להכוכבים ומזלות ועבדו אותם, כי לפי טעותם )שהשפע שנשפע על ידי 
הכוכבים ומזלות הוא בבחירתם( ראוי להודות להם על זה, על דרך חמרא למרא טיבותא 
לשקיי' ]=היין של מלך הוא, והשותין אותו מחזיקין טובה לשר המשקה ולא למלך. רש"י 
שם[8. וגם כי לפי טעותם שהכוכבים ומזלות הם בעלי בחירה חשבו שעל ידי שיעבדו 

אותם ישפיעו להם יותר. 

בני האדם בדורות הראשונים ידעו גם ידעו את סיפור הבריאה, מי ברא את העולם ומה הוא רוצה 
מהם. יחד עם זאת הם גם היו חכמים גדולים והכירו את כוחות הטבע. הם ידעו כיצד כדור הארץ עובד 

ועד כמה חשובה השפעת השמש, הירח ושאר הכוכבים על כדור הארץ.

הם  לו  השפע  את  שישפיע  לה'  ולתפילה  להודאה  שבנוסף  חשבו,  הם  מסוימת,  זמן  בנקודת  ולכן, 
זקוקים, כדאי גם להודות לשמש ולירח. מדוע? 

הסבירו זאת במשל:

נותן  הוא  חכם  הוא  אם  משובחים,  ושתייה  אוכל  מוגשים  שבה  חגיגית  לארוחה  מוזמן  אדם  כאשר 
תשר יפה למלצר בתחילת הארוחה. מדוע? הרי את האוכל והשירות מממן המארח, והמלצר מקבל 
מבעל הבית את משכורתו. לכאורה עליו להודות רק למארח! מדוע הוא משקיע במלצר? כי למרות 
  - מהשני  יותר  אחד  אורח  עם  להיטיב  יכול  הוא  פעילותו,  בטווח  אך  הוראות,  ממלא  רק  שהמלצר 
להגיש לו אוכל חם יותר, מהר יותר וכן הלאה. ולכן, מלבד התודה למארח, לא יזיק אף פעם תשר קטן 

למלצר.

בני הדורות הראשונים חשבו שכך בדיוק זה בהנהגת העולם. נכון שה' ברא את העולם ומנהל אותו, 
ולכן אנו אמורים להתפלל אליו ולהודות לו. אך כיון שהוא עושה זאת עם "מלצרים" – עם שמש וירח 

שמשפיעים בפועל בעולם, לכן כדאי להודות קצת גם להם, כי יש להם השפעה מסוימת.

לתלמיד
 עמ'  5



11

לתלמיד
 עמ'  5

לתלמיד
 עמ'  6

לתלמיד
 עמ'  5

המנכ"לים 

בידי  ה' את הארץ  יותר, שחשבו שעזב  גדולה  ומזה נשתלשל אחר כך שבאו לטעות 
הכוכבים ומזלות, והנהגת הארץ תלויה רק בהם. ובדוגמת מלך שמינה שרים להנהיג 
את המדינה, דהגם שזה שבכחם להנהיג את המדינה הוא מפני שהמלך מינה אותם על 
זה, מכל מקום, לאחרי שנתמנו, הנהגת המדינה היא על ידי השרים, ואין המלך מתערב 

בזה )מלבד לפרקים רחוקים, בשביל צורך גדול(. 

השלב הבא הגיע לאחר מכן. הם חשבו שמרחב הפעולה של השמש והירח הרבה יותר גדול. סברתם 
והוא לא ממש  והמזלות לנהל אותו,  ה' ברא את העולם, אך הוא מינה את הכוכבים  הייתה, שאכן 
מתערב בכל פרט. מפעם לפעם, ולצורך גדול מאוד הוא מתערב ומשנה דברים )כמו למשל ביציאת 

מצרים(.

אם כן, בוודאי שצריך להשקיע בתפילה ובהודאה לכוכבים והמזלות, משום שהם לא רק מלצרים, הם 
המנהלים! תשעים אחוז מהזמן הם מנהלים את העסק!

נשתכח ה' מפי כל היקום
הרמב"ם גם הוא מתאר את השתלשלות טעותם של עובדי האלילים, אך בצורה ציורית יותר:

מקור 5  משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א', הלכה ב'
ָהֵא-ל  ֶקר ְוָאְמרּו שֶׁ ְבֵני ָהָאָדם ְנִביֵאי שֶׁ ִמים ָעְמדּו בִּ ָאְרכּו ַהיָּ ְוַאַחר שֶׁ
כּו  ל ַהּכוָֹכִבים ְוַהְקִריבּו לוֹ ְוַנסְּ לוִֹני אוֹ כָּ ה ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּו ּכוָֹכב פְּ ִצוָּ
ל ָהָעם  ֲחווֹת לוֹ כָּ תַּ ֵדי ְלִהשְׁ ֵהיָכל ַוֲעשּׂו צּוָרתוֹ כְּ ְך ְוָכְך ּוְבנּו לוֹ  לוֹ כָּ
ּבוֹ  ָדה ִמלִּ בָּ י ָהָאֶרץ. ּומוִֹדיַע ָלֶהם צּוָרה שֶׁ ָאר ַעמֵּ ים ּושְׁ ַטנִּ ים ְוַהקְּ שִׁ ַהנָּ
ְוִהְתִחילּו  ְנבּוָאתוֹ.  הוִֹדיעּוהּו בִּ לוִֹני שֶׁ ַהּכוָֹכב פְּ ִהיא צּוַרת  ְואוֵֹמר זוֹ 
י ֶהָהִרים  ֵהיָכלוֹת ְוַתַחת ָהִאיָלנוֹת ּוְבָראשֵׁ ֶרְך זוֹ ַלֲעשׂוֹת צּורוֹת בַּ ַעל דֶּ
ּזוֹ  ְלָכל ָהָעם שֶׁ ְואוְֹמִרים  ָלֶהם  ֲחִוים  תַּ ּוִמשְׁ ִצין  ּוִמְתַקבְּ ָבעוֹת  ַהגְּ ְוַעל 
ְוכֲֹהֵניֶהם  ה.  נָּ ִממֶּ ּוְלִיְרָאה  ְלָעְבָדּה  ְוָראּוי  ּוְמֵרָעה  ֵמיִטיָבה  ַהּצּוָרה 
ֲעשּׂו  ְך ְוָכְך ְוַאל תַּ ְרּבּו ְוַתְצִליחּו ַוֲעשּׂו כָּ ֲעבוָֹדה זוֹ תִּ בַּ אוְֹמִרים ָלֶהם שֶׁ
ַהּכוָֹכב ַעְצמוֹ אוֹ  ְולוַֹמר שֶׁ ַלֲעמֹד  ֲאֵחִרים  ּכוְֹזִבים  ְוִהְתִחילּו  ְוָכְך.  ְך  כָּ
ָכְך ְוָכְך ְוהוִֹדיַע  ֶהם ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּוִני בְּ ר ִעמָּ בֵּ ְלָאְך דִּ ל אוֹ ַהמַּ ְלגַּ ַהגַּ
ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ ט  ּוָפשַׁ ְך.  כָּ ֲעשּׂו  תַּ ְוַאל  ְך  כָּ ַוֲעשּׂו  ֲעבוָֹדתוֹ  ֶרְך  דֶּ ָלֶהם 
ּוְלַהְקִריב ָלֶהם  ִמּזוֹ  ּנוֹת זוֹ  ֲעבוֹדוֹת ְמשֻׁ ָהעוָֹלם ַלֲעבֹד ֶאת ַהּצּורוֹת בַּ

ֲחווֹת.  תַּ ּוְלִהשְׁ

ַהְיקּום  ל  כָּ י  ִמפִּ ְוַהּנוָֹרא  ד  ְכבָּ ַהנִּ ם  ח ַהשֵּׁ כַּ תַּ ִנשְׁ ִמים  ַהיָּ ָאְרכּו  ְוֵכיָון שֶׁ
ים ֵאיָנם  ַטנִּ ים ְוַהקְּ שִׁ ל ַעם ָהָאֶרץ ַהנָּ ירּוהּו ְוִנְמְצאּו כָּ ם ְולֹא ִהכִּ ְעתָּ ּוִמדַּ
כּו  ְתַחנְּ נִּ ל ֲאָבִנים שֶׁ ל ֶאֶבן ְוַהֵהיָכל שֶׁ ל ֵעץ ְושֶׁ א ַהּצּוָרה שֶׁ יוְֹדִעים ֶאלָּ
ְוַהֲחָכִמים  ָמּה.  שְׁ בִּ ַבע  ּוְלִהשָּׁ ּוְלָעְבָדּה  ָלּה  ֲחווֹת  תַּ ְלִהשְׁ ְטנּוָתם  ִמקַּ
א  ם ֱאלוֹהַּ ֶאלָּ ֵאין שָׁ ין שֶׁ ֶהן ְמַדמִּ ְוַכּיוֵֹצא בָּ ֲהֵניֶהם  גוֹן כֹּ ֶהם כְּ ָהיּו בָּ שֶׁ
ֲאָבל  ּוְלַדּמוָֹתן.  ְגָלָלם  בִּ ָהֵאּלּו  ַהּצּורוֹת  ֲעשּׂו  נַּ ים שֶׁ לִּ ְלגַּ ְוַהגַּ ַהּכוָֹכִבים 
א  ֶאלָּ יוְֹדעוֹ  ְולֹא  ירוֹ  ַמכִּ ָהָיה  שֶׁ ָאָדם  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ָהעוָֹלִמים  צּור 

ם ְוֵעֶבר. ַלח נַֹח שֵׁ גוֹן ֲחנוְֹך ּוְמתּושֶׁ עוָֹלם כְּ ְיִחיִדים בָּ
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כפי שאנו רואים, הטעות שהתחילה בצורה מאוד דקה – התרחקה כל כך מהאמת, ואף תפסה תאוצה 
עצומה בעולם, עד שהרוב המוחלט של האוכלוסייה עבד אלילים, ורק יחידי סגולה בודדים זכרו את 

בורא העולם ועבדו אותו.

<< הרבי
הראיה המפוקחת

דזה  )בהנמשל(,  נסיב מלכא  זה שאמר אנא  זה היה אפשר לבאר פקחותו של  פי  ועל 
כגרזן  רק  ידם באה ההשפעה הם  יודעים את האמת שכל הממוצעים שעל  שישראל 
ביד החוצב, הוא מצד גודל הדעת שלהם, שהם רואים את הפנימיות. שהרי בחיצוניות 
נראה9 דזה שההשפעה היא על ידי הכוכבים ומזלות, הוא מפני שיש בהם מעלה שמצד 
זה הם ראויים להיות ממוצעים, וזה שישראל יודעים שהם רק כגרזן ביד החוצב הוא 

מצד גודל הדעת שלהם.

עברו אלפי שנים והקב"ה לא מגלה את עצמו בעולם, לא קורע את הים, ולא עורך שוב מתן תורה עם 
קולות וברקים. מה שאנחנו רואים בעיני בשר זו הנהגת הטבע ואת התנהלות השמש והירח. למרות 
כל זאת, האדם לא מתבלבל, וזוכר שה' בורא עולם ומנהיגו, והוא זה שעומד מאחורי כוחות ואיתני 

הטבע, וזו, אכן, פיקחות גדולה.

לתלמיד
 עמ'  6

9( להעיר מסה"מ תרע"ח ע' שנז "נבראים השפלים שאין דעת ותבונה 
להם ישפטו רק למראה עיניהם ומחשבים את הממוצעים".
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ד. בחירה של הקרבה

עד עכשיו המשוואה הוצגה כך: יש "גרזן" ויש "חוצב". למי מייחסים את השפע? כמובן, אדם חכם 
יבחר ב"חוצב" ולא בגרזן.

אבל האם אלו שבחרו ב"גרזן" עד כדי כך טיפשים? או שמסתתר כאן משהו נוסף?

בשלב הבא, הרבי מסביר בעומק יותר: הבחירה בכוכבים ומזלות איננה רק עניין של פילוסופיה, שהם 
חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, אלא יש פה עניין של נוחות אישית. הם בוחרים בכוכבים ומזלות 
למרות שהם יודעים שישנו בורא עולם שכמובן נעלה מהם, משום שהם מאמינים שאז החיים שלהם 

יהיו יותר נוחים וקלים. 

כאן אנו פוגשים תופעה פסיכולוגית נפוצה, שבה האדם מוותר על איכות בשביל להשיג נוחות. למה 
ג'אנק פוד עד הבית? ובנמשל:  לטרוח להכין אוכל בריא ומזין, אם בלחיצת כפתור אפשר להזמין 
הכוכבים  למועדון  להתקבל  כדי  אבל  בביטול.  להיות  להתאמץ,  צריך  מהקדושה  לשפע  לזכות  כדי 

והמזלות לא צריך לעמוד בתנאי סף מחמירים.

<< הרבי
קדושה תובעת ביטול

והענין הוא, דעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים ומזלות הוא10, כי בכדי לקבל השפעה 
מהקדושה צריך להיות בביטול, ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו להכוכבים 
ומזלות, שבכדי לקבל ההשפעה מהם אין צריך לביטול, וכדאיתא בזהר11 דרוח מסאבא 
כמו  ובריקנות[,  בחינם  תמיד  מזדמנת  הטמאה  ]=רוח  ובריקנייא  במגנא  תדיר  אזדמן 

שכתוב12 אשר נאכל במצרים חנם, דההשפעה מלעומת זה )מצרים( היא חנם. 

על מנת לקבל השפעה מהקדושה האדם צריך להתבטל. תורת הקבלה ותורת החסידות מדגישות 
תדיר את הצורך ואת המעלה של ביטול האדם, ושהוא המפתח לכל דבר טוב. מדוע?

כלי ריק – מקבל

יקר, עליו לוודא דבר אחד  ביין  כוסו  המשל הפשוט ביותר הוא מכוס. כאשר אדם רוצה למלא את 
פשוט – שהכוס תהיה ריקה. אם הכוס מלאה, היין לא יוכל להיכנס פנימה.

כך גם אם הוא הולך לשמוע הרצאה שיכולה לשפר את חייו: בחינוך, בזוגיות, בעסקים וכן הלאה. 
אם הוא מגיע עם "כוס מלאה", עם הרגשה שהוא יודע הכול, הוא חכם מכולם – הוא לעולם לא יוכל 

לקבל את הנאמר, להתחבר אליו ולאמצו – ולכן גם חייו לא ישתפרו.

10( שבהערה 12 )אוה"ת שם ס"ע תתרעב ואילך. שם ע' תתרפד. סה"מ 
תר"ל שם ע' רצב ואילך. ביאוה"ז שם. סה"מ תר"ס ע' יא ואילך(. וראה גם 

סידור )עם דא"ח( קמב, ג. סהמ"צ להצ"צ ו, א. ובכ"מ.
11( ח"ב קכח, א. וראה בארוכה סידור )עם דא"ח( עה"פ אל תבטחו 

בנדיבים )נו, ד(.
12( בהעלותך יא, ה. ולהעיר מספרי )הובא בפרש"י( עה"פ: חנם מן 

המצוות.

לתלמיד
 עמ'  7
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התנתקות מתפיסה אחת על מנת להגיע להבנה עמוקה יותר

כלל זה קיים גם בדרגות עליונות יותר. התלמוד מספר על האמורא רבי זירא שהיה חכם גדול, שגר 
בבבל, והיה רגיל ללמוד תורה בדרך הבבלית. לאחר שנים רבות בהן היה מגדולי חכמי בבל, החליט 
לעלות לארץ ישראל וללמוד בדרך הירושלמית – שהייתה נעלית באין ערוך. לדאבון ליבו הוא לא 
אף  שעל  הקודמות,  הלימוד  ובשיטות  בתפיסות  ושבוי  הקודם  ללימוד  רגיל  כה  היה  הוא  הצליח. 
ולהתקדם  מהן  להשתחרר  יכול  היה  לא  הוא  ירושלים.  של  הנעלית  לרמה  הגיעו  לא   – מעלותיהן 

לתפיסות החדשות, הנעלות יותר. 

צם רבי זירא מאה צומות! הוא הקדיש מאה ימים כדי להשתחרר ולהתנתק מצורת הלימוד הקודמת, 
ורק אז הצליח להיכנס לסודות התלמוד הירושלמי הנעלה והעמוק.

כאשר אדם רוצה להתעלות למדרגה נעלית יותר הוא חייב להתבטל. הוא חייב להפנים שהוא לא 
יודע את הכול ולפנות מקום להבנה נוספת.

ביטול האנוכיות על מנת להרגיש את השני

הצורך בביטול הוא לא רק בעולם השכל אלא גם בעולם הרגש. כדי לעשות מקום בלב לשני, אינך 
יכול להיות מלא בעצמך, אתה חייב ביטול. 

אבל לא כולם רוצים בזה, לא כל אחד מוכן להתבטל. יש אנשים שהביטול הזה קשה מדי עבורם. "מי 
הוא שיסביר לי מהי זוגיות? מה הוא יודע שאני לא?"

אנשים אלו יכולים לקבל השפעה מהקליפה – מהצד הלא-קדוש. הם יוכלו לקבל תרועות וחיזוקים 
מאנשים באותה רמת אנוכיות. הם ירגישו בנוח בחברה שמפארת רדידות, התפארות ואנוכיות. הם 

יודעים את הכול, יש להם את הכול – הכול נסוב סביבם.

על זה אומר הזוהר שרוח הטומאה תמיד שורה במקום של ריקנות וחינם. ׳חינם׳ הכוונה שאין שום 
תביעה לעבודה קשה. מקבלים את זה ללא טרחה. 

אנו רואים זאת בכל תחומי החיים, כאשר משלמים – מקבלים איכות. אם זה חינם – אז זה שווה 
חינם. כפי שהגמרא אומרת )בבא קמא דף פ"ה ע"א( שרופא שמרפא בחינם – שווה חינם. )או כפי 
שאומרים בימינו ]על פייסבוק למשל[: אם אתה לא משלם על מוצר, כנראה שאתה המוצר.( לכן גם 

ממליץ הזוהר לשלם על מצוות – משום ששום דבר טוב לא בא בחינם. 

זוהי פיקחות הפיקח. הוא מוכן להתבטל ולהתייגע בשביל לקבל מהקדושה, ולא מתפתה לטפח את 
האנוכיות, ולקבל מהקליפה – מהרדידות.

בקדושה מקבלים מעט

ועוד טעם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכבים ומזלות13, כי גם ההשפעה עצמה 
)הנמשכת על ידי הכוכבים ומזלות( היא גדולה יותר. 

השפעה  ואילו  טיפין,  טיפין  ומחלחלת  זמן  לוקחת  עמוק  משהו  של  אמיתית  שהשפעה  לשער  קל 
רדודה מהקליפה מגיעה בקלות והרבה. 

פיקחות הפיקח כפולה. הוא גם צריך להיות מוכן לבטל את האנוכיות, וגם להסכין שהידע והקדושה 
ושאר הדברים הטובים והאמיתיים, יגיעו לאט לאט. כי דבר אמיתי ועמוק מגיע לאט. 

13( כ"ה להדיא בביאוה"ז להצ"צ שם )ע' רמט(.

לתלמיד
 עמ'  7
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ומזה מובן גודל השבח והפקחות דישראל שאינם עובדין אלא להקב"ה, דהגם שבכדי 
במדידה  )מלכתחילה(  היא  ההשפעה  אז  וגם  ויגיעה,  לעבודה  צריך  מהקדושה  לקבל 
והגבלה לפי מדת העבודה, מכל מקום, הם מוותרים על ריבוי השפע )בגשמיות( ]אף 
שגם ישראל יכולים לקבל )לפי שעה( שפע מלעומת זה14, ולא עוד אלא שהם נוטלים 
חלק בראש15, מכל מקום הם מוותרים על זה[ וחביב להם יותר ההשפעה המצומצמת 

שנמשכת מהקדושה.

לו את העוצמה  יש  זו המציאות. מהיכן  נברא אנוכי,  המוכנות להתבטל אינה מובנת מאליה. אדם 
לוותר על שלו ולהתבטל? מה מניע אותו לבחור כך?

בחירתה של הנשמה

זה שבישראל ישנה ההכרה שצריך לוותר על התועלת והמציאות שלהם ולבחור באלקות, 
הוא מצד הנשמה16 )חלק הוי'( שבחירתה באלקות היא בחירה עצמית שלמעלה מהשכל 
)דבחירה זו היא לא מצד העילוי דאלקות, שמלכא לא מתחלף, אלא מצד העצמות(, וזה 
פועל על שכלם17, שגם השכל מכיר דמכיון שאלקות הוא האמת שחי וקיים בקיום נצחי 

)מלכא לא מתחלף(, צריך הוא לוותר על המציאות שלו ולבחור באלקות.

ולבחור  האנוכיות  מעל  להתעלות  אדם  לשכנע  יוכלו  לא  שבעולם  ההסברים  כל  דבר,  של  בסופו 
בבחירה הקשה והמייגעת, במקום לעשות את הדבר הקל והמהנה. החלטה כזאת מגיעה מהנשמה 

– משהו שנעלה מהשכל.

על מנת להמחיש את הרעיון, נביא שני סיפורים שאירעו עם יהודים בני דורנו שהחליטו החלטות 
בחייהם שעלו להם ביוקר, ולא היה להם שום הסבר שכלי מדוע הם עשו זאת. זאת הייתה החלטה 

שנבעה מהנשמה.

 

סיפור  ההכרעה הגורלית של ויקטור פרנקל
מספר הפסיכולוג הנודע ד"ר ויקטור פרנקל, מייסד שיטת הלוגותרפיה:

השנייה  העולם  למלחמת  הצטרפה  הברית  שארצות  לפני  קצר  זמן 
הוזמנתי מטעם השגרירות האמריקנית בווינה לבוא ולקחת את אשרת 
הם  בווינה.  הקשישים,  והוריי  אני  התגוררנו,  זמן  באותו  שלי.  ההגירה 

כמובן ציפו שאקח את האשרה ואמהר להגר. 

ברגע האחרון היססתי, "האם כך באמת עליי לנהוג? האם אני יכול באמת 
לעשות דבר כזה? להשאיר אות הוריי מאחור?" פתאום הבנתי מה צפוי 
דיוק,  ליתר  או  ריכוז,  למחנה  יישלחו  הם  שבועות  כמה  בתוך  להוריי. 
למחנה השמדה. האם עליי להותירם לגורלם בווינה? עד אז היה ביכולתי 
להגן עליהם מגורל זה בתוקף תפקידי כראש המחלקה לנוירולוגיה בבית 
הרפואה היהודי. לו נסעתי – המצב היה משתנה מיד. בעודי מתחבט מה 

לתלמיד
 עמ'  7

14( ראה קונטרס ומעין מאמר ו' בסופו. מ"ז פ"ד. מי"א פ"ב.
15( ראה אגה"ת ספ"ו. קונטרס ומעין מאמר ז' שם.

16( להעיר מתניא פי"ט )הובא בלקו"ת שם(, דזה שנשמת האדם רוצה 
לידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב"ה הגם שתהי' אין ואפס 

ותתבטל שם במציאות לגמרי, הוא טבע שלמעלה מהשכל. דהגם שזה 
שרוצה לידבק בה' הוא מפני שהוא "חיי החיים" )תכלית העילוי(, מ"מ, 

מכיון שהוא יהי' עי"ז אין ואפס, הרצון לידבק בשרשו הוא טבע שלמעלה 

מהשכל.
ואולי יש לומר דמ"ש בלקו"ת שם שהסיבה לרצון זה הוא "דעת חזק" 

]ובפרט שבלקו"ת גופא מציין לתניא שם[ – הכוונה היא, דהרצון שמצד 
טבע הנשמה פועל על השכל, כדלקמן בפנים.

17( ראה גם סה"מ תר"ס ע' טז "מצד הדביקות שמעצמות הנפש .. לכן יש 
לו הנטי' בכח חכמתו להבין את הטוב דאלקות ולבחור בטוב".

לתלמיד
 עמ'  7
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הדבר הנכון לעשות, חשתי שזהו בדיוק סוג המצב בו אדם מייחל לקבל 
"אות משמים".

הלכתי הביתה והבחנתי בחתיכת שיש על השולחן. שאלתי את אבי כיצד 
היא הגיעה לשם, והוא אמר לי, "מצאתי אותה הבוקר באתר שריפת בית 

הכנסת" )אותו שרפו הנאציונל-סוציאליסטים(. 

הלוחות  של  שבר  שהיא  "משום  שאלתי.  אותה?"  לקחת  מה  "ולשם 
שהכילו את עשרת הדיברות". הוא הראה לי אות עברית מוזהבת חרוטה 

על חתיכת השיש. 

"חוץ מזה", המשיך, "אם זה מעניין אותך, האות העברית הזאת היא ראש 
תיבה של דיבר אחד מעשרת הדיברות". 

"איזה מהם?" שאלתי בקוצר רוח. 

תשובתו הייתה, "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה". 

באותו רגע החלטתי להישאר בווינה עם הוריי ולזנוח את עניין האשרה.

ניתן להראות את הווידאו כאן )הסיפור עד 3.50(

לברוח  במקום  הוריו  את  לכבד  בחר  ויקטור  הפיקח.  בבחירת  הקושי  את  במעט  ממחיש  הסיפור 
מאירופה הבוערת, למרות שהיה לו ברור מה המחיר שהוא משלם. את הכוח לבחירה הזאת הוא קיבל 
לא  מעולם  אך  יקר,  מחיר  הזאת  ההחלטה  על  שילם  הוא  מהנשמה.  החלטה  הייתה  זו  השמים.  מן 

התחרט עליה משום שזה היה הדבר הנכון לעשות.

סיפור  השאלה החשובה של יולי אדלשטיין
מספר יו"ר הכנסת לשעבר, חה"כ יולי אדלשטיין:

ציון  כאסיר  נידון  הוא  שבו  היום   .1984 בדצמבר  ה-19  היה  התאריך 
בדרום  סובייטי  כפייה  במחנה  פרך  בעבודת  שנים  שלוש  של  למאסר 
סיביר. הסעיף הרשמי היה "החזקת סמים", אבל הסיבה האמיתית הייתה 
הפעילות הציונית ושיעורי העברית שלימד אדלשטיין בברית המועצות.

אדלשטיין,  סיפר  בצינוק",  הייתי  בהם  חודשים  שלושה  אחרי  היה  "זה 
"הגעתי לבית המשפט להקראת גזר הדין. האולם היה מלא כולו בשוטרים 
ואנשי ביטחון. במשפט רגיל מותר לבני המשפחה לבוא, אבל הם מילאו 

https://www.youtube.com/watch?v=JaQE1nfuX18
https://www.youtube.com/watch?v=JaQE1nfuX18
https://www.youtube.com/watch?v=JaQE1nfuX18
https://www.youtube.com/watch?v=JaQE1nfuX18
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מקום  נשאר  לא  משפחתי  שלבני  כך  ביטחון  באנשי  המושבים  כל  את 
להיכנס. רק אשתי ואימי הצליחו להיכנס".

אחרי גזר הדין, הקיפו את אדלשטיין אנשי משטרה רבים, ועמדו להחזיר 
אותו לתא המעצר. בדרך, הוא הצליח איכשהו לדחוף את הראש מבעד 
ראה  לא  שאותה  לאשתו,  לומר  אחד  משפט  לו  היה  האבטחה.  לטבעת 
היה  מה  שוב.  אותה  יראה  שנים  כמה  בעוד  יודע  ומי  חודשים  שלושה 

המשפט שבער ליולי לצעוק ברגע הזה? "טניה, איזה נר היום?"

אנשי הביטחון הרוסים חשבו שדעתו של האסיר – שהרגע שמע שהוא 
נידון לשלוש שנים של עבודת פרך בסיביר – נטרפה עליו. האמת, ברגע 
הראשון כך חשבה גם אשתו. היא לא הבינה על מה הוא מדבר. הוא צעק 

שוב "איזה נר היום?"

רק בפעם השלישית התעשתה והבינה. היא צעקה מיד, "הערב מדליקים 
נר שני!" כן, זה היה בבוקר יום ראשון של חנוכה תשד"מ. ליולי אדלשטיין 
לא היה לוח שנה בצינוק, אבל תוך כדי גזר הדין הוא שמע את התאריך 
הלועזי וחישב לפיו שחג החנוכה אמור לחול בימים אלה. היה חשוב לו 

לדעת איזה נר מדליקים היום. 

נר  איזה  לה?  אומר  הוא  ומה  שוב,  אשתו  את  יראה  אם  ידע  לא  יולי 
מדליקים היום...

שני  אדלשטיין  יולי  האסיר  איכשהו  השיג  הכלא,  בתא  ערב,  באותו 
של  נר  "להדליק  בכוונה:  בירך  החלון,  סורגי  מול  נעמד  הוא  גפרורים. 
ו"שהחיינו  הזה",  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  ניסים  "שעשה  חנוכה", 
המשיך  "וכך"  הגפרורים.  שני  את  והדליק  הזה",  לזמן  והגיענו  וקיימנו 
לספר, "עמדתי שם מול החלון, במשך כמה שניות, עד שהגפרורים חרכו 
את אצבעותיי. אני לא יודע אם זו הייתה הדלקה כשרה מבחינה הלכתית, 
אבל אני יודע שעבורי באותו לילה, מעט מן האור דחה הרבה הרבה מן 

החושך".

סיפור מדהים על אדם שחי בתוכנו, בדור הזה. לא מדובר על חנה ושבעת בניה או על יהודה המכבי. 
מדובר על יהודי פשוט שגדל ברוסיה הסובייטית.

מה הביא אותו לעשות זאת? מה הביא אותו להחלטה שהדבר החשוב בחייו עכשיו זה לדעת איזה נר 
בחנוכה היום? משהו פנימי שבא מהנשמה. חלקי ה' אמרה נפשי.

•

זוהי הבחירה עליה אנו מדברים. בחירה מהנשמה. משהו פנימי שאומר לך לעשות את הדבר הנכון, 
גם אם זה לא קל וכיף. זה מה שהפסוק אומר באיכה: חלקי ה' אמרה נפשי. העובדה שאני בוחר בה' 

היא מהנשמה שלי.

ברוך ה', רובנו אינם צריכים לקבל החלטות כמו ויקטור פרנקל או יולי אדלשטיין. אבל החיים של 
כולנו מלאים בהחלטות בין נכון וקשה, ובין קל ומוטעה. לעיתים קל לנו לבחור נכון, אך לעתים, אנו 

צריכים לשאוב כוח מהנשמה בשביל להקריב, להתייגע ולבחור נכון.
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ה. הבחירה בין נכון - לנכון יותר

תפילתו של העני החכם

מקור 6  תהלים, פרק ק"ב פסוק א'
ְך ִשׂיחוֹ. פֹּ ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ תְּ

הפירוש הפשוט של הפסוק הוא שהעני מתפלל ושופך את שיחו לפני ה'. הבקשות כתובות בפסוקים 
הבאים.

מקור 7  כתר שם טוב, חלק ראשון, צז
ּפְֹך  ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ סּוק "תְּ רּוׁש ַהפָּ י ִמּמוִֹרי פֵּ ַמְעתִּ שָׁ
ׁש  ַבקֵּ יְּ ל ִמי שֶׁ ְמָחתוֹ: כָּ יוֹם שִׂ ֶלְך בְּ ִהְכִריז ַהמֶּ ל, שֶׁ י ָמשָׁ יחוֹ", ַעל פִּ שִׂ
ָרָרה ְוָכבוֹד, ְוֵיׁש  ׁש שְׂ קֵּ בִּ ׁשוֹ. ְוֵיׁש ִמי שֶׁ אּו לוֹ ְמֻבקָּ ֶלְך ְיַמלְּ ָבר ִמן ַהמֶּ דָּ

ׁשוֹ.  ר, ְוָנְתנּו ְלָכל ֶאָחד ְמֻבקָּ ׁש עֹשֶׁ קֵּ בִּ שֶׁ

ֶלְך  ַהמֶּ ר  ַדבֵּ יְּ שֶׁ ׁשוֹ  ּוְמֻבקָּ ֵאָלתוֹ  שְּׁ שֶׁ ָאַמר,  שֶׁ ֶאָחד  ָחָכם  ם  שָׁ ְוָהָיה 
ֵמַאַחר  ֶלְך,  ַהמֶּ ֵעיֵני  בְּ ְמאֹד  ְוהּוַטב  יוֹם.  בְּ ָעִמים  פְּ ג'  ִעּמוֹ  ַעְצמוֹ  בְּ
לוֹ  נּו  תְּ יִּ שֶׁ תוֹ  שָׁ קָּ בַּ א  ְיֻמלָּ ָלֵכן  ְוָכבוֹד.  ר  עֹשֶׁ ִמן  ָעָליו  ָחִביב  ּבּורוֹ  דִּ שֶׁ
ח  קַּ יִּ ָהאוָֹצרוֹת, שֶׁ חּו לוֹ  ִיְפתְּ ם  ְושָׁ ִעּמוֹ,  ר  ְלַדבֵּ ֵהיָכלוֹ  ֵנס בְּ ִלכָּ ְרׁשּות 
ּפְֹך  ה ְלָעִני וגו' ִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ תּוב תְּ כָּ ן. ְוֶזהּו שֶׁ ר ְוָכבוֹד גַּם כֵּ ִמן עֹשֶׁ

ׁשוֹ. זֶּה ְמֻבקָּ יחוֹ, שֶׁ שִׂ

הבעל שם טוב מפרש, שתפילת העני ובקשתו היא: לשפוך את שיחו לפני ה', שהוא יוכל לדבר עם 
המלך. זוהי כל בקשתו.

<< הרבי
וכתורת הבעל שם טוב18 הידועה על הפסוק19 תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי' ישפוך 
שיחו, שאינו מבקש שום דבר ותפלתו היא שלפני הוי' ישפוך שיחו. ולזה צריך פקחות 
גדולה. ובדוגמת מלך בשר ודם, שבכדי ליכנס להקיטון שבו נמצא המלך ולראות את 
פני המלך, צריך לעבור תחילה דרך כמה וכמה היכלות שבכל אחד מהם יש הון יקר, 
וישנם כאלו שכשרואים את ההון יקר שבהיכל החיצון, הם מתענגים מזה בתענוג נפלא 
ומתעכבים שם. ויש כאלו שמתענגים בהיכל פנימי יותר. ודוקא מי שהוא חכם גדול, 
גייט אים ניט ָאן }הוא לא מתפעל מזה{ החשיבות והיוקר של ההון עצום הנמצא גם 
בהיכל הכי פנימי, וכל רצונו ותשוקתו היא ליכנס להקיטון בו נמצא המלך ולראות את 

פני המלך.

18( כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( סי' צז )יג, ג(. אור המאיר פ' וישלח.
19( תהלים קב, א.

לתלמיד
 עמ'  8

לתלמיד
 עמ'  8

לתלמיד
 עמ'  8
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מדובר בעני שמכניסים אותו באופן חד פעמי לארמון המלך, והוא יכול לקחת משם את כל מה שהוא 
רוצה. עני אחד יראה מטמון של כסף, ייקח אותו לעצמו ויחזור הביתה. עני שני יראה סעודה מפוארת 
וישתתף בה. שלישי ישמע מוזיקה נפלאה וירותק אליה. אך החכם יתעלם מכל הפיתויים, ויתמקד 

בדבר הנעלה ביותר, להמשיך הלאה ולפגוש את המלך.

מהו המלך, האם זה העושר שלו? השפע האינסופי? הפאר מנקר העיניים? לכאורה, התשובה היא 
חיובית: למלך יש את הארמון המרהיב ביותר ואין אדם בממלכה שמחזיק באוצרות כשל המלך. אבל 
אדם חכם מבין שהעושר הוא דבר משני במושג שנקרא "מלך". יש כאלו שלוטשים עיניים אל המלך 

כי הם חומדים את האוצרות שלו, אבל הפיקח מבין שעליו לשאוף אל המלך עצמו.

תשוקתו של אדמו"ר הזקן

מקור 8  ספר תהלים, פרק ע"ג, פסוק כ"ה
י ָבָאֶרץ. ָך לֹא ָחַפְצתִּ ָמִים ְוִעמְּ ִמי ִלי ַבשָּׁ

רש"י

א  י ֶאלָּ ַחְרתִּ , לֹא בָּ י ִלי ֶלֱאלֹ-הַּ ַחְרתִּ בָּ ָמִים. ׁשּום ַמְלָאְך שֶׁ ִמי ִלי ַבשָּׁ
אוְֹתָך.

דוד המלך מתפלל לה' ומצהיר שהוא לא רוצה שום דבר בעולם, לא בארץ ולא בשמים, לא משהו 
גשמי ולא מלאך – רק את הקב"ה.

<< הרבי
ויש לומר, שענין זה הוא האהבה דמי לי בשמים ועמך לא חפצתי20, וכלשון אדמו"ר 
הזקן21 "איך וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דאיין גן עדן איך וויל ניט דאיין עולם הבא 
כו' איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין" ]=איני רוצה מאומה. איני רוצה בגן עדן שלך, איני 
רוצה בעולם הבא שלך כו' איני רוצה – אלא בך לבדך[. דהגם שהגילויים שבגן עדן ומכל 
שכן הגילויים דעולם הבא הם גילויים נעלים ביותר, ואדמו"ר הזקן היתה לו השגה בזה, 
השגה אמיתית, אף על פי כן אינו רוצה לא בהגילויים דגן עדן ולא בהגילויים דעולם 

הבא, וכל רצונו הוא רק בהעצמות, דיך ַאליין ]=בך לבדך[.

רוחנית צרופה.  גילויים רבים, דרגות קדושות מהן אפשר ליהנות הנאה  בעולמות העליונים ישנם 
מסופר על אדמו"ר הזקן, שכשהוא היה במצב רוחני של דביקות נפלאה, הוא היה מצהיר: שהוא לא 

מתפשר על שום דרגה רוחנית, הוא רוצה קשר רק עם הקב"ה בעצמו.

זוהי בחירתו האמיתית של הפיקח. לא רק שהוא בוחר בין טומאה לקדושה, בין נוחות לבין צדק, אלא 
בקדושה עצמה הוא יודע לבחור בין משהו נעלה לבין משהו נעלה יותר. בין גילויים קדושים בגן עדן 

לבין קשר ישיר עם הקב"ה בעצמו.

•

20( תהלים עג, כה.
21( הובא בשרש מצות התפלה להצ"צ פ"מ )קלח, סע"א(.
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לכאורה מדובר כאן בדרגות נעלות ביותר שאין לנו שום קשר אליהם. אך אם נעמיק בדברים, נראה 

שזה קיים גם בחיינו האישיים.

סיפור  הבחירה של הסטודנט האנגלי 
מספר הרב לורד יונתן זקס:

דוקטורט,  חיברתי  פילוסופיה.  ללמד  התחלתי  לחיי  העשרים  בשנות 
את  עשיתי  זה.  שזהו  הרגשתי  ברבנות.  תואר  וקיבלתי  "סמיכה"  למדתי 
בתכניותיי  להמשיך  יכול  אני  כעת  יהודי,  בתור  לעשות  עליי  שהיה  מה 

לחיים.

ואז נסעתי לפגוש את הרבי, ולהתייעץ עמו על תוכניותיי לעתיד.

ידידיי החב"דניקים אמרו לי בדיוק מה לעשות. עליך לכתוב את שאלתך 
על דף ולתת לרבי אפשרויות: אחת, שתיים, שלוש, והרבי יבחר באפשרות 

אחת מהאפשרויות שתציג בפניו.

להתחיל  רוצה  "אני  בפניי,  העומדות  האפשרויות  את  לרבי  כתבתי 
קריירה, ובפניי עומדות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להיות אקדמאי 
– אולי יום אחד אהיה פרופסור או חבר בסגל האוניברסיטה בקיימברידג'. 
אפשרות שניה, אולי אהיה כלכלן, מכיוון שלמדתי כלכלה באוניברסיטה. 
אפשרות שלישית, להיות עורך דין, כי הייתי חבר באכסניות המשפט שם 

לומדים עריכת דין".

הרבי  במה  לדעת  מבלי  הרבי(  עם  אישית  )פגישה  ל"יחידות"  נכנסתי 
יבחר. הרבי עבר על הרשימה ולא בחר אף אחת מהאפשרויות.

בליבי חשבתי "זה נגד הכללים".

הרבי אמר לי שיהדות אנגליה חסרה רבנים, ולפיכך "עליך להכשיר רבנים". 
לי  ואמר  באנגליה,  רבנים  הסמיכו  בה  האוניברסיטה  בשם  נקב  אף  הוא 
כי עליי להיות רב בעצמי כדי שתלמידיי יוכלו לבוא ולהאזין לדרשותיי 
וללמוד מהן. הייתי מבולבל, אך אם הרבי אמר לעשות – עושים. זנחתי 
את שלוש השאיפות שלי, והכשרתי רבנים ב"מכללה היהודית" בלונדון 

והייתי לרב בעצמי בגולדס גרין ומרבל ארץ'.

לפני שנקרא את חלקו השני של הסיפור, הבה ננתח אותו:

הרב לורד יונתן זקס היה יהודי טוב, החיים היו לפניו. כל אחת מהבחירות, פרופסור, כלכלן או עורך 
דין, הייתה אפשרות טובה, והוא היה יכול לחיות חיים מאושרים ומוסריים. אך כאשר הוא התייעץ 
עם הרבי מה כדאי לו לעשות בחייו, הרבי ענה לו, שעליו לבחור לא רק במה שטוב לו, אלא במה 

שהקהילה היהודית צריכה, זה מה שה' רוצה ממנו. ולכן עדיף שיהיה רב ויחנך רבנים אחרים.

הרבי ביקש ממנו, שמתוך אפשרויות טובות אחרות, יבחר את האפשרות הקדושה יותר – אף שהיא 
קשה יותר בשבילו. 
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אפשר לומר, שאולי זהו המסר של תפילת העני שמתעקש להיפגש עם המלך, ולא מסתפק באוצרות 
שבארמון. דברים טובים ובחירות טובות רבות נקרים בדרכינו – אך עלינו תמיד לחפש את המטרה 

הטובה והקדושה ביותר.

<< הרבי
גם אנו יכולים

ויש לומר דעל ידי שאמר אדמו"ר הזקן איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין ]=איני רוצה – 
אלא בך לבד[, ובפרט לאחרי שנתפרסם זה על ידי הצמח צדק, ניתן הכח )עוד יותר( לכל 
אחד ואחד מישראל, ובפרט לההולכים בעקבותיו ובדרכיו, דהגם שיש לו ריבוי רצונות, 
ועד לרצונות שמצד נפש הבהמית, שכל הרצונות שלו יהיו בלא לב ולב, ועיקר רצונו 
יהיה להשלים כוונת העצמות לעשות לו יתברך דירה בתחתונים )על דרך ומעין שהיה 
אצל אדמו"ר הזקן שלא רצה מער ניט ַאז דיך ַאליין ]=בך לבדך[(, וגם רצונו בגשמיות 

יהיה )בעיקר( בכדי לעשות את הגשמיות כלי לאלקות. 

פתגמו של אדמו"ר הזקן נותן כוח לכל אחד מאתנו לא להתפשר על שאיפות גשמיות, ואפילו לא 
להסתפק בשאיפות רוחניות – אלא לוודא שאנו שואפים ופועלים למימוש השאיפה הנעלית ביותר, 

הדבר שהקב"ה רוצה מאיתנו. להפוך את העולם לרוחני יותר.

לבסוף הפיקח מרוויח

דער  ַאז  הזקן22  אדמו"ר  כמאמר  בגשמיות,  השפעה  ריבוי  גם  לו  יומשך  זה  ידי  ועל 
אויבערשטער גיט אידן גשמיות און אידן מַאכן פון די גשמיות רוחניות ]=הקב"ה נותן 
לבני ישראל גשמיות, ובני ישראל עושים מהגשמיות – רוחניות[, דמזה מובן, דכשהקב"ה 
נותן לישראל ריבוי גשמיות עושים ישראל ריבוי רוחניות, ריבוי בכמות וריבוי באיכות, 
)אורייתא(  ישראל  בהקב"ה,  ומתאחדים  שמתקשרים  ועד  השלימות,  לתכלית  ועד 
וקודשא בריך הוא כולא חד23. וכל זה נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, בימי ההכנה לזמן 
חירותנו, וזה מביא גם את זמן חירותנו בפועל, גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו, בקרוב ממש.

לבסוף, מבטיח הרבי, שמי שעושה את הבחירה הקשה, ייהנה בסוף גם מרווחה גשמית. כמו במשל 
הבעל שם טוב, שהעני מתעקש רק לדבר עם המלך, ובסופו של דבר מקבל את מבוקשו, אך יחד עם 
גם בנמשל. אם נתעקש לממש את השאיפות של הקב"ה  כך  גם אוצרות לקחת הביתה.  זה מקבל 
גם  שפע  חופניים  מלוא  לנו  ייתן  ה'  דבר,  של  בסופו  ביותר,  הנעלות  הבחירות  את  ולעשות  מאתנו 

בגשמיות.

 מאמר דיבור המתחיל ביום עשתי עשר תשל"א 
י"א ניסן ה'תשל"א. 

22( ראה "היום יום" כז טבת )אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' 
רסה(. סה"מ ה'ש"ת )הוצאת תשמ"ו( ע' עח.

23( ראה זח"ג עג, א.
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המשך הסיפור  הבחירה של הסטודנט האנגלי 
אגב, זה גם מה שלבסוף קרה עם הרב לורד יונתן זקס.

הוא ממשיך לספר:

ההפוך,  בכיוון  והלכתי  שלי  השאיפות  שלוש  את  שזנחתי  אחרי  דווקא 
לרבה  התמניתי  בהמשך  התגשמו.  כולן  הן  מעניין.  מאוד  משהו  אירע 
הראשי של אנגליה, ולאחר מספר שנים הפכתי לחבר בסגל האוניברסיטה 
מהם  אחד  שונים,  חוגים  בשלושה  לפרופסור  הייתי  קיימברידג'.  של 
הנאומים  שני  את  הרציתי  לונדון.  באוניברסיטת  ושניים  באוקספורד 
הפכתי  וגם   ,Hayek lecture-ו  Mais lecture הכלכליים החשובים
להיות פרקליט של כבוד והתבקשתי להרצות בפני שש מאות פרקליטים, 
הלורד צ'נסלור )חבר ממשלה בבריטניה בתפקיד הדומה לשר המשפטים( 

והנסיכה אן שהייתה נשיאת המעמד.

כאשר שמים את היהדות בראש סדר העדיפויות – לא מפסידים מאומה.

את  לממש  ביותר  הטובה  הדרך  לפעמים,  מאוד:  עמוק  משהו  למדתי 
השאיפות שלך היא להפסיק לרוץ אחריהן ולתת להן לרוץ אחריך.

•

מאמר זה, הוא אחד מהמאמרים היסודיים בחסידות חב"ד בדור השביעי. כל נער חב"די לומד אותו, 
בפרט בתקופה הזאת, בימים הסמוכים לי"א ניסן – יום ההולדת של הרבי.

אפשר לומר, שמאמר זה מבטא את מה שהרבי דורש מכל אחד. 

הרבי דורש מחסידיו לעזוב את חיי הקהילה הנוחים – חיים על טהרת הקודש – ולפתוח בית חב"ד 
בקצה העולם. וזאת, למרות שלא יהיה להם אוכל כשר או חינוך יהודי לילדים בצורה נוחה ונגישה. 

למה? כי זהו רצון ה'.

גם מאנשים רגילים הוא דרש לוותר על חלק משעות הפנאי שלהם, על הזדמנות כזו או אחרת, ולצאת 
ל'מבצעים', למצוא יהודי שני ולהניח עמו תפילין או להזמינו לסעודת שבת. למה? כי זהו רצון ה'.

הרבי ביקש מאתנו לעשות את הבחירה ה'פקחית':

לא רק לזכור שהקב"ה מנהל את העולם.

לא רק לבחור בצד הקדושה גם כשזה לא קל.

אלא שבתוך חיי הקדושה עצמם – נבחר במטרה העליונה שלשמה נבראנו, שאותה הקב"ה מצפה 
שנבצע.
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