
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת בשלח · ט"ז בשבט ה'תשפ"א

א'שפ"ד

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת
השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום
לזכות אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

כאשר הרבי נותן ציווי לעשות דבר מסוים שקשור עם ענין של סיגופים, או אפילו הציווי 
להרבות בתורה ובתפילה באופן שבשביל זה צריך להתנתק מענייני אכילה ושתיה ושינה, הרי, 
כשמקיים הציווי מתוך קבלת עול (ביודעו שהוא אינו אלא רגל וצריך לקיים את ציווי הראש), 

יכולה לעלות לו מחשבה שאילו היה הרבי יודע עד כמה קשה לו לעשות דבר זה, יתכן שלא היה 
מצווה עליו זאת.

והמענה על זה – על פי האמור (לעיל) בנוגע לראש ורגל, שנוסף לכך שהראש מרגיש יותר 
טוב מהרגל, להיותו נעלה יותר, הרי, גם הרגש הכאב שברגל עיקרו הוא הרגש הראש... ולכן, 
כשהראש מצוה על הרגל להכניס את העקב למים רותחים, צריך הרגל להישמע מיד מבלי 

להרהר בדבר, ולהבין [מדת הבנה כזו 'מותר' שתהיה לו...] שהכאב – מרגיש הראש.
(שבת חול המועד סוכות תשי"א, תורת מנחם חלק ב' עמוד 33)
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כבוד התורה
המענה שלפנינו ניתן לאדם שכתב אודות פרנסתו, אלא שאינו רוצה להאריך על תלאותיו שעבר.

1) אין צורך בזה כלל – כ״א [= כי אם] להתייעץ 
בידידים מבינים מה הן הסיבות שלא הצליח בהנ״ל 
(אף שאחרים בכיו״ב [= בכיוצא בזה] הצליחו) ע״מ 
לתקנן לעת״ל [= על מנת לתקנן לעתיד-לבוא], או 

עכ״פ [= על-כל-פנים] להשמר מהן. 

2) אזכיר עה״צ [= על הציון] להנ״ל.
מובן ופשוט שסגנון מכ׳ [מכתבו] מוזר מאוד. 

ורק  מימיו  טוב  ושלום],  חס   =] ח״ו  ראה,  לא  כאילו 
תלאות וכו׳ וכו׳! 

הולכים  שיחיו]   =] שי׳  וילדים  באשה  השם  ברכו 
 =] סו״ס  בבריאות,  ומצוות],  התורה   =] התומ״צ  בדרך 
עתה  עד   =] בעז״ה  לעת״ל  וכן  ע״ע  פרנסם  סוף-סוף] 
לקבוע   =] לקב״ע  יכול  בעזרת-ה'],  לעתיד-לבוא  וכן 
עיתים] בתורה (באם ירצה) וכן להתעסק בהפצה (באם 

ירצה) וכאילו כ״ז [= כל זה] אינו תופס מקום ח״ו [= חס 
 =] ע״ד  אחת  מלה  מזכיר  אינו  ״וכמובן״  כלל!!  ושלום] 

על דבר] פעולותיו בכ״ז! [= בכל זה].

להפסיק להתלונןהכתב והמכתב 

פרשת בשלח | ַמן בשווה לכולם
על-ידי  להם  שנמשך  דבני-ישראל  המזון  הוא  'מן' – 
אתפשטותא  על-ידי   – ודור  דור  בכל  וכן  רבינו,  משה 
כ"ק   – ובדורנו  הדור,  נשיא  ודרא,  דרא  שבכל  דמשה 
על-ידי  הדור  אנשי  כל  את  שפירנס  אדמו"ר,  מו"ח 
כידוע  חוצה,  והמעיינות  התורה  בהפצת  פעולותיו 
שציווה – והשתדל בעצמו ככל האפשרי – לתרגם ענייני 
חסידות בכמה-וכמה שפות, "בשבעים לשון", וכמו כן 
שלח שלוחים – שלוחו של אדם כמותו – בכל קצוי תבל, 
עד לפינה נידחת, כדי להפיץ את אור התורה והיהדות, 

עד להפצת המעיינות דפנימיות התורה חוצה.
...לכאורה, יהודי שזה עתה 'נולד', ורק עכשיו התחיל 
שיתנו  מספיק  לעת-עתה  הרי   – ליהדות  להתקרב 

בהתאם  השמים",  מן  "לחם  'מן',  של  קטנה  כמות  לו 
למעמדו ומצבו בהוה, ורק לאחרי שיגדל ביהדות – אזי 
יגיע  שסוף-כל-סוף  עד  יותר,  גדולה  כמות  לו  יוסיפו 

לכמות הראויה לשמה... 
דיום  חומש  מהשיעור  ההוראה  באה  כך  על  הנה 
מהגדול  מישראל,  ואחד  אחד  שכל   – ההילולא 
שמיעטו  אלו  כולל  שבקטנים,  לקטן  עד  שבגדולים 
בנוגע  הקב"ה  ציווי  על  שעברו  אלו  ואפילו  ללקוט, 
הן  ממש,  שוה  באופן  המן  ניתן  לכולם  המן –  ללקיטת 
בנוגע לכמות – "עומר לגולגולת", והן בנוגע לאיכות - 

"כצפיחית בדבש", עניין של תענוג.

(ש"פ בשלח תשמ"ה, תורת מנחם ח"ב עמוד 1107)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ז בשבט ה'תשפ"א – כ"ג בשבט ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות פרה אדומה פרק ט"ז בשבטו'
מ"ע קיג.הל' מגילה וחנוכה פרק ב.ה-ז.

מ"ע קח.פרק ג.פרק ח-י.י"ז בשבטש"ק

מ"ע קח.פרק ד.פרק יא-יג.י"ח בשבטא'

פרק יד-טו. הלכות טומאת י"ט בשבטב'
צרעת.. בפרקים אלו. פרק א.

תורת חכם וגו'. ספר נשים והוא 
ספר רביעי.. הל' אישות.. בפרקים 

אלו. פרק א.
מ"ע קח. קא.

מל"ת שח. שז.פרק ב.פרק ב-ד.כ' בשבטג'

מ"ע קיב.פרק ג.פרק ה-ז.כ"א בשבטד'

מ"ע קי.פרק ד.פרק ח-י.כ"ב בשבטה'

מ"ע קיא.פרק ה.פרק יא-יג.כ"ג בשבטו' 30
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דברמלכות

4

"לכוף כל באי עולם"
כיצד יכולים "המעט מכל העמים" לבוא בתביעה לכל "באי העולם" 
לקיים שבע מצוות בני נח? • גם פרעה ציית לציווי ה' ושילח את בני 
ישראל מארצו • באם ישנו חשש, "פן יראו מלחמה", מוביל הקדוש-
ברוך-הוא את ישראל בדרך אחרת • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
עם  לחיות  ש"צריך  הזקן1  אדמו"ר  הוראת  ידועה 
השבוע  מפרשת  הוראות  ולהוציא  ללמוד   – הזמן" 

בקשר לעניינים שהזמן גרמא.
כאשר  גם  היא  השבוע  מפרשת  ההוראה  והנה, 
ולא  דברים,  סיפור  בתור  באים  שבפרשה  העניינים 
להתנהג  או  מסוימת  מצווה  לקיים  מפורש  ציווי 

בהנהגה מסוימת:
מכיוון שכל עניין בתורה הוא חלק מהתורה שהיא 
"תורה אור" ו"תורת חיים" המאירה ומורה דרך לאדם 
בחיי היום יום2 – מובן שגם כאשר ישנו עניין בתורה 
לפני  שהתרחש  מאורע  דברים,  סיפור  הוא  שלכאורה 
בתכלית,  אחרים  ובתנאים  אחר  ובמקום  שנים,  אלפי 
ואפילו כאשר המאורע התרחש לפני מתן תורה, הנה 
תכלית הסיפור הוא – להוציא וללמוד הוראה ממאורע 
זה בחיי האדם בתקופה בה הוא לומד חלק זה בתורה. 
השבוע  בפרשת  מדובר  כאשר  ועל-אחת-כמה-וכמה 

שקורין הפרשה בתורה (ובציבור).
צריכה  ההוראה  שלימוד  פעמים  כמה  וכמדובר 
וקטנים,  לגדולים  ומובן  וברור  מאיר  באופן  להיות 
 – בירושה  התורה  את  קיבל  ואחד  אחד  כל  שהרי 

"מורשה קהילת יעקב"3.
ובענייננו:

לימוד ההוראה בזמננו מהמסופר בתחילת פרשתנו: 

1. "היום יום" ב' חשוון. ספר השיחות תש"ב עמ' 29 ואילך.
2. ראה זוהר חלק ג נג, ב.

3. ברכה לג, ד.

"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ 
פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם 

בראותם מלחמה ושבו מצריימה", כדלקמן.

ב
כמדובר כמה פעמים, ישנו החיוב על כל אחד ואחת 
של  ביישובו  בו,  התלוי  ככל  שישתדל,  ישראל  מבני 
עולם, שיהיה ניכר בכל מה שמסביבו, שזהו "לא תוהו 
בראה לשבת יצרה"4; והחיוב בזה עד כדי כך שאומרים 

שזו "מצווה רבה"5.
והנה, חיוב ההשתדלות בזה הוא לאו דווקא בחלק 
העולם בו גרים בני-ישראל, אלא אפילו במקום שבני-

שם  גרים  שאין  במקום  ואפילו  המיעוט,  הם  ישראל 
בני-ישראל כלל.

בחלק  שהמדובר  כיוון  בפשטות:  מובן  והטעם 
העולם שנברא על ידי הקדוש-ברוך-הוא – שהוא "עצם 
הטוב", ו"טבע הטוב להיטיב" – הרי מובן שרצונו הוא 

שכל פרט בעולמו יהיה באופן ד"לשבת יצרה".
גם  זהו  יצרה",  ב"לשבת  להשתדל  החיוב  והנה, 
ההסבר והטעם לכך ש"ציווה משה רבינו מפי הגבורה 
ודרכי  נועם  בדרכי  כי  (אם  העולם  באי  כל  את  לכוף 
מצוות  [שבע  נח"6  בני  שנצטוו  מצוות  לקבל  שלום) 
כמה  הכוללת  גדול  כלל  היא  מהן  אחת  שכל  נח,  בני 
וכמה פרטים ופרטי פרטים, ובנוסף לשבע מצוות אלו, 

4. ישעיה מה, יח.
5. ראה תוספות ד"ה לא תוהו – גיטין מא, ב.

6. רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה י.
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שהן כוללות רק המצוות שב"שב ואל תעשה"7 – גם 
המצוות שב"קום ועשה"8]

– שתוכן ונקודת כל מצוות אלו הוא קיום העניין 
ד"לשבת יצרה".

כך  כדי  עד  היא  יצרה")  בזה ("לשבת  [וההדגשה 

שנותנים לציוויים אלו – התואר ד"מצוות"].
ואף-על-פי שמסיבות שונות ומשונות לא נתפרסם 
העניין כדרוש עד עתה – בכל זאת, זוהי הלכה ברורה

רבינו  משה  ש"ציווה  קצרה"9,  ודרך  ברורה  "בלשון 
הפרטים  ופרטי  הפרטים  כל  עם  וכו'"  לכוף  וכו' 

שבזה.

ג
השליחות  לו  שיש  ליהודי  מסבירים  כאשר  והנה, 
והציווי מבורא העולם ומנהיגו "לכוף כל באי עולם 
לקיים שבע מצוות שנצטוו בני נח" מתעוררת אצלו 
השאלה – איך דורשים ממנו דבר כזה, בשעה שבני-
העמים"10 מכל  המעט  ד"אתם  במצב  הם  ישראל 

בגשמיות  ה"רוב"  שהם  העמים"  (ו"כל  בגשמיות 
תופס מקום עיקרי)?!

את  "לכוף  שהציווי  מתבונן  כאשר  ביאור:  וביתר 
מקיימן  שהבן-נח  המצוות  בין  אינו  עולם"  באי  כל 
בלאו הכי (שהרי לזה אין צריך "לכוף"), אלא הציווי 
כלל,  מקיימן  הבן-נח  שאין  במצוות  הוא  "לכוף" 
שתהיה)  סיבה  (מאיזו  כדרוש  מקיימן  שאינו  או 
בהיותו  ממנו  דורשים  איך  ושואל:  הוא  מתפלא   –
"המעט מכל העמים", לבוא לאינו יהודי ולהסביר לו 
שהוא רוצה לפעול עליו דבר חדש – שייטיב הנהגתו

מאשר הייתה עד עתה, ויקיים מצווה פלונית, זו או 

7. סנהדרין נח, סוף ע"ב.
8. ראה חולין צב, סוף ע"א. אנציקלופדיה תלמודית ערך בני נח. וש"נ.

9. הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה.
10. ואתחנן ז, ז.

אחרת!
מצוות  בריבוי  שמדובר   – הוא  תמה   – ובפרט 

ופרטים!

ד

בתחילת  מהמסופר  והלימוד  המענה  בא  זה  על 
פרשתנו – "ויהי בשלח פרעה את העם":

ישראל  בני  היו  האמור,  המאורע  שהתרחש  בזמן 
דורות  ארבעה  ובמשך  עבדות,  של  ומצב  במעמד 
("דור רביעי ישובו הנה"11), ובפרטיות יותר – במשך 

מאתיים ועשר שנים12 –
וכאשר באו משה ואהרון אל פרעה מלך מצרים, 
שהוא היה ראש המשעבדים את בני-ישראל, ואמרו 
 – עמי"13  את  "שלח  הקדוש-ברוך-הוא  בשם  לו 
ישראל  את  וגם  ה'  את  ידעתי  "לא  פרעה  להם  ענה 
פרעה  אל  הטענות  כל  הועילו  ולא  אשלח"14,  לא 
והיושר  הצדק  היפך  הוא  בני-ישראל  את  ששעבודו 

כו' – 
השעבוד,  לסוף  הזמן  כשהגיע  ואף-על-פי-כן, 
ושבני-ישראל יצאו ממצרים בכדי לקבל את התורה, 
בני- לגאולת  הפריע  לא  שפרעה  בלבד  זו  לא  הנה, 

ישראל, אלא אדרבה – "ויהי בשלח פרעה את העם"! 
הקדוש-ברוך-הוא,  ושליחות  ציווי  את  קיים  הוא 

והוא בעצמו שילח את בני ישראל,
ואת שליחותו זו הוא קיים "ביד חזקה" – שאפילו 
רצו  ומשונות  שונות  שמסיבות  מבני-ישראל  אלו 
וגירשם  פרעה  שילחם  ובגלות,  במצרים  להישאר 

"ביד חזקה"15,
ואותו התוקף ו"יד חזקה" שניצל לשעבד אותם – 

11. לך לך טו, טז.
12. פירוש רש"י שם, יג. בא יב, מ.

13. שמות ה, א.
14. שם, ב.

15. שמות ו, א.

כשהגיע הזמן לסוף השעבוד, הנה לא זו בלבד שפרעה 
לא הפריע לגאולת בני-ישראל, אלא אדרבה הוא קיים 
בעצמו  והוא  הקדוש-ברוך-הוא,  ושליחות  ציווי  את 

שילח את בני-ישראל
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ניצל עתה לקיים שליחותו.
ולא זו בלבד ששילח את העם, אלא אף עזר להם 
בנכסיו, ונתן להם מצאן ובקר שלו ("גם אתה תתן 
זהב"17 וכלי  כסף  ו"כלי  ועולות"16),  זבחים  בידנו 

וכו',
וכמסופר כל פרטי המאורע בפרשיות שלפני זה, 

הן בפשוטו של מקרא, והן על פי מדרשי חז"ל.

ותמצית ותכלית כל האמור, מתבטא במילים אלו 
שבראש פרשתנו – "ויהי בשלח פרעה את העם".

ה
האמורה  השאלה  על  והמענה  ההוראה  וזוהי 
בענייננו – שצריך "לכוף את כל באי העולם לקבל 

מצוות שנצטוו בני נח":
שליחות  לו  ומוסרים  יהודי  לאינו  באים  כאשר 
את  ומקיים  מקבל  הוא   – אליו  הקדוש-ברוך-הוא 
"מיעוט"  הוא  השליחות  שמוסר  הבט  מבלי  זה, 
("אתם המעט מכל העמים") וכו', על דרך המסופר 

בפרשתנו אודות פרעה מלך מצרים.
נוספת  הוראה  ישנה  לאמור,  בנוסף  והנה, 
פרשתנו  שבהתחלת  בכתוב  השני  מהחלק  בענייננו 
– "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים וגו' כי אמר 

אלוקים פן ינחם העם וגו'":
בכתוב זה מתבטא העניין ד"איני מבקש כו' אלא 

לפי כוחן"18 בהדגשה יתירה:
ארץ  דרך  אלוקים  נחם  ש"לא  הדבר  סיבת 
אמר  "כי   – הייתה  אחרת  דרך  אלא  פלישתים" 
ושבו  מלחמה  בראותם  העם  ינחם  פן  אלוקים 
מצריימה". היינו, אף שלא היה ודאי וברור שבדרך 

16. בא י, כה.
17. שמות ג, כב. יא, ב.

18. תנחומא נשא יא. במדבר רבה פרק יב, ג.

ושבו  וגו'  העם  ד"ינחם  והניסיון  המכשול  ישנו  זו 
מצריימה", אלא חשש בלבד – "פן ינחם העם וגו'" 
ללכת  ישראל  לבני  הקדוש-ברוך-הוא  הניח  לא   –
בדרך זו, אלא שינה את הדרך והלכו בדרך אחרת 
ארץ  מ"דרך  יותר  ארוכה  החדשה  שהדרך  (למרות 

פלשתים").
שומע  אתה  לאו  ש"מכלל  בתורה  הכלל  פי  ועל 

ארץ  דרך  אלוקים  נחם  ש"לא  מזה  הנה,   – הן"19 
"נחם  ֶׁשּכן  שהדרך  מוכח,  וגו'"  פן  וגו'  פלשתים 
רק  ובאם  ביותר,  טובה  דרך  הייתה   – בה  אלוקים" 
לא   – להיפך  ולא  לטוב  בחירתם  את  מנצלים  היו 
של  רצונו  ממלאים  והיו  זו,  בדרך  קשיים  כל  היו 
הקדוש-ברוך-הוא ומשלימים את ההליכה והנסיעה 

באופן היותר נעלה.

ו
וכאמור, זוהי ההדגשה וההוראה המיוחדת בחיי 

כל אחד ואחד, ש"איני מבקש כו' אלא לפי כוחן":
ליהודי  מסוימת  שליחות  מוסרת  כשהתורה 
בזמן  מסוימת  מצווה  לקיים  מסוים,  ומצב  במעמד 
ומקום מסוים, מצוות עשה או מצוות לא תעשה, הן 
מצוות הנוגעות לעצמו, והן מצוות הנוגעות לזולת 
ואפילו  כמוך"20,  לרעך  כגון "ואהבת  מבני-ישראל, 
 – אינם-יהודים  על  לפעול  היא  השליחות  כאשר 
ולמלא  לקיים  ובכוחו  שבידו  הדבר  וודאי  הנה, 

שליחות זו במלואה.
שכן, אילו היה חשש שאין בכוחו למלא השליחות, 
ואילו היה חשש שמעמד ומצב זה שנמצא בו יגרום 
יתנהג  שלא  מצריימה",  ושבו  וגו'  העם  ינחם  ל"פן 
הקדוש-ברוך- היה  לא   – הקדוש-ברוך-הוא  כרצון 

19. נדרים יא, ריש ע"א, וש"נ. פירוש רש"י תצווה כח, לה. תשא , כ. נשא 
ה, יט.

20. קדושים יט, יח.

זה   - וכו'  זו  ב"דרך"  מוליכו  שהקדוש-ברוך-הוא  ומכיוון 
גופא מוכיח שבוודאי ניתנו לו כל הכוחות הדרושים למלא 

השליחות, והכל כבר מוכן עבורו להצליח בדרך זו
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לפעול  ממנו  דורש  היה  ולא  זו  ב"דרך"  מוליכו  הוא 
דבר זה בזמן ומקום זה;

זו  ב"דרך"  מוליכו  שהקדוש-ברוך-הוא  ומכיוון 
הכוחות  כל  לו  ניתנו  שבוודאי  מוכיח  גופא  זה   – וכו' 
הדרושים למלא השליחות בזמן ומקום זה, והכל כבר 
מוכן עבורו להצליח בדרך זו, אלא צריך להיות "עמדו 
כפי  במלואם  הכוחות  את  לנצל  ועליו  כולכם"21,  הכן 
"מה'  הפסוק23  על  הזקן22  אדמו"ר  וכתורת  הדרוש; 
 – מסוים  למקום  בא  שכשיהודי  כוננו",  גבר  מצעדי 
שהקדוש-ברוך-הוא  אלא  מעצמו,  לשם  שבא  זה  אין 
בקיום  מסוימת  שליחות  שימלא  בכוונה  לשם  הביאו 

איזו מצווה וכו'.
וזהו מענה נוסף על השאלה האמורה לעיל שיכולה 
באי  כל  "לכוף  שצריכים  שומעים  כאשר  להתעורר 

21. ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק ד עמ' רעט. וש"נ.
22. "היום יום" יו"ד תמוז. ג' אלול. י"ד חשוון. ובכ"מ.

23. תהלים לז, כג.

על  לפעול  זה  דבר  לדרוש  יכולים  איך  וכו',  עולם 
העולם  וכל  "פרעה"  הרי  וכו',  מצרים"  מלך  "פרעה 

יעמדו כנגד וכו' – 
כן,  המציאות  שאין  לדעת  עליו  זה:  על  המענה 
וכמדובר, שבאם היה חשש שיהיה מעמד ומצב כזה – 
"בראותם מלחמה" – לא היה הקדוש-ברוך-הוא מוסר 

שליחות זו;
ומכיוון שהקדוש-ברוך-הוא מוסר שליחות זו – זה 
ובמילא  ואחד,  אחד  כל  של  בכוחו  שזהו  מורה  גופא 
באי  כל  את  "לכוף  האפשרי  ככל  להשתדל  צריך 
להשפיע  עליו  אליהם  להגיע  בידו  רק  ואם  העולם", 

עליהם בזה, ואפילו אם הם נמצאים בקצווי תבל.
וכאשר הולכים ב"דרך" שהקדוש-ברוך-הוא מורה, 

וממלאים שליחותו – בוודאי מצליחים.

(משיחת י' שבט ה'תשמ"ז, תורת מנחם חלק ב עמ' 401 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

סיכום
ודרכי  נועם  (בדרכי  העולם  באי  כל  את  לכוף  הגבורה  מפי  רבינו  משה  "ציווה  הרמב"ם:  כתב 

שלום) לקבל מצוות שנצטוו בני נח".  
לכאורה תמוה: הרי "אתם המעט מכל העמים", וכיצד יכול מיעוט לדרוש מהרוב להיטיב את 

מעשיו ולקיים ציווי כזה או אחר?
המענה על כך נמצא בפסוק: "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים":
במציאות  ַפר  ּכָ ׁשֶ לפרעה,  עבדים  ישראל  היו  ההוא  בזמן   – העם"  את  פרעה  בשלח  "ויהי  א) 
ה', ואף-על-פי-כן, בהגיע זמן הגאולה ציית פרעה לציווי ה', שיחרר את העם ואף העניק להם 

מתנות.  
כך גם בענייננו: כאשר מוסרים לאינו יהודי את מצוות הבורא, הרי הוא מקבל אותן ומציית להן 

מבלי הבט על כך שנמסרו לו ממישהו המשתייך ל'מיעוט'.
זו  שדרך  חשש  שהיה  משום  היא,  לכך  הסיבה   – פלשתים"  ארץ  דרך  אלוקים  נחם  "לא  ב) 
את  הקדוש-ברוך-הוא  שינה  לכן  מצרימה".  ושבו  מלחמה  יראה  "פן  ישראל  בני  את  תרתיע 

מסלול הליכתם על מנת שבני ישראל יצעדו בדרך בטוחה שאין בה כל חשש.
כך גם בענייננו: מכך שציוונו הקב"ה "לכוף כל באי עולם לקבל שבע מצוות שנצטוו בני נח", 
מוכח שהדבר אינו כרוך ב'מלחמה', שהרי אילו היה כן – "לא נחם אלוקים". כאשר הולכים 

ב"דרך" של הקב"ה – בוודאי מצליחים.
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בכוח האמונה 
מתעלים מהטבע

הידיעה מחזקת ומעודדת
במצרים  גלותם  אור..."שעל-ידי  בתורה  בזה  ומבואר  העם".  את  פרעה  בשלח  "ויהי  היא:  הפרשה  התחלת 
כוח  בחינת  הוא  והוא  הכלים,  בשבירת  שמה  שנפלו  אלקים  ניצוצי  בחינות  שנתעלו  גרמו  בהם  והשתעבדותם 
הצומח להצמיח ישועות ישראל, כמו שכתוב ופרעה הקריב, ואמרו רז"ל שהקריב את לבם של ישראל לאביהם 

שבשמים".
ועל דרך שבגשמיות שלח פרעה עם בני-ישראל זבחים ועולות להקריב לה' [כפי שאמר לו משה רבינו "גם אתה 
תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה' אלקינו", וכן היה בפועל], כך גם בפנימיות העניינים – ששלח עמהם את 

ניצוצות הקדושה שהיו במצרים, שלקחום בני-ישראל עמהם בצאתם ממצרים.
ידיעת עניין זה (שהגלות עצמה גורמת העלייה של הגאולה) פועלת שיהיה קל יותר כשנמצאים עדיין בגלות:

לא זו בלבד שיודעים שבודאי יצאו מהגלות, אלא יתירה מזה – שיודעים שכל רגע שנמצאים במעמד ומצב של 
גלות, מהווה הכנה והכשרה ליציאה מן הגלות אל הגאולה. ובמילא, מסתכלים על כל רגע בגלות – לא כמו רגע 

לגאולה. בגלות, אלא כמו רגע של הכנה
וההסברה בזה – שבכל פעולה שיהודי עושה בכל יום ויום במשך שהותו בגלות, הרי הוא מאיר עוד חלק בעולם 
הזה הגשמי והחומרי, ובמילא הרי הוא מברר ומזכך עוד חלק בעולם הזה הגשמי והחומרי, עוד חלק מקליפת 
נוגה כו', שעל-ידי זה פועלים את תכלית השלימות של ימות המשיח שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם 
הזה הגשמי, כמבואר בארוכה בתניא. וכיון שכן, הרי מובן שצריכים להסתכל על כל רגע שבו מוכרחים עדיין 
יותר להתמודד עם קשיי  להיות בגלות – לא כמו רגע של גלות, אלא כמו רגע של הכנה והקדמה לגאולה. ואז, נקל

הגלות ולעבוד עבודתו כדבעי.
זאת ועוד – שהעבודה היא באופן שהאדם מרגיש את עצמו ל"בן חורין", והיינו, שהנשמה היא במעמד ומצב של 

חירות, ועבודתו בגלות היא כמו "בן חורין" שצריך להוציא מישהו אחר שנמצא עדיין בשביה.
ועניין זה מתבטא באמונה בביאת המשיח שיבוא בכל יום – לא אמונה בדרך מקיף, אלא אמונה שחודרת בכל 
כוחות נפשו בדרך פנימית, ואמונה זו גופא מוציאה אותו מההגבלות של הגלות, ובמילא יכול לעבוד עבודתו 

מבלי להתחשב במיצרים וגבולים שמצד הגלות.
– וזהו הביאור בפתגם המקובל בשם הבעל שם טוב, שכל אחד מישראל יכול לחצות נהר על גבי מטפחת, אלא 
שצריך להאמין בזה. והיינו, שכאשר האמונה היא (לא בדרך מקיף, אלא) בדרך פנימית, מעמידה היא את האדם 
כולו, בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, במעמד ומצב שלה (של האמונה), ואז, לא ייפלא שהוא מושל על הטבע, 
כיון שמציאותו היא למעלה מהטבע, וכל מציאות הטבע לא נבראה אלא בשבילו, כמאמר רז"ל "בראשית, בשביל 
ישראל שנקראו ראשית", וכיון שעניין "נקראו ראשית" הוא אצלו בגילוי, פועל הוא כל מה שצריך לפעול באין 

מפריע.

(משיחת יום ה' פ' בשלח, י' שבט, ה'תשי"ד. תורת מנחם כרך יא עמ' 41-42 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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"גברת שניאורסון 
מרחוב פרזידנט"

כך נהגה הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה להציג את עצמה 
בשיחות טלפוניות • "אנו אכן מתנחמים ברעיון ובמחשבה התמידיים 
שהנפטרת החשובה הורישה לנו את מעשיה הטובים שמילאו את כל 
ימיה", כתב הרבי באיגרת תודה על מכתב ניחומים שקיבל • לרגל 

היָארצייט השלושים ושלוש להסתלקותה - כ"ב בשבט (תשמ"ח)

להלן חלק מנוסח שטר התנאים של כ"ק אדמו"ר 
החתונה'  ('מכתבי  הצדקנית  והרבנית  דורנו  נשיא 
כסלו,  לחדש  ימים  ששה  ב'  ליום  מאור  בתחילתו) 

ריגא תרפ"ט:
אשה  מצא  רטוב  כגן  ויצמח  יעלה  טוב  למזל 

מצא טוב ויפיק רצון מד' הטוב.
המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם טוב ושא־
והות־ שנדברו  והתנאים  הברית  דברי  לאלה  רית 
כ"ק  האחד  מצד  היינו  הצדדים.  שני  הני  בין  נו 
אדמור"ר הר' יוסף יצחק שליט"א בכ"ק אדמור"ר 
הבתו־ הכלה  בתו  מצד  העומד  נבג"ם,  מהרש"ב 

לה המהוללה מ' חי' מושקא תחי', ומצד השני כ' 
הרה"ח הרה"ג המפורסם מוה"ר לוי יצחק שליט"א 
בן הרה"ח הר' ברוך שניאור ז"ל. העומד מצד בנו 

החתן הרב מוה"ר מנחם מענדל נ"י.
ראשית דבר ה"ה החתן מוה"ר מנחם מענדל נ"י 
מושקא  חי'  מ'  הנ"ל  הכלה  את  למז"ט  ישא  הנ"ל 
יב־ ואל  וישראל.  משה  כדת  וקידושין  בחופה  ת' 
וישלטו  מזה.  זו  ולא  מזו  זה  לא  יעלימו  ואל  ריחו 
בנכסיהון שוה בשוה וידורו ביניהם באהבה וחיבה 

כאורח כל ארעא.
בתו  מצד  העומד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ה"ה 
הכלה ת', התחייב א"ע ליתן נדוניא להחתן שי' כפי 
המדובר. מתנות להכלה ג"כ כפי המדובר. מזונות 
השם]  ירצה  [=אם  איה"ש  החתונה  אחר  להזוג 
הכל כפי המדובר. בגדים לבתו הכלה כמנהג הנ־

גידים המפורסמים.
תרפ"ט  כסלו  בחודש  איה"ש  תהי'  ...החתונה 
ג'  ביום  יע"א  ווארשא  תהלה]  [=בעיר  בעי"ת 
הכלה  אבי  הוצאות  על  הנ"ל,  לחודש  ימים  י"ד 

שליט"א".

כסף מנלן?!
כתב  תרפ"ט  מרחשוון  דראש-חודש  א'  ביום 
אדמו"ר  כ"ק  כח  "בא  נרשם:  שלו  המכתבים  נייר  (על  המזכיר 
רבי  החסיד  לידידיו  ריגא-לטביא")  מליובאוויטש  שליט"א 

ישראל יאקובסאן (תשורה קסטל, ה' במרחשוון תשס"ה, עמ' 
:(9

"על של עתה באתי, בטח לא נעלם ממך אודות 
הרפתקאות  כמה  תי';  מוסיא  כ"ק  בת  של  השידוך 
והוקבע  הוחלט  והנה  לפועל.  שנגמר  עד  עברו 
טובה  בשעה  טוב  למזל  אי"ה  החתונה  שתהיה 
כפי  לטובה.  עלינו  הבא  כסלו  בחודש  ומוצלחת 
הנ"ל מובן לך שאין עדיין התחלה מהנצרך, וכן גם 
אפשר  איך  הענין,  עצם  לבד  לנדוניה,  נצרך  הלא 
פשוטים  מבעלי-בתים  יגרע  שכ"ק  כן,  יהיה  ולמה 
לא-גדול.  סכום  לכל-הפחות  נדוניה  יתן  שלא  ח"ו 
הדבר  מוכרח  זה  בעניין  שעבר  מה  כל  מצד  הנה 
בנפש... ההוצאות הדרושות וההכנות כו'... מקווים 
בשמחת- אדמו"ר  כ"ק  דברי  המשך  על-פי  אנו 
והכלי  ומתוקה,  טובה  זו  שנה  אי"ה  שיהיה  תורה, 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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לההמשכות העליונות הוא השמחה דווקא".

פתגם הרבנית ב'לוח כיס'
מופיע  הרבי  שערך  תש"ג  לשנת  כיס"  ב"יומן 

באחרון-של-פסח הפתגם דלהלן: 
הם  פסח  של  ושמיני  שביעי  ימי  אשר  הידעת 

החגים היחידים שלא אומרים בהם שהחיינו?
מקורו של פתגם זה בדברי הרבנית-חיה מושקא 
בהיותה ילדה בת חמש, כפי שסיפר לימים (בסעודת 

אחרון-של-פסח ת"ש) אביה, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

זה היה באחרון של פסח תרס"ו. בחדר האוכל 
של בית כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב התנהל ויכוח בין 
הוא  פסח  של  ואחרון  שביעי  האם  הבנות,  שתי 
"ומוש־  - לאו  או  הימים-טובים  כשאר  יום-טוב 
אומרת שאחרון של פסח הוא לא יום כמו כל  קא
אומ־ לא  נרות  שבהדלקת  והראיה  הימים-טובים 

רים את ברכת שהחיינו"...
והמשיך הרבי הריי"צ לספר, כי אביו כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב, בשומעו ויכוח זה בין הנכדות, נזכר תיכף 
שאחרון-של- שאמר  הצמח-צדק,  אדמו"ר  בדברי 

פסח הוא יום-טוב על הגאולה העתידה.
ומסביר הרבי שאין זה סתם סמיכות גרידא - אלא 
שדברי הצמח-צדק הם התשובה מדוע לא אומרים 
שהחיינו  ברכת  שכן  באחרון-של-פסח,  'שהחיינו' 
בפועל  שישנו  מדבר  לבב  שמחת  על  רק  היא 
(ראה  העתידה  גאולה  לפני  אנו  ועדיין  ובמזומן, 

בהרחבה בלקוטי-שיחות כרך לז עמוד 17 ואילך).

הנפלאה  החכמה  את  שביאר  מי  ביאר  [וכבר 
אם  שהרי   - כיס"  "לוח  באותו  הפתגם  שבניסוח 
כלומר,  רגיל,  בלשון  הזה  הפתגם  את  כותבים  היו 
סיבה  מפני  הוא  שהחיינו  אומרים  שלא  שהטעם 
את  רק  לכלול  אפשר  היה   - ואלמונית  פלונית 
להיותו  בשולחן-ערוך,  המובא  הפשוט  הטעם 
יסוד  למושגי  הזקוקים  מתחילים  לילדים  מיועד 
ביהדות, אך כאשר כתובה רק השאלה - הרי נכללו 
כל האופנים לתרצה, כולל האופן האמור, המדגיש 
והכמיהה  הציפייה  הוא  אלה  חגים  של  מהותם  כי 

לגאולה.
ממש  ימים  באותם  כי  דהוא,  מאן  העיר  ועוד 
זה,  פתגם  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  השמיע  שבהם 

החלו מאמצי ההצלה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
והרבנית הצדקנית מגיא צלמוות; ייתכן וטמון כאן 
עניין רוחני להזכיר אימרתה ובכך לעורר עליה ועל 

בעלה זכות].

בעלת סוד שמעטים הכירוה
עורך  לפני  הרבי  התבטא  השמועה  על-פי 
גרשון-בער  ר'  הרה"ח  ז'ורנאל',  ה'אלגמיינער 
אדר  דראש-חודש  א'  ה',  ביום  (ז"ל)  יעקובסון 

תשמ"ח ('בהיכל רבינו' עמ' 21) כי:
הייתה  היא  אותה.  שהכירו  האנשים  מעטים 
בעלת סוד. מכל-מקום ישנם אחדים שהיו בידידות 

עמה (וציין כמה שמות).
לו ("ישר-כוח  והודה  הרבי  פתח  דבריו  בראשית 

גדול") על המאמרים שפרסם על הרבנית, וציין: 
במאורע  המדובר  שאין  למרות   - התפעלתי 
משמח - שכבר בו-ביום ההלוויה הצלחת להכניס 
בעיתון תמונות, כתבות, מודעות עם כל הפרטים, 
ובוודאי תהיה פעולה נמשכת, וכל המרבה הרי זה 

משובח.
הרבי התבטא: 

על  הרבנית  בשם  גם  תודתי  את  להביע  ברצוני 
המאמרים וכו'.

והוסיף:
הבעת התודה לא רק בדיבור, אלא ברצוני לה־

שתתף בהוצאות בפועל. 
שהיו  דולר,   470 ממגירתו  הוציא  כך  בתוך 

קשורים יחד, ועוד דולר אחד, ואמר: 
המספר 470 הוא הגימטרייה של השם 'חיה מו־
עם  מיוחדת  שייכות  ישנה  אדם  של  לשמו  שקא'. 
בכמה  הזקן, ומבואר  אדמו"ר  שמבאר  כפי  האדם 
לחיותו  צינור  מהווה  שהשם  בחסידות  מקומות 
של האדם. אביה של הנפטרת, הרבי נשיא דורנו 
אמר, שיש לתת תמיד בהוספה - לכן הנני מעניק 
לך בנוסף למספר הגימטרייה, גם הוספה. בוודאי 
הסכום  את  לא  אם  לעיתון,  זאת  [=תנצל]  תכניס 
ביכולתך  השאר,  ממנו.  חלק  על-כל-פנים  כולו, 
הכסף  בעיתון.  לעוזרים  לחלק  או  אצלך,  להחזיק 
הוא מ"קרן חמש" שנתייסד על שם הנפטרת, והוא 

[=ניתן] הן על העבר, וגם על להבא.
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תשלומים וסילוק חובות
נהגה  כך   - פרזידנט"  מרחוב  שניאורסון  "גברת 
ללא  (ולפעמים  בטלפון  עצמה  את  להציג  הרבנית 

תוספת שם הרחוב).
מזמינה  הרבנית  היתה  שבו  המכולת  כשבעל 
כסף,  מקבלת  השתמט  כהן,  בער  דוב  ר'  מוצרים, 
שלום-דובער  ר'  המשב"ק  על-ידי  הרבנית  מסרה 
דבר  כל  על  נהוג;  לא  זה  "אצלנו  גאנזבורג:  שיחי' 

שקונים יש לשלם".
באחד מימי ראשון בשבוע בחודש טבת או שבט 
תשמ"ח - בחודשיה האחרונים של הרבנית בעלמא 
עשתה  שלא  אף  לחנות,  הרבנית  התקשרה   - דין 
משנת  שנים,  (באותן  כן  לפני  רבות  שנים  כבר  כן 
הרשד"ב  ע"י  ההזמנות  כל  נערכו  בערך,  תשמ"ג 
על  המכולת  לבעל  הודתה  הרבנית  גאנזבורג). 
ופירטה  שנים  עשרות  במשך  שקיבלה  השירות 
מקרים מיוחדים - כגון אותן פעמים רבות, לדבריה, 
שבהן ביקשה דברים מזעריים, ואף זה הובא לביתה 
להודות  וביקשה  חזרה  ושוב  האפשרית,  במהירות 
לכל העובדים והשליחים, ולבסוף התעניינה לדעת 

אם עדיין נותרו חובות שיש לסלקם מיד.
הרבי  ביקש  שבט  כ"ב  לאחר  בערב-שבת-קודש 
במהירות  יום  באותו  עוד  לסלק  בקודש  מהמשמש 
יש  (אם  החנויות  בכל  החובות  כל  את  האפשרית 

כאלה) ולמהר לדווח לו עם ביצוע הדבר.

"סימן לחיות אמיתית"
בשפה  מכתב  הרבי  שיגר  תשמ"ח  בשבט  בל' 
האנגלית, ובו הוא מודה לפלוני על תנחומיו לאחר 
מהכלל,  יוצא  הוא  זה  מכתב  ע"ה.  הרבנית  פטירת 
הרבי  השיב  התנחומים  מכתבי  שאר  כל  על  שכן 
ה'שבעה'  סיום  לאחר  שנשא  בשיחה  כללי,  במענה 
(נדפסה בספר 'תורת-מנחם מנחם-ציון', כרך א, עמ' 276 ואילך). 

המכתב פורסם בתרגום (שם עמ' 311) ולהלן חלקו:
ב"ה, ל' שבט, ה'תשמ"ח

ברוקלין, נ.י.
שלום וברכה!

בצער  ההשתתפות  הבעת  על  לב  מקרב  ת"ח 
והתנחומים.

אנו אכן מתנחמים ברעיון ובמחשבה התמידיים 
שהנפטרת החשובה הורישה לנו את מעשיה הטו־
בים שמילאו את כל ימיה. מעשים אלה ממשיכים 

להתקיים וממשיכים להתפתח - והרי צמיחה והת־
פתחות הם סימן לחיות אמיתית. נשמתה הנצחית 
 - המוסדות  של  הנמשכת  בפעולה  המשתקפת   -
שחייהם  אלה  לכל  השראה  מקור  להיות  תמשיך 

הושפעו מאורת חייה...

"הכל ממש יהיה לאגודת-חב"ד"
לאחר   - תשמ"ח  שבט  כ"ב   - הפטירה  ביום 
יעבור  ה'שבעה'  בימי  שעוד  הרבי  ביקש  ההלוויה, 
כל רכושה של הרבנית לרשות אגודת-חסידי-חב"ד, 
עורך-דין  על-ידי  כחוק  מאושר  גם  יהיה  והדבר 
ובבית המשפט. הדבר נגע מאוד לרבי וכעבור מספר 
סיפר  כך   - בנדון  בכתב  הוראה  הרבי  הוציא  ימים 
קרינסקי  שיחי'  חיים-יהודה  הרב  הרה"ח  המזכיר 

(בראיון ל'כפר חב"ד', כ"ב שבט תשנ"ו).

צילום  פורסם  עמ' 232  'נלכה באורחותיו'  בספר 
רצונו  מביע  ובו  הרבי  של  כתב-יד-קודש  מגוף 

הקדוש:
האומנם החוק שהבעל יורש הכל (כשאין יוצאי-
חלצים)? באם יש - אפשר כמדומני להגביל למי־
נימום - $1 אף שכדאית השתדלות גדולה ביותר 

שהכל ממש יהיה לאגודת-חב"ד.
האפשר לזרז שהכל יגמר בתוך שלושים?

"השתתפות ממנה וממני"
תשמ"ח'  הקהל  שנת  ('יומן  תשמ"ח  באדר  כ"ד  א',  יום 

עמ' 192, 194):

לפני  עוברים  לצדקה  השטרות  חלוקת  "במהלך 
מר  הנדיב  ועמו  שמטוב  אברהם  הרב  הרה"ח  הרבי 
'קמפוס  להקמת  שהתגייסו  נדיבים  ועוד  פרלמן 
חיה מושקא' על-שם הרבנית וזוכים לקבל חופניים 
התקיים  בצהריים  יום  באותו  הקדושות.  מברכותיו 
מושקא')  חיה  ל'קמפוס  הפינה  אבן  האירוע (הנחת 
שנמשך מספר שעות. בסיום, כשהקהל החל להתפזר 
ברוקלין.  ברחוב  הרבי  של  המכונית  לפתע  נראית 
הרב אברהם שמטוב ומר פרלמן ממהרים להתקרב, 
מושקא")  "חיה  (כמניין  דולר   470 מוסר  הרבי  ואז 

ואומר את הדברים הבאים (בתרגום מאידיש):
אני  נוסע אל הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר ואהיה 
גם אצלה. היום בלילה הוא יום הולדתה, וזה (470
הדולרים) השתתפות ממנה וממני. יהי רצון שנש־

מע בשורות טובות... 
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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התינוקות  מלמדי  לכל  מורה  היה  בשלח  פרשת 
ולכל ההורים לילדים12 קטנים, לקבץ את הילדים 
לילדים  ולספר  בית-הכנסת  בחצר  שירה  בשבת 
הציפורים  שרו  כיצד  ים-סוף,  קריעת  סיפור  את 
אנשים  בני-ישראל,  וכל  שמשה  בשעה  וצפצפו 
ונשים, שרו את שירת 'אז ישיר', והילדים הקטנים 
הציפורים  את  והאכילו  הים13  מעצי  פירות  קטפו 

ששרו ורקדו.
'קאשע'  לילדים  לתת  מצווה  היה  המהר"ל 
והציפורים14,  התרנגולים  לפני  שיתנוה  [דייסה] 

לו,  עמ'  ח"ב  היכל-מנחם   - נשמע  שאינו  דבר  לומר  שלא  מצווה  כך 
עמ'  ש"ק  ומנהגי  הליכות  לקט  בספר  אבל  תשמ"ח,  שבט  ו'  מתאריך 
לילדים  זאת  ללמד  שרצו  לאלה  תש"נ,  בשנת  היה  שהמענה  תיקן   75

ב'חדר'!) וראה להלן הערה 14.
('התוועדויות'  ים-סוף  מקריעת  כדמוכח   - לילדות  גם  והכוונה   .12

תשמ"ז שם, הערה 115).
13. ראה שמות רבה כא,י.

[ויש  כן.  ינהוג  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  ראינו  שלא  "אלא  הרבי:  והעיר   .14
לומר מהטעמים לזה - מה שכתב אדה"ז בשו"ע (או"ח סי' שכד ס"ח) 
שהרי  נכון  ואינו  שירה,  בשבת  העופות  לפני  חיטים  לתת  נוהגים  "יש 
בס'  שמסיק  כמו  ולא  שאוסר,  כהמג"א  (דפסק  עליך"  מזונותיהם  אין 
מצווה  לשם  כן  שנהגו  שכיוון  שם,  באורחות-חיים  הובא  שבת  תוספת 
וכיוצא  תרנגולים  שיהיו  מצוי  לא  אלו  ובימינו  בכך),  להקפיד  אין 
בעיירות  זה  שלפני  בדורות  רגיל  שהיה  (כפי  עליך  שמזונותיהם  בהם 
ל  כרך  מנחם  תורת   – תשכ"א  שבט  יו"ד  שיחת  גם  וראה  הקטנות)]. 
עמ' 52. בכל זאת, הרי זה רק בנוגע להאכלת העופות, אבל בוודאי שיש 
של  טובה  מידה  בהם  לנטוע   – ובמיוחד  הנ"ל,  כל  את  לילדים  לספר 

הקטנים  הילדים  האכילו  שבהם  הים  פירות  לזכר 
את הציפורים. לאחר מכן היה המהר"ל מברך את 
כל הילדים ואת ההורים, שיזכו לחנך את הילדים 

ולגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים". ע"כ.

יום חמישי,
כ"ב בשבט

מרת  הצדקנית  הרבנית  להסתלקות  השנה  יום 
חיה-מושקא15 ע"ה (תשמ"ח), בת כ"ק אדמו"ר

מהוריי"צ נ"ע, ואשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו16.

העופות),  דהאכלת  בסיפור  גם  (שמתבטאת  בעלי-חיים  על  רחמנות 
"ורחמיו על כל מעשיו" - ספר השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222.

לחתום,  רגילה  הייתה  גם  וכך  'מוסיא'  לרבנית  לקרוא  היו  רגילים   .15
גם כאשר הייתה חותמת בשפות אחרות. הרבי כתב שלפעמים קראו 
'מוסקא'  שיבטאו  שמע  לא  מעולם  אך  ימנית,  בשי"ן  'מושקא'  גם  לה 
('עבודת הקודש' להרה"ח ר' שלום-דובער שי' לוין עמ' קנח-קס, עיי"ש).
וראה  עמ' 249.  תנש"א)  (חיפה,  מלכות'  'עטרת  בס'   - מתולדותיה   .16
רמזים בשמה והוראות מזה בקונטרס 'בך יברך ישראל', ספר-השיחות 

ה'תשנ"ב ח"ב עמ' 344, ועוד.
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הוצאת עצי סרק -
חטא או הידור?

בבריאת העולם האדמה צּוְוָתה להוציא "עץ פרי עושה פרי", אך בפועל 
הוציאה גם עצי סרק •  יישוב פירוש ה'פני משה' על פי התבוננות 

מדויקת בלשון הירושלמי • תיקון חטא האדמה בעת הגאולה • סוגייה 
מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 'התקשרות'

"עץ פרי" ו"עץ עושה פרי"
"ארורה  האדמה:  גם  נענשה  הדעת  עץ  חטא  לאחר 

האדמה בעבורך".
חז"ל מבארים שהאדמה נענשה משום שבעת בריאת 
העצים, חטאה כלפי הקדוש-ברוך-הוא ולא מילאה את 

ציוויו כראוי.
בבראשית רבה (ה, ט) מוסבר: 

נתן  רבי  בשם  תני   – הארץ  תדשא  אלוקים  "ויאמר 
הן:  ואלו  מחוייבין  יצאו  וארבעה  לדין  נכנסו  שלושה 
עמהן,  הארץ  ונתקללה  לדין  נכנסו  ונחש  וחווה  אדם 
ולמה  בעבורך...  האדמה  ארורה  יז)  ג,  (בראשית  שנאמר 
על  שעברה  אמר  שלום  רבי  בן  יהודה  רבי  נתקללה? 
הציווי, שכך אמר לה הקדוש-ברוך-הוא 'תדשא הארץ 
אף  נאכל,  הפרי  מה  פרי...)'  עושה  פרי  וגו' (עץ  דשא 
העץ נאכל, והיא לא עשתה כן, אלא 'ותוצא הארץ דשא 

וגו' (ועץ עושה פרי)' – הפרי נאכל והעץ אינו נאכל".
ביאור הדברים:

האדמה צוותה להוציא "עץ פרי" – עץ שכל חלקיו 
נאכלים ולא רק פירותיו; שטעם העץ עצמו יהיה ערב 
את  המתאר  בפסוק  בפועל,  פריו.  כמו  למאכל  וראוי 
עץ  הארץ...  "ותוצא  נאמר  מהאדמה  הצמחים  יציאת 
עושה פרי", כלומר שהעץ מפיק פירות אך הוא עצמו 

איננו ראוי למאכל.
גם  נתקללה  האדם  נתקלל  כאשר  זה,  חטא  בגלל 

האדמה.

ביאור חטא האדמה בירושלמי
(כלאיים  הירושלמי  בתלמוד  גם  מופיע  המדרש  תוכן 

פרק א' הלכה ז'), בשינוי לשון:

על  אמר  שלום  בר  יודן  רבי  הארץ?  נתקללה  "למה 
ידי שעברה על גזרותיו של הקדוש ברוך הוא, 'תדשא 
אלא  עשת  לא  והיא  זרע',  מזריע  עשב  דשא  הארץ 

ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו".
על  שעברה  ידי  "על  מבאר:  משה'  ה'פני  ובפירוש 
גזרותיו של הקב"ה – דצווה עליה (על האדמה) להוציא 
עץ פרי, כדכתיב תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע 
סרק  אילני  על  נצטווה  ולא  למינו  פרי  עושה  פרי  עץ 
ואלו בהוצאה כתיב ותוצא הארץ דשא וגו' ועץ עושה 
פרי וגו' ודרשינן מוי"ו ד'ועץ' דהוציאה אילני סרק ועץ 

עושה פרי".
כלומר, ה'פני משה' מבאר את דברי רבי יודן באופן 
פירושו,  לפי  רבה.  במדרש  שמופיעים  מכפי  שונה 
חטאה  והיא  בלבד,  פרי  עצי  להוציא  צוותה  האדמה 
בכך שהוציאה גם אילני סרק. בשונה מהמובא במדרש 
שחטא האדמה היה בכך שלא הוציאה עצים הנאכלים 

כמו הפרי. 
משה':  ה'פני  של  פירושו  על  להקשות  יש  לכאורה, 
מאחר שדעתו של רבי יודן מבוארת ומפורשת במדרש 
נאכל",  העץ  ש"אין  בכך  הינו  האדמה  שחטא  רבה, 
בירושלמי,  שהובאו  דבריו  פירוש  גם  שזהו  מסתבר 

ומהיכן לו לפרש את דברי רבי יודן באופן אחר? 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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ואכן, כך הקשה הר"מ כשר בחומש "תורה שלמה" 
(בראשית א, יא – חלק א עמ' קיח, הערה קס) וזה לשונו:

על  ש'עברה  שאמר  שלום  בר  יודן  רבי  "בדברי 
שהוציאה  זהו  היינו  משה'  ה'פני  פירש  גזרותיו', 
אילני סרק. ותמוה, דמבואר להדיא בבראשית-רבה 
דרבי יודן בר שלום מבאר מה שעברה הוא שהציווי 
וזה  כן,  עשתה  לא  והיא  נאכל  יהיה  העץ  שגם  היה 
בר  יודן  רבי  בלשון  הירושלמי  כוונת  דגם  פשוט 
שלום הוא... כיוון דדברי רבי יודן בר שלום בעצמו 
בבראשית רבה מבואר כמ"ש לעיל, פשוט דגם כאן 

הכוונה כן".

התבוננות בלשון התלמוד הירושלמי
ונראה ליישב:  

במדרש רבה ובירושלמי, מיד אחר דברי רבי יודן 
שהאדמה  וסובר  החולק  פינחס  רבי  דברי  הובאו 
בציוויה  שמחה  אמר  פנחס  "רבי  חטאה:  לא  כלל 
לשון),  בשינוי  רבה  (במדרש  סרק"  אילני  והוסיפה 
על  צּוותה  לא  שהאדמה  מודה  פנחס  רבי  כלומר, 
זאת  שעשתה  סובר,  שהוא  אלא  סרק,  עצי  הוצאת 
על מנת להדר בקיום רצון הבורא, "לא עברה אלא 
סרק  אילני  גם  והוציאה  והוסיפה  בציוויה  שמחה 
שהן צריכין לתשמישו של אדם לעצים ולבניין" (פני 

משה שם). 

לפי  כי  ומבארים  ממשיכים  ובירושלמי  במדרש 
רק  האדם  עם  יחד  האדמה  נתקללה  פינחס  רבי 
פינחס  דרבי  דעתיה  ממנה, "על  נוצר  שהוא  משום 
דכן  ביזא  ליט  דאמר  כאינש  הארץ?  נתקללה  למה 
בעבור  אלא  הארץ  נתקללה  לא  כלומר,  איינק", 

האדם (פני משה שם).
הנה, בלשון רבי יודן כפי שהם מובאים בירושלמי 
לא מבואר במה חטאה האדמה, רבי יודן רק מציין 
ללשונות הפסוקים. בציווי ה' נאמר "עץ פרי עושה 

פרי", ובביצוע – "ועץ עושה פרי".
כתגובה  הבאים  פינחס  רבי  בדברי  זאת,  לעומת 
  – סרק  אילנות  בפירוש  מוזכרים  יודן  רבי  לדברי 
"שמחה בציוויה והוסיפה אילני סרק". דחוק לפרש 
דיבר  לא  כלל  פנחס,  רבי  חולק  עליו  יודן,  שרבי 
אודות עצי סרק,להחליף את הטקסט המוצהב לזה:

פנחס,  רבי  חולק  עליו  יודן,  שרבי  לפרש  "דחוק 
כלל לא דיבר בעצי סרק. מסתימת לשון הירושלמי 
נראה שגם דברי רבי יודן נסובים אודות עצי סרק" 

שחטאה של האדמה היה בהצמחת אילנות סרק.
שרבי  בפירוש  נאמר  רבה  במדרש  זאת,  לעומת 
יודן סבור שהחטא אינו קשור כלל לעצי סרק אלא 

לטעם העץ.
ה'פני משה' העדיף לפרש כפי הוראת פשט לשון 
הירושלמי, ונמנע מלהעמיס עליו את דברי המדרש 
רבה. לפיכך פירש ששני האמוראים מדברים אודות 
הוצאת עצי הסרק שלא צוותה בהם האדמה, אלא 
שנחלקו כיצד לפרש זאת: לרבי יודן זהו חטא ולרבי 

פינחס יש בכך מעלה. 
[יש לציין, שגם בתוכן העניין יש מעלה בפירוש 
במדרש  שהובאה  כפי  במחלוקת  שכן  משה'.  ה'פני 
פינחס  רבי  דברי  מהווים  כיצד   – לתמוה  יש  רבה 
דחייה לדברי רבי יודן? הלא שני הצדדים עוסקים 
בשני דברים שונים – רבי יודן מדבר על היעדר טעם 
אילנות  הוספת  על  פינחס  רבי  ואילו  בעצים  טוב 
כיצד  לבאר  נדחקו  המדרש  מפרשי  ואכן,  סרק! 
דוחים דברי רבי פינחס את דברי רבי יודן, ש"מאחר 
וקיימה  הציווי  מן  חסרה  שלא  שכן  כל  שהוסיפה 
ופלפלין  אתרוג  כמו  פרי  עץ  שהוציאה  העיקר, 
שהם עץ פרי עושה פרי (אתרוג ופלפלים טעם העץ 
והפרי שווים), שאם לא עשתה עיקר הציווי לא היה 
פשט  לפי  אמנם,  מהרז"ו).  (ביאור  שתוסיף"  יתכן 
יודן  רבי  גם  שכן  דוחק,  כל  אין  הירושלמי,  לשון 

דיבר אודות הוצאת עצי הסרק].

תיקון עצי הסרק בעת הגאולה
בכך  האדמה  חטאה  הירושלמי,  לפי  כאמור, 
זה  חטא  בהם.  נצטוותה  שלא  סרק  עצי  שהוציאה 
יתוקן בעת הגאולה. בתורת כהנים (פ' בחוקתי): "מנין 
פירות?  עושים  להיות  עתידים  סרק  אילני  שאף 

תלמוד לומר (ויקרא כו, ד) 'ועץ השדה יתן פריו'".
ושני פרטים בדבר: 

שהיה  כפי  הראשון  למעמדה  תחזור  האדמה  א) 
כהנים  בתורת  הדברים  וכמשמעות  שחטאה,  קודם 
(שם) שכללות עניין צמיחת הפירות יחזור למעמדו 

שהיא  כדרך  לא   – פריו"  יתן  השדה  "ועץ  הקדום: 
אדם  בימי  שעשתה  כדרך  אלא  עכשיו  עושה 

הראשון...".
ומצב  למעמד  האדמה  תתעלה  התיקון,  בעת  ב) 
עצים  שאף  תחילה,  בו  שהייתה  מזה  יותר  נעלה 
שהיו עצי סרק ייעשו לעצי פרי, עילוי בדוגמת עניין 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת בשלח
י"ז בשבט, שבת שירה

שחרית. נוהגים לעמוד בעת קריאת השירה1.
חומה  להם  ב"והמים  לנגן  נהוג  חיינו  בבית   *
. . ומשמאלם" הראשון (יד,כב) כמו בסוף-פסוק 
רגיל, ובשני (יד,כט) כמו לפני "חזק", וכן בתיבות 
"ובמשה עבדו" (יד,לא). בשירה עצמה (פרק טו) 
מנגנים בכל מקום של שמות ה': פסוקים א-ג. ו. 
יא. טז-יט. ובשירת מרים (טו,כא): "שירו לה' . . 
בים" וכן ב"נהלת בעזך אל נווה קדשך" (טו,יג)2.

* בשירה, בפסוק (טז) "מקדש ה' כוננו ידיך", 
יש לקרוא ברור את הזקף-גדול שבתיבת 'מקדש', 
ולהפסיק מעט אחריה, כדי שלא ישתמע שמדובר 

ב"מקדש ה'" אלא במקדש שאותו כוננו ידי ה'.
ֶזכר  את  "תמחה  הפרשה:  בסוף  קוראים3   *
עמלק",  בצירי)  (ז'  ֵזֶכר4  ואחר-כך  בסגול),  (ז' 

היה  כשהרבי  בדרך-כלל  כולל-חב"ד.  לוח   .31 עמ'  ספר-המנהגים   .1
מאמצע  עומד בקרה"ת, הפנה פניו אל הס"ת מ"ויושע" מתחילת או 
הפסוק לערך (לא הייתה קביעות בזה) ועד גמר שירת מרים; וכן עמד 

בין שני אלה החל משנת תשל"ח מאז שהחל לשבת בקרה"ת.
מרדכי  ר'  הרה"ח  הבעל-קורא,  של  קרה"ת  בהקלטת  הוא  כן   .2

שוסטערמאן ע"ה.
אדמו"ר הזקן היה קורא בתורה את שירת הים בנוסח-טעמים מיוחד, 
שבתורה,  השירות  משאר  וגם  השנה  דכל  הקריאה  מנוסח  השונה 
וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-צדק, 
(ליקוטי- נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד 

דיבורים ח"ב עמ' 460 [במהדורה המתורגמת ללה"ק: עמ' 313]. וראה 
ב'ספר התולדות – אדה"ז' ח"ד עמ' 1070משיחה בסעודת ליל שש"פ 

תש"ו).
3. ספר-המנהגים שם, ובמנהגי פורים בעמ' 72. וראה שם הערת הרבי 

בארוכה.
4. הקורא בתורה וטעה בתיבה אחת, רגילים בין אנ"ש לחזור רק על 
התיבה המוטעית, כמו כאן בניקוד תיבת "זכר" (ואין חוששים שיישמע 
בשו"ע  וראה  עצמו).  בפסוק  כתובות  יחד  גם  המילים  שתי  כאילו 
אדה"ז הל' קריאת-שמע סי' סד ס"ב, פרמ"ג שם, א"ר סי' קלז ס"ק ד 

'הכאת  שלילת  [בדבר  במפטיר  והן  בשביעי  הן 
עמלק' – ראה 'התקשרות' גיליון קט5].

הפטרה: "ודבורה אשה נביאה . . ארבעים שנה" 
(שופטים פרק ה)6.

המנהג לאכול 'שווארצע קאשע'7 [דייסה ממין 
(בטעות8)  קודש  בארץ-  כיום  הנקרא  קטניות 

בשם 'כוסמת'], ומקורו כדלהלן:
בשבת שירה תש"ב סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 

נ"ע9:
"המהר"ל מפראג [שהיה מייסד, מבסס ומפיץ 
של מנהגי ישראל10] קבע מנהג11, אשר בשבוע של 

וב'התקשרות' גיליון שמ עמ' 19 וש"נ.
פורים'   – יוסף  ב'ילקוט  שנסמנו  מקומות  מראי  גם  ראה   .18 עמ'   .5

עמ' קי הערה יא. 
תשל"ו  ובשיחות-קודש  כולל-חב"ד.  לוח   .32 עמ'  ספר-המנהגים   .6
להוציא  בהפטרות,  לקצר  בד"כ  חב"ד  שמנהג  איתא,   459 עמ'  ח"א 
פרשתנו [ההפטרה הארוכה ביותר!] כי בה גם המלחמה היא חלק מן 
השירה, עיי"ש. [הרה"ג ר' מאיר מאזוז שליט"א כתב לי בטעם הדבר 
מקפידים  הרוב  "שעל  כיוון  בהפטרות,  מקצרים  בד"כ  שהספרדים 
האשכנזים שלא לפחות מכ"א פסוקים בהפטרה [שו"ע אמוה"ז ר"ס 
מצאתי  וזה  סגי,  עניינא  דסליק  דהיכא  סומכים  והספרדים  רפד], 
מיחלפא  שקלים  פ'  בהפטרת  רק  השנה.  במשך  הפטרות  בכעשר 
שיטתייהו של האשכנזים והספרדים. ומנהגנו בתוניס להתחיל גם שם 

'בן שבע שנים' כמנהג אשכנז" - ומנהג חב"ד שם כהספרדים].
יז  היום-יום,   - המקור  כולל-חב"ד.  לוח   .72 עמ'  ספר-המנהגים   .7
בטבת. ובהערות וציונים שם ח"ב ציין שהמנהג נזכר כבר בב"ח סי' רח 
בקטע  בפנים  האמור  לכל  קשור  וכנראה  מסתפקים.  והתוספות  ד"ה 

הבא (כיוון שהמאכל חביב על העופות).
8. משנה-ברורה סימן רח ס"ק ב. סידור 'מנחת ירושלים' (תשל"ב) עמ' 

1057. וראה אנציקלופדיה תלמודית ערך 'דגן' ובציורים שם.
9. ספר-השיחות תש"ב עמ' 73.

10. התוועדויות תשמ"ז שבהערה הבאה.
בכל  זה  מנהג  עתה  מחדשים  היו  "והלוואי  הרבי:  העיר  בשעתו   .11
קהילות ישראל", התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 448 (ועיי"ש בחריפות 
מבאר   522 עמ'  ח"ב  ובליקוטי-שיחות  מוגה),  בלתי   -  454 בעמ' 
עד"ז,  לפרסם  כשהציעו  למעשה,  אולם  עיי"ש.  זה,  מסיפור  ההוראה 
המנהג  נשתקע  כנראה  כי  עתה -  זה  כל  להעתיק  בהוראה: "לא  נענו 
לגמרי, וכשם שמצווה כו' כך כו'" (=כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, 

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ט"ז 
שבט

י"ט 
שבט

כ"ב 
שבט

תרכ"ט

תשנ"בת"ש

תשמ"ח

פטירת הרב"ש
ברוך  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
שלום שניאורסאהן – הרב"ש – בנו 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  בכורו 
נפטר  אדמו"ר.  כ"ק  של  סבו  וסב 
בגיל שישים ושתים, ביום ה' פ' יתרו. 
ליובאוויטש  בעיר  כבוד  מנוחתו 
בתוך אוהל אביו כ"ק אדמו"ר הצמח 

צדק.
(בית רבי ע' 240 (ח"ג פ"ח). ימי חב"ד ע' 120)

הסתלקות הרבנית חיה מושקא ע"ה
הרבנית  יום פטירתה של אשת של כ"ק אדמו"ר, 
חי' מושקא, בתו השניה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
רביעי  ליום  באור  נפטרה  ושש.  שמונים  בגיל   -
למחרת,  שהתקיימה  ובהלוויתה  משפטים  פ' 
איש.  אלף  עשרה  מחמש  למעלה  השתתפו 

ומנוחתה כבוד בניו יורק. 
שכ"ק  משיחותיו,  באחת  העיר  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ נסתלק בחודש שבט (י'), וכן גם 
שטערנא  הרבנית  אמו  (י'),  רבקה  הרבנית  זקנתו 

שרה (י"ג), ובתו הרבנית חי' מושקא (כ"ב).
(ימי חב"ד ע' 124)

אביו של הרבי מגיע לגלות 
למקום  שניאורסאהן,  יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  הגיע  שבו  היום

גלותו צ'יאילי בקזחסטאן. 
אותו  שלחו  הם  ולכן  השלטונות,  בעיני  יצחק  לוי  רבי  היה  מסוכן  אסיר 
העיירה  הייתה  ענק  סוהר  בית  צ'יאילי.  ביותר  הנידח  למקום  לגלות 
צ'יאילי, בית סוהר שלא הצריך להחזיק שומרים. בלתי אפשרי היה לברוח 
מצ'יאילי. מסביבה היו מאות ק"מ של מדבר עם ביצות, האויר שם היה 
מעופש, ויתושי הביצות היו רודפים את האדם בכל אשר ילך. בתיה של 
צ'יאילי היו עשויים חימר וקירות הבתים היו תמיד לחים ורטובים. בקיץ 
מסוכנות  למחלות  שגרמו  וסרחון,  צחנה  ומעלה  לוהטת  השמש  היתה 
שנים  מארבע  יותר  מקפיא.  קור  היה  ובחורף  אדם,  חיי  מקצרות  שהיו 

היה רבי לוי יצחק בצ'יאילי עד ניסן תש"ד. 
(ימי חב"ד ע' 121)

קובץ מיוחד לכ"ב שבט
יארצייט- שבט,  כ"ב  לקראת 
הרבנית  של  הרביעי  הילולא 
הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, 
הורה הרבי להדפיס קובץ מיוחד 
ע"ד  ומכתביו  משיחותיו  המכיל 

מעלת נשי ובנות ישראל. 
תפילת  לאחר  שבט  כ"א  ביום 
חילק  שיחה,  ואמירת  מעריב 
את  שנשא  הקונטרס  את  הרבי 
בצירוף  שבט",  כ"ב  "קובץ  השם 
דולרים  חמישה  של  שטר 
(חמ"ש – ר"ת שמה של הרבנית) 

ו"לעקאח".
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פרשת בשלח
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים 

(יג,יז)
והתרחבות  התפשטות  על  מורה  'פלישתים' 
ללא הגבלה (מלשון הביטוי 'מבוי המפולש', היינו 

שהמבוי פתוח משני צדדים, ללא מחיצות).
יש בחינת 'פלישתים' בצד הטוב – הקדושה, ויש 
הוא  הראשון  ההפכי.  בצד  'פלישתים'  בחינת  גם 
שמחת הנפש בבוראה בפילוש, בגילוי ובהתפשטות 
גדולה; והאחרון הוא 'שמחה' של ליצנות והוללות 
(כמאמר רז"ל (עבודה זרה יט) "ובמושב לצים לא 
ישב" – אלו פלישתים). האדם מתלוצץ מכל דבר, 

ואין מעצור לרוחו כלל.
להתקרב  מתחיל  כשהאדם  העבודה,  בראשית 
שמחה  של  לעבודה  מיד  לגשת  לו  אל  לאלוקות, 
בלתי מוגבלת, 'פלישתים דקדושה', כי מהתנהגות 
וליצנות,  להוללות  ליפול  האדם  עלול  כזו 

ל'פלישתים דקליפה'.
בני-ישראל  יציאת  עם  הכתוב,  שאמר  זהו 
דרך  אלקים  נחם  "ולא  דרכם:  בראשית  ממצרים, 
קרוב  "כי   – דקדושה  'פלישתים'   – פלשתים"  ארץ 

הוא" – ל'פלישתים' דקליפה.
קבלת  מתוך  ה'  את  לעבוד  האדם  על  תחילה 
לשמחה  יבוא  אחר-כך  ורק  יתברך,  מלכותו  עול 
צדיקים  "שמחו  צז):  (תהילים  ככתוב  אמיתית, 

בה'".

(תורה אור פר' בשלח דף סא עמ' ג' וד') 

וחמושים עלו בני-ישראל מארץ מצרים 
(יג,יח)

שבת  זין (ירושלמי  כלי  בחמישה  שהיו מזויינים 
פ"ו)

בכל יום חייב אדם לחוות מחדש חוויית יציאת 

על-ידי  נעשה  זו  'יציאה'  תפילתו.  בשעת  מצרים, 
חמשת 'כלי הזין' המנויים במשנה (שבת פו): חרב 
(סייף), רומח, קשת, תריס (מגן) ואלה (א' קמוצה).
חרב – היינו פסוקי דזמרה (מלשון זמיר עריצים). 
בגדולת  והתבוננות  מקום  של  שבחיו  סידור  הוא 
הבורא, ועל-ידי זה מתחיל ביטולו של היצר הרע. 
ככתוב (תהילים קמט): "רוממות אל בגרונם (ועל-

ידי זה) וחרב פיפיות בידם".
רומח – רמ"ח התיבות של קריאת שמע, על-ידי 
אמירת קריאת שמע כדבעי למהווי – מבטלים את 

הרע מכול וכול.
קשת – הבקשות של שמונה-עשרה (ראה תרגום 

אונקלוס ל"בחרבי ובקשתי" – בראשית מח,כב).
בשעת  שלובשים  והתפילין  הטלית   – תריס 
להתפלל,  מתאמץ  שהאדם  בשעה  כי  התפילה. 
במחשבות  לבלבלו  לעומתו  הרע  יצר  מתגבר 
'אבני  מפני  ומגן  תריס  הם  ותפילין  והטלית  זרות; 

בליסטראות' אלה.
אלה – האלה הוא שבט שמכים בו. ובעבודת ה' – 
מה שאמרו רז"ל (ברכות ה) "לעולם ירגיז אדם יצר 
ישפיע  לא  רכים  בדיבורים  כי  הרע",  יצר  על  טוב 

על יצרו הרע.
ו'רומח',  ב'חרב'  להשתמש  צריכים  (לפעמים 
ב'אלה',  די  ולפעמים  לגמרי;  הרע  את  המבטלים 
יש  איסור  תאוות  כלפי  כי  בעלמא.  הכאה  שהיא 
להפעיל 'חרב ורומח', ואילו כלפי תאוות היתר די 

בהכאה בלבד).

(ספר המאמרים תש"ד, עמ' 100) 

אז ישיר משה (טו,א)
גדולתו  היתה  מה  הצמח-צדק:  אמר  פעם 
המיוחדת של משה רבנו בעת קריעת ים סוף? – כל 
ישראל היו בהתפעלות גלויה וגדולה, ואילו למשה 

ממעייני החסידות
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רבינו היה "קַאלטע ברַאנד" (התפעלות קרה).
התפעלות  יש  נ"ע:  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  וביאר 
אינה  ההתלהבות  בקרירות,  היא  זה  ועם  גדולה 
גלויה. וכפי שהיה במכת ברד, שהיה ברד, קרירות, 
"ואש מתלקחת בתוך הברד" (וארא ט,כד). ועל דרך 
זה – להבדיל – בקדושה: בפנימיותו של האדם הוא 
בו  נראית  לא  כלל,  ניכר  אינו  הדבר  אך  אש,  כיקוד 

שום תנועה של התפעלות.

(ספר השיחות תרצ"ו עמ' 233)

ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל 
מדבר שור (טו,כב)

הסיען בעל כורחם (רש"י)
מההתגלות  ולהיפרד  להנתק  רצו  לא  בני-ישראל
ולכן  הים,  קריעת  בשעת  שראו  הנעלה  האלוקית 

הוצרך משה להסיעם 'בעל כורחם'.
ומדוע באמת הסיען משה מגילוי נעלה זה?

הכוונה העליונה היא שבני-ישראל יעשו לה' 'דירה 
בתחתונים' – בעולם-הזה הגשמי דווקא. לכן 'הסיען' 
והביאם  הנעלית  מדרגתם  הורידם  כלומר,  משה, 
כנאמר  'ראייה',  מלשון  שור   – שור'  'מדבר  לבחינת 
(במדבר כד), "אשורנו ולא קרוב", היינו שיכירו בכך 
הנראה  התחתון,  הזה  בעולם  היא  הכוונה  שעיקר 

לעין הגשמית.
רק  כי   – מרתה"  "ויבואו  בהמשך  שכתוב  זהו 

בעולם-הזה ישנה מציאות של מרירות ורע.

(תורה-אור – פרשת בשלח, דף סב, עמ' ב) 

ראו כי ה' נתן לכם השבת (טז,כט)
הנועם והעונג שהאדם מרגיש ביום השבת תלויים 
החול.  ימי  בששת  שלו  והעבודה  ההכנה  במידת 
שבת  בערב  שטרח  "מי  ג)  זרה  (עבודה  וכמאמרם 

יאכל בשבת".
זהו "ה' נתן לכם השבת": ה' נתן בידכם את השבת. 

מידת הקדושה והעונג שתרגישו ביום השבת ניתנה 
בידכם...

(לקוטי תורה פר' בשלח דף כ' עמ' ג') 

צא הילחם בעמלק (יז,ט)
ממצרים  בצאתם  לבני-ישראל  היו  מלחמות  שתי 
קריעת  (לפני  פרעה  מלחמת  התורה:  לקבלת  בדרך 

ים-סוף) ומלחמת עמלק.
במלחמת פרעה נאמר (שמות יד): "ה' יילחם לכם" 
בעמלק",  הילחם  נאמר: "צא  עמלק  במלחמת  ואילו 

אתה תילחם. מהו הטעם לשינוי זה?
פרעה לא מנע מבני-ישראל ללכת להר-סיני (אלא 
הוא בא אחריהם) – על כן ה' הוא שנלחם בו. לעומת-
לעכב  וביקש  בני-ישראל  כנגד  התייצב  עמלק  זאת, 
נצטוו  לכן   – בהר-סיני  התורה  לקבלת  הליכתם  את 

ישראל להילחם בו.
יש  התורה,  לקבלת  ומעכב  מונע  שיש  בשעה 
לצאת למלחמה כדי לבטל את המונע ומעכב מלקבל 

ומללמוד תורה.

(ליקוטי-שיחות, כרך א, עמ' 145-144) 

ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו (יז,יג)
עמלק"  "ויבוא  נאמר  להילחם  בא  עמלק  כאשר 
בלבד ולא נזכר "עמו", ומהו שמוסיף כאן "את עמלק

ואת עמו"?
הגאווה   – עמלק  עמלק".  גויים  "ראשית  אלא: 
יתר  לכל  והסיבה  הראש  הוא   – שבאדם  והגסות 
המידות  שאר  מחמתו.  הבאות  הרעות  המידות 

הרעות הן בבחינת "עמו" של "עמלק".
(הגאווה  בעצמו  עמלק  רק  נזכר  תחילה  לכן 
יותר  מאוחר  אך  הרע.  לכל  היסוד  שהוא  והגסות) 
"נולדו" מעמלק זה יתר המידות הרעות – "את עמלק 

ואת עמו".

(ספר המאמרים תש"ט, עמ' 66)
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ושתלך מחיל אל חיל, הן כרופא והן כאדם פרטי".
לאחד ששאל בנוגע לאיזה עניין אמר הרבי: "אם 
ומה  רב,  אצל  לשאול  יש  וספיקות,  שאלות  ישנם 
שהוא לא ידע - יגידו הרופאים בפרטיות, ואחר כך 
לשאול  יש  שאלה  של  ענין  כל  עצתם.  כפי  לעשות 

אצל רב פוסק דינים".
לרבי  אמר  קופמן  חיים  לשעבר  הכנסת  חבר 
חזרתו  שלפני  פקודה  לו  נתן  מיידנצ'יק  שהרב 

לארץ-הקודש ילך לראות את הרבי...
הרבי: "אני מקווה שזה לא פקודה, אלא גם ברצון 
עצמו...". הרבי נתן לו דולר עבורו ודולר "כפליים 
נתן  כך  אחר  הכנסת".  כל  "עבור  ודולר  לתושיה", 
עבור  אחד  הנ"ל,  של  לאשתו  דולרים  שני  הרבי 

העזרה לבעל, ואחד עבור עצמה.
וישנם  היות  מהרבי,  ברכה  ביקשה  אחת  אישה 
חס  פוגרום  להתרחש  שיכול  בעיתונות  דיווחים 
יהודי  עבור  ברכה  מבקשת  היא  ברוסיה  ושלום 

לנינגרד שמשפחתה ביניהם.
נוקטת  שהיא  אמרה  הממשלה  "הרי  הרבי: 
קודם".  עוד  המשיח  יבוא  ומסתמא  בזה,  אמצעים 

אחר כך נתן לה דולר עבור יהודי לנינגרד.
קצר  זמן  לפני  עליו  ציווה  שהרבי  אמר  אחד 

לבדוק את התפילין, ובדק ונמצאו כשרות.
הרבי: "כל זוגות התפילין?".

הנ״ל: "כן, רש״י ור״ת".
הרבי: "וכולן כשרות?".

הנ״ל: "כן".
הרבי: "זהו פלא!... בכל אופן אתם אומרים שכבר 
בדקו, במילא לא אתווכח אתכם, שיבדקו המזוזות. 

בשורות טובות".
מלמעלה  מכתב-ברכה  לרבי  נתנה  קארף  גב׳ 

מ-400 נשים שהלכו למבצעים לכבוד יו״ד שבט.
הרבי : "יישר כוח גדול עבור כל הברכות, והקב"ה 
קבע שכל אחד שמברך יהודי, נותנים לו מלמעלה 

שפע ברכות לו ולבניו ולנכדיו".
לרב קאפל בכר מדרום אפריקה נתן הרבי דולר, 
ממה  שאין  אפריקה  בדרום  שם  "שימסור  ואמר 
טוב,  יהיה  אז  עד  וגם  המשיח,  בא  בקרוב  לפחד, 

ובבוא המשיח יהיה טוב עוד יותר".
אישה אחת ביקשה עצה מהרבי באיזה ענין.

הרבי: "תשאלי את הנ״ל אצל רב, ותאמרי לו את 
השולחן- השקפת  את  לך  יאמר  והוא  הפרטים  כל 

ערוך".
וה׳  רב,  "תשאל  אמר:  מהעוברים  וכמה  לכמה 

יצליחך".
בחלוקת  שוב  הרבי  החל  מעריב  תפילת  אחר 
דולרים לצדקה. כשעבר הר׳ אברהם שם-טוב, פנה 

אליו הרבי ודיבר איתו במשך זמן.
הנ״ל המשיך בדרכו, ואחר שעברו מספר אנשים, 
הורה הרבי לקרוא לו שוב, ודיבר עמו שוב במשך 
זמן. הנ״ל המשיך בדרכו, ואחר שעברו עוד מספר 
אנשים הורה הרבי לקרוא לו בפעם השלישית ודיבר 

עמו שוב.
את  בידו  כשמעודד  הרבי  יצא  החלוקה  בסיום 

השירה.

יום שלישי, ח"י שבט
הרבי נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:15 (מאוחר 

מהרגיל).
כמו־כן לתפילת מנחה נכנס בשעה 15:30 (מאוחר 
מהרגיל). לתפילת מעריב נכנס כרגיל בשעה 18:00.

במשי  כשלבוש  מחדרו  הרבי  יצא   18:30 בשעה 
בלי מעיל וחגור בגרטל, ונסע לביתו! 

של  בילדים  הבחין  למכונית  כשנכנס  כן  לפני 
והחל  מהמכונית  יצא  הרבי  בצד.  שעמדו  שארף 
לחלק צדקה לילדים. בינתיים הגיעו ילדים נוספים, 
והרבי עמד וחילק צדקה במשך 3 דקות לערך ואחר 

כך נסע לביתו.
[ - יש להעיר שמתחילת השנה, שנת ניסים, הרבי 

לבוש כל יום בסרטוק משי, בגדי שבת].

יום רביעי, י"ט שבט
לכולם  ואפשרו  בבית,  הייתה  שחרית  תפילת 
את  מעודד  מהתפילות  הרבי  כשחוזר  להיכנס. 

השירה בידו.

יום חמישי, כ' שבט
נסע  הרבי  היום  כרגיל.  הייתה  שחרית  תפילת 
לאוהל לערך בשעה 13:30 וחזר בשעה 18:30 לערך, 
ואחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. אחר 
תפילת מעריב החל הרבי בחלוקת דולרים לצדקה, 

שטר אחד של דולר לאנשים נשים וטף.
החלוקה  ובסיום  דקות,  מספר  נמשכה  החלוקה 

כשעלה הרבי לחדרו עודד בידו את השירה.
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שיחה ב'
"ארץ  הפסוק  כל  את  הרבי  הסביר  זו  בשיחה 
יהודי,  כל  של  ה׳  בעבודת  וגו׳  ושעורה"  חטה 
בהתאם לכך שעל היהודים נאמר "ואתם תהיו לי 

ארץ חפץ".
״חטה ושעורה״ - חטה הוא מאכל אדם, ושעורה 

מאכל בהמה.
״גפן״ - גילוי הכוחות שנמצאים ביהודי בהעלם, 

וכמו שנאמר "נכנס יין יצא סוד".
כוחותיו  את  גילה  שהאדם  לאחר   - ״תאנה״ 
הנעלים (גפן), יש בכוחו לברר את העולם גם כפי 
שנמצא בדרגא נמוכה ביותר, תאנה מלשון "תואנה 
הם מבקשים", ועל-דרך-זה ישנה דעה שעץ הדעת 
היה עץ תאנה, ולכן מצינו שאחר כך היה "ויתפרו 

עלי תאנה" כיוון שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו".
שהם  אלא  בגרעינים  מלא  הרימון   - ״רימון״ 
מורה  זהו  האדם  ובעבודת  בקליפתם,  מכוסים 
בדברים  דווקא  שהם  המצוות  בקיום  העבודה  על 

גשמיים שאין ניכר בהם קדושה.
פעם  "ארץ"  כתוב  בפסוק   - שמן״  זית  ״ארץ 
נוספת כיוון שכאן מדובר על עבודה נעלית יותר, 
"זית" עליו אמור חז״ל, הזית הזה אינו מוציא שמנו 
עד שכותשין אותו, ובעבודת ה׳ זוהי ה״אתכפיא".

עבודת  על  מורה  תמרים,  דבש   - ״דבש״ 
הצדיקים, וכמו שכתוב "צדיק כתמר יפרח", ועל-

בבירור  עבודתם  ידי  שעל  יהודי  כל  אצל  דרך-זה 
העולם הרי הם "ועמך כולם צדיקים".

בחז״ל  המובא  את  הרבי  הזכיר  השיחה  באמצע 
כרמון",  מצוות  מלאים  ישראל  פושעי  "שאפילו 
תרי״ג  בהם  שיש  רימונים  שיש  בספרים  ומובא 
שרמון  לומר  יש   – הרבי  הוסיף   – אבל  גרעינים, 
שיש בו רמ״ח גרעינים אפשר על-כל-פנים למצוא, 
טוב",  "ועשה  של  העבודה  הוא  שהעיקר  מכיוון 

פעולה חיובית...
בסיום שיחה זו ניגנו שוב ניגון שמח והרבי עודד 

בתנועות ראשו.
אחר כך פנה לצד המערבי ששם עמדו האורחים 
ממונטריאול  אורחים  לשבת  לכאן  "הגיעו  ואמר: 
האורחים  לחיים".  באמירת  אותם  יכבדו  ובוודאי 

החלו לומר לחיים והרבי ענה לכל אחד מהם.
אחר כך הוסיף הרבי בחיוך: 'שגם שאר האורחים 
לקהל  ענה  והרבי  "לחיים"',  לאמירת  יצטרפו 

האורחים "לחיים" בחיוך.

אחר כך החל הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו ז״ל 
וכל הקהל הצטרף בשירה אדירה.

בראשו  עזות  בתנועות  הרבי  סימן  הניגון  בעת 
הק׳ לחזור על התנועה הידועה של ניגון זה והקהל 
הרבי  החל  השירה  בסיום  פעמים.  כמה  זאת  שר 

בשיחה השלישית.
שיחה ג'

משקה  בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הורה  הרבי 
שיעלו ויכריזו וכו׳ וש"מהם יראו וכן יעשו".

בקבוקים.  כ-18  השולחן  על  העמיד  המזכיר 
הרבי מזג מכל בקבוק מעט לתוך כוסו ונתן לכל 
אחד את הבקבוק. כשניגש פרופסור ירמיה ברנובר 

חייך אליו הרבי חיוך רחב.
לרב מרדכי גל (שליח הרבי ברמת-גן), שהכריז 
ואחר- רבה",  "הצלחה  הרבי  אמר  חב״ד  בית  על 
כך הוסיף הנ״ל ועבור "בית חיה", והוסיף "ועבור 
מָאל  ַא  הרבי: "נָאך  ואמר  שניאור",  בית  מדרשית 

הצלחה!".
בסיום החלוקה החל הרבי לנגן (שוב) בעוז את 

ניגון ההקפות לאביו ז״ל.
אחר-כך שתה הרבי את כל הכוס שהייתה מלאה 

ב'משקה', ואכל מהמזונות.
לאוכלו  שהחל  התמר  את  לאכול  סיים  וכן 
"שיבנה  שינגן  לחזן  הורה  ההתוועדות,  בתחילת 
בעיקר  הק',  ראשו  בתנועות  ועודד  ביהמ״ק", 

לכיוון האורחים.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 15:45.

אחר כך התפללו מנחה. בחזרת הש״ץ שר החזן 
בתחילה  בידו  מניף  החל  והרבי  שלום",  ב״שים 
לעבר הילדים (שארף) שעמדו לידו ואחר כך פנה 

לכיוון הקהל והניף בידו בחזקה ובשמחה רבה.
נכנס  קודש  שבת  מוצאי  של  מעריב  בתפילת 
לעבר  השירה  את  ועודד  למעלה  לזאל  הרבי 

הילדים (שארף) וכן כשיצא.

יום ראשון, ט"ז שבט
חלוקת  במהלך  שאירעו  דברים  מספר  להלן 

הדולרים:
ואמר:  דולרים  שני  הרבי  נתן  מסויים  לד"ר 
שלך".  המטופלים  עם  הצלחה  של  כפולה  "מנה 
"הקב"ה  הרבי:  ואמר  ברכות  כמה  ביקש  הנ"ל 
יעזור שיהיה לך בשורות טובות בכל עניינים אלו, 
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פירות שבעת המינים
 בעבודת ה'

הנהגות ביום חמישה-עשר בשבט • אין ליהודים בדרום-אפריקה 
ממה לפחד • היכן פותרים שאלות וספיקות •  מתוך 'בית חיינו'

ליל שבת קודש, י"ד שבט
18:10 בשעה  לערך  שבת'  ל'קבלת  נכנס  הרבי 

הניף  דודי'  ב'לכה  וכן  השירה,  את  חזק  כשמעודד 
בסוף  ובפרט  (שארף),  הילדים  לעבר  בחזקה  בידו 

"לכה דודי" הניף ידו בחוזק ובמשך זמן.

יום שבת קודש פרשת בשלח, ט"ו שבט
הרבי  עמד  הים"  ל״שירת  הבעל-קורא  כשהגיע 
נשען  הקריאה,  בימת  לעבר  הק׳  כשפניו  והסתובב 
על הסטענדר והביט בחומש, ומדי פעם הביט מעט 
על ה״בעל קורא״ (הרב שוסטרמאן), וכך נשאר עד 
הסתובב  אז  וגו',  מרים"  להם  "ותען  הפסוק  סיום 
חזרה לכיוון מזרח ונשאר לעמוד עד לסיום הברכה.

התוועדות
על השולחן של הרבי היו מונחים שלוש סלסלות 

של פירות.
אשכולות  ועליה  מכסף  סלסלה  הייתה  הראשונה 
סלסלה  הייתה  השנייה  ותמרים.  תאנים  ענבים, 
גדולה יותר, מקושטת בפרחים ובתוכה פירות, ועוד 
סלסלה קטנה יותר שעליה היה מונח כמו עץ קטן 

שבענפיו תלויים פירות.
לערך.   13:40 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
התיישב (בתחילה הביט על הסלסלות עם הפירות) 
"שיר  לשיר  הקהל  החל  כשסיים  קידוש.  ועשה 

מזמור".
בינתיים טעם הרבי מעט מהמזונות ואחר-כך לקח 
לענות  והחל  אחד,  ענב  ואכל  הכסף  של  מהקערה 

לחלק מהקהל 'לחיים'. בהמשך לקח תמר אחד ואכל 
חלק ממנו, ואחר-כך הורה בידו הק׳ למזכיר הריל״ג 

שיחלק את הפירות לקהל, וכך עשה.
עזות  בתנועות  השירה  את  הרבי  עודד  בהמשך 
באמירת  הרבי  החל  השירה  ובסיום  הק׳  בראשו 

שיחה.

תקציר תוכן השיחות
 שיחה א'

בדבריו התעכב באריכות על המשמעות של "חטה 
ושעורה גפן וגו׳" (השייכים לט״ו בשבט), כפי שהם 
"נפש   - אדם  מאכל  הוא  ש״חטה״  האדם  בעבודת 
נפש   - בהמה  מאכל  הוא  ו״שעורה״  האלוקית", 
עם  העבודה  גם  להיות  שצריכה  דהיינו,  הבהמית, 
אך  לקדושה,  ולהפכה  אותה  לברר  הבהמית  הנפש 
הסדר בזה הוא "חטה" ואחר-כך "שעורה", כלומר: 
כך  ואחר  האלוקית,  הנפש  היא  העבודה  תחילת 
העבודה היא עם הנפש הבהמית, והפירות שכתובים 
הנם  וכו׳)  ורמון"  תאנה  ("גפן,  מכן  לאחר  בפסוק 
פירות שעניינם הוא להביא תענוג לאדם ולא רק מה 

שמוכרח לו ("כחטה ושעורה").
ההוראה מזה: בכל יהודי טמונים כוחות נפלאים 
כאבנים טובות ומרגליות - למעלה מן המוכרח, אלא 
שצריך לגלות אותם, ובכללות זו העבודה של הפצת 

המעיינות חוצה, כידוע המשל של אדמו״ר הזקן.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמח והרבי עודד 
קבועת  לכיוון  בעיקר  בחוזקה,  הק׳  ראשו  בתנועות 

אורחים ממונטריאול.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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