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שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ואחת לבריאה 
הי׳ תהא שנת פֵדה אלקים 

שבעים שנה לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 



ב״ה. 

פתח דבר 

לקראת ש״פ שמות – הננו מוציאים לאור ״הנחה״ מהתוועדות ש״פ שמות, כ״ג טבת, 

מבה״ח שבט תשמ״ז – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ז״. 

את  המתאר  ראשון  בפרסום  התמימים  א׳  מכתב  הקונטרס  בסוף  בא  הוספה,  בתור 

מאורע השריפה בבית חיינו בכ׳ טבת תשנ״ב1. 

 *

דבר״  ב״פתח  בארוכה  ראה   – השיחות2  עריכת  ואופן  זו,  שבסדרה  המעלות  אודות 

ל״דברי משיח״ ה׳תשנ״ב חלק ראשון. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשמ״ו-תשמ״ח), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית 

ויחזק  שליט״א.  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  והמושלמת  המלאה  בהתגלותו  והשלימה, 

השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת 

ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, 

ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח  יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה,  ובקרוב ממש 

צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין 

כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

״המכון להפצת תורתו של משיח״
ימות המשיח, 

י״ט טבת, ה׳תשפ״א (הי׳ תהא שנת פֵדה אלקים), 

שבעים שנה לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 

1) פרטים ממכתב זה התפרסמו (בשילוב כו״כ יומנים אחרים) במקומו בדברי משיח תשנ״ב ח״ב ע׳ 450 ואילך, 
אך לחביבותא דמילתא הננו מפרסמים לראשונה גם את המכתב כלשונו (עם שינויי עריכה קלים). 

2) חלק מהתוועדות זו הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ובהוצאה זו נערך חלק זה של ההתוועדות 
ע״פ הקלטת ה״חזרה״ (ע״י ר׳ י.כ.), בשילוב פרטים מההשלמות להתוועדות ע״י ״ועד הנחות התמימים״ ו״ועד הנחות 
בלה״ק״, ועוד. לשלימות הענינים המבוארים בשיחה – יש לעיין בשיחה המוגהת (קונטרס משיחות ש״פ שמות ה׳תשמ״ז 
– הוראות בקשר לכ״ד טבת (אידיש); התוועדויות תשמ״ז ח״ב ע׳ 280 ואילך (לה״ק)). השאר נערך ע״י ע״י שילוב ב׳ 
ההנחות של ״ועד הנחות התמימים״ ו״ועד הנחות בלה״ק״, בתוספת פרטים ע״פ הקלטת ה״חזרה״, ועוד. המאמר נדפס 

בסה״מ שמות ח״א ע׳ פא ואילך, ובהוצאה זו ניתוספו פרטים אחדים מה״חזרה״. 
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בס״ד. ש״פ שמות, כ״ג טבת, מבה״ח שבט ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

ומבואר  תנובה1,  תבל  פני  ומלאו  ישראל  ופרח  יציץ  יעקב  ישרש  הבאים 
במפרשים2 דמ״ש הבאים ישרש גו׳ הנה תיבת הבאים קאי על תיבת 

הבאים שבריש פ׳ שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, והיינו דפסוק 

וידוע הדיוק בזה במאמר אדמו״ר הזקן  בני ישראל למצרים.  זה מדבר בביאת 

(בעל ההילולא) בספרו תורה אור3 [שיש שם גם ביאור על הדרוש ואח״כ עוד 

תוספת ביאור], ובארוכה בדרושי רבותינו נשיאינו שלאחרי זה4, דצריך להבין 

לענין  למצרים)  (הביאה  דהבאים  השייכות  היינו  לזה,  זה  הענינים  שייכות 

ההשרשה (ישרש יעקב). גם צריך להבין ג׳ הפרטים שבפסוק זה, שמשמע שיש 

כאן ג׳ דרגות, בתחילה ישרש יעקב, ואח״כ יציץ ופרח ישראל, ואח״כ ומלאו פני 

תבל תנובה. גם צריך להבין מה שגבי ישרש נאמר יעקב וגבי יציץ ופרח נאמר 

ישראל. 

הענין הוא, דהנה פסוק זה קאי בכללות על ירידת הנשמה בגוף שהיא ירידה  אך 
כזה שלמעלה  ועד שהירידה היא ממקום  מאיגרא רמה לבירא עמיקתא5, 

מגדר איגרא, ולמקום כזה שלמטה מגדר בירא, והיינו ירידה גדולה שלא בערך. 

ותכלית ירידה זו היא לצורך עלי׳, כי דוקא עולם הזה התחתון קשור עם עצמותו 

ומהותו ית׳ שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו ח״ו, כמבואר בכמה מקומות6. וזהו 

ענין הבאים ישרש, שדוקא במצרים, בתחתון שאין למטה ממנו, נמצא השרש 

והעיקר, ובלשון הזהר7 עיקרא ושרשא דכולא. דיש לומר שבזה ב׳ ענינים, א׳ 

שהוא שורש הכל, ב׳ שגם לאחר שהכל נמצא הרי הוא עיקר הכל. 

ענין זה ישנו גם בפרטיות בעבודת הנשמה למטה, שעיקר מעלת העבודה  והנה 
וכמבואר  עול,  וקבלת  תתאה  יראה  בחי׳  תחתונה,  הכי  בעבודה  היא 

לומר  דיש  ושרשה.  ועיקרה  העבודה  ראשית  היא  עול  וקבלת  שיראה  בתניא8 

שגם בזה ב׳ הענינים הנ״ל, שמלבד זאת שהיא השורש והמקור שמזה נמשכים 

1) ישעי׳ כז, ו (התחלת הפטרת פ׳ שמות). 
2) ראה פרש״י עה״פ. ועוד. 

3) פרשתנו נג, ג ואילך. 
4) אוה״ת פרשתנו ע׳ עז ואילך. ועוד. 

5) ל׳ חז״ל – חגיגה ה, ב. 
6) אגה״ק ס״כ (קל, ריש ע״ב). ובכ״מ. 

לוי״צ לשם  לקוטי  וראה  א.  עד,  זח״א  ראה   (7
(ע׳ לט). 

8) ריש פמ״א. 
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בלתי מוגה

כל הפרטים, הנה גם אח״כ כשישנם כבר כל פרטי העבודה, היראה היא העיקר 

דכל הענינים. ובלשון הזהר הנ״ל עיקרא ושרשא דכולא, לא רק שרשא דכולא 

אלא גם עיקרא דכולא. ולכן ע״י עבודה זו ממשיכים עצמותו ומהותו ית׳. וזה 

נרמז גם בשם יעקב שהוא אותיות יו״ד עקב9, היינו היו״ד שלמטה מטה, היו״ד 

שבבחי׳ עקב. ויש לומר הביאור בזה שדוקא היראה התחתונה היא שורש ועיקר 

שכל  ידוע11  הרי  ביותר10,  למטה  יורד  ביותר  הגבוה  שכל  לזה  נוסף  כי  הכל, 

הפנימית שביראה תתאה,  ונמצא שהנקודה  בזו,  זו  הדרגות שביראה קשורות 

יו״ד תתאה, היא בחי׳ יו״ד עילאה, יראה עילאה. 

(היראה) היא עיקרא ושרשא דכולא, מ״מ, בכדי שתושלם  אף שהיו״ד  והנה 
דענין הדירה  דירה בתחתונים12,  ית׳  לו  להיות  דנתאוה הקב״ה  הכוונה 

הוא בכל הפרטים, אינו מספיק ענין השרש והעיקר, אלא צ״ל גם העבודה בפרטי 

הענינים. וזהו מה שממשיך יציץ ופרח ישראל, שמהשרש נעשה אח״כ פריחה 

וצמיחה של הפרטים. וזהו גם ענין ישראל, שמהיו״ד נמשך לא רק יעקב יו״ד 

עקב אלא גם ישראל אותיות לי ראש13, וגם מלשון14 כי שרית עם אלקים ועם 

וכו׳, שכובש אותם  ואנשים  (בעל הבית) באלקים  ותוכל, שיהי׳ שרית  אנשים 

ועושה אותם לדירה לו ית׳. 

גם ענין זה אינו מספיק, כי אפשר שעבודה זו תהי׳ בד׳ אמות של תפילה  אמנם 
או בארץ ישראל, ותכלית הכוונה היא לעשות את העולם כולו לדירה לו 

ית׳. וזהו מה שממשיך אח״כ ומלאו פני תבל תנובה, שענין זה נמשך בכל העולם, 

אותיות  דתנובה  בהדרושים15  כמבואר  דתנובה,  ובאופן  דומלאו,  ובאופן  תבל, 

תבונה וקאי על ספירת הבינה, וגם תנובה אותיות תנו בה, מלשון נתינה, דכל 

הנותן בעין יפה הוא נותן16, דהיינו שלימות ההמשכה. 

לקשר כל זה עם התחלת הפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה,  ויש 
שבאו  בעת  שכבר  כלומר,  כו׳.  נקראו  גאולתן  שם  על  במדרש17  דאיתא 

9) ע״ח שער (ג) סדר אצילות פ״ב. פרדס שער 
ר״פ  ואוה״ת  תו״א  בערכו.  הכינויים  ערכי  (כג) 

ויצא. ועוד. 
אדה״ז  לספרי  המפתחות  בס׳  הנסמן  ראה   (10
ערך כל הגבוה כו׳. שערי אורה שער הפורים נח, 

א ואילך. סה, א ואילך. ועוד. 
11) ראה תו״א ויקהל (הוספות) קיד, ד. ביאוה״ז 
(לאדהאמ״צ) אמור פא, ב. קונטרס העבודה פ״ג 

(ע׳ 18). 

12) ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר 
פי״ג, ו. תניא רפל״ו. 

13) פע״ח שער (כט) הלולב פ״א. תו״א שמות נ, 
א ואילך. מאמרי אדהאמ״צ ויקרא ח״א ס״ע צה. 

וש״נ. 
14) וישלח לב, כח. 

15) תו״א פרשתנו נד, א. ועוד. 
16) ב״ב נג, א. 

17) שמו״ר פ״א, ה. 
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בלתי מוגה

עלי׳,  צורך  ירידה  הכוונה,  תכלית  ישנה  אז  כבר  הירידה,  בתחילת  למצרים, 

זו היא באופן המבואר בפרשה שלאחרי זה,  גאולתן של ישראל. ועד שגאולה 

וארא גו׳18, גילוי בבחי׳ ראי׳19, דאינה דומה ראי׳ לשמיעה20, שזהו תוכן הגילוי 

דלעתיד, כמ״ש21 ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו. ומכיון שזהו באופן דראי׳, 

לפיכך הגילוי הוא לכולם בשוה, יחדיו דייקא. דזהו גם מ״ש22 אז ישיר משה ובני 

זו נאמרה ע״י משה וכל ישראל עד אפילו עוברין שבמעי  ישראל גו׳, ששירה 

אימן23, וכולם אמרו השירה ביחד (ובנוסח אחד) עד שנאמר אז ישיר לשון יחיד. 

ועד״ז יהי׳ לעתיד לבוא בשירה העשירית23, שגם ע״ז נאמר אז ישיר משה ובני 

ישראל כמארז״ל24 שר לא נאמר אלא ישיר, דקאי על השירה דלעתיד, שגם אז 

יהי׳ זה בלשון יחיד דהיינו כולם בשוה. ובפרט שאומרים זה בכל יום בתפילת 

דפסוקי  הכל  והסך  הסיום  שזהו  אומרים  [ויש  דזמרה  פסוקי  לאחרי  שחרית 

דזמרה], והיינו לפני הירידה לעולם לעסוק בעניני העולם, הנהג בהם מנהג דרך 

ארץ25, ואפילו לפני לימוד התורה, מבית הכנסת לבית המדרש26, ואח״כ מסיימים 

התפילה אך27 צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך. ויהי רצון שיקויים זה 

בפועל, שיהי׳ אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך במהרה בימינו ממש, 

בבנין בית המקדש השלישי, ובמהרה בימינו ממש. 

18) יד, ב. 
19) ראה תו״א ר״פ וארא. ועוד. 

20) ראה מכילתא יתרו יט, ט. 
21) ישעי׳ מ, ה. וראה לקו״ת צו יז, ב. ובכ״מ. 

22) בשלח טו, א. 
23) ראה מכילתא בשלח שם. 

24) סנהדרין צא, ב. פרש״י בשלח שם. 
25) ברכות לה, ב. 

(ודאדה״ז)  שו״ע  וראה  בסופה.  ברכות   (26
או״ח סקנ״ה ס״א. וש״נ. 

יעקב  ויחי  גם סד״ה  וראה  יד.  27) תהלים קמ, 
שנה זו (נדפס לעיל). וש״נ. 
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בס״ד. התוועדות ש״פ שמות, כ״ג טבת, מבה״ח שבט ה׳תשמ״ז* 

הנחה בלתי מוגה

– שיחה א׳ – 

(ברוב  היא  אלו  דימים  שהקביעות  זה1,  שלפני  בהתוועדות  פעמים  כמה  נזכר  א. 

הענינים) אותה קביעות כמו בשנה שעברה (החל מתקופה מסויימת). 

עשירי   – ובמיוחד  כולל  שבט,  החודש  מברכים  שבת  היתה  שמות  ש״פ  אז,  וגם 

בשבט (״העשירי יהי׳ קודש״2), יום ההילולא של כ״ק מו״ח אדמו״ר, וכ״ג טבת, ערב יום 

ההילולא של אדמו״ר הזקן, ובלשון הצ״צ3: ״במוצאי שבת קודש דשמות כ״ג אור לכ״ד 

טבת בחצות שעה י״א נשבה ארון הקודש מאור ישראל משיח ה׳״; 

ואז (בש״פ שמות בשנה שעברה) ג״כ היתה התוועדות, ונאמרו כמה הצעות, וחזרו 

מדברי רבותינו נשיאינו, ומתורה שבכתב ותורה שבע״פ בכלל. 

ובמילא, אין צורך עכשיו לחזור על מה שדובר אז, כי בודאי זוכרים זאת, ובפרט 

(לשון  דורות  לדורי  וידוע פתגם הצ״צ5 שדפוס הוא  נדפס עם מראי מקומות4,  שכבר 

רבים), וכל אחד יכול להסתכל שם בעצמו. 

אותה  היתה  אע״פ שבשנה שעברה  כי  עיקריות,  נקודות  אותן  על  לחזור  רק  ויש 

קביעות וכבר דובר על כך אז, הרי צריך להיות ״בכל יום ויום יהיו בעיניך חדשים״6, 

ובפרט ע״פ מ״ש אדמו״ר הזקן7 (בעל ההילולא דכ״ד טבת) שבכל שנה ״יורד אור חדש 

עליון יותר שלא הי׳ מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה״. 

יסתכלו במודפס,  או  זאת  אז – מעוררים שיזכרו  ובנוגע לשאר הענינים שדוברו 

ואין צורך לעורר יותר מכך, כי ״אין מזרזין אלא למזורזין״8, וממה נפשך: אלו שאוחזים 

בזה – יסתכלו שם, ולאלו שלא – לא יעזור לדבר על זה עוד פעם, שהרי כאן לא שייך 

הענין ד״כופין אותו . . עד שיאמר רוצה אני״9... 

ב. ונוסף לזה: 

*) תוכן מסט״ו; סכ״ט-לג (בשילוב שיחת י״ט כסלו 
תשח״י) הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 
מסט״ז-יח  תוכן  ואילך.   15 ע׳  חל״א  בלקו״ש  ונדפס 
כ״ק  ע״י  הוגה  זו)  שנה  ויחי  ש״פ  שיחת  (בשילוב 
ח״ל  בלקו״ש  ונדפס  שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר 

ע׳ 241 ואילך. 
1) שיחת עשרה בטבת שנה זו. 

2) ל׳ הכתוב – בחוקותי כז, לב. וראה בכורות נח, ב. 
זח״ב רעא, א. בחיי ר״פ תרומה. 

3) אגרות-קודש הצ״צ ח״א ע׳ שכא. ובכ״מ. 

4) לקו״ש חכ״ו ע׳ 299 ואילך. שיחות קודש תשמ״ו 
ח״ב ע׳ 393 ואילך; התוועדויות תשמ״ו ח״ב ע׳ 332. 

ע׳  5) הובא באגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ב 
שפב. לקו״ש ח״ב ע׳ 522. ועוד. 

כו,  תבוא  יג.  יא,  עקב  א.  יט,  יתרו  פרש״י  ראה   (6
טז. ועוד. 

7) אגה״ק סו״ס יד. 
8) ספרי נשא בתחלתו. במדב״ר פ״ז, ו. וראה מכות 

כג, א. 
9) רמב״ם הל׳ גירושין פ״ב ה״כ. 
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(ובפרט  שעברה  שבשנה  בענינים  גם  ״חדשים״  להיות  צריך  זו  שבשנה  זה  מלבד 

(פרשת שמות)  זו  בפשטות בשבת  חידושים  גם  יש  כו׳״) –  ״אור חדש  ירד  זו  שבשנה 

בשנה זו לגבי שנה שעברה (ושנים שעברו); ומובן שכאשר מדברים ענין חדש ממש, 

נקל יותר לפעול אצל עצמו את הענין ד״חדשים״. 

החל משיעורי התורה דיום זה: 

ובשנה  זו  בשנה  זה, הם בשוה  דיום  תניא)  תהילים  (חומש  בנוגע לשיעורי חת״ת 

זוהי שנה פשוטה או שנה  (ובנוגע להשיעור תניא, החילוק היחיד הוא האם  שעברה 

מעוברת); אבל בנוגע לשאר שיעורי התורה, מצינו שינוי בין שנה לשנה. 

כמו בנוגע לשיעור רמב״ם, כמנהג ישראל בכמה מקומות לאחרונה10 – וכבר עברו 

שלוש שנים שבני ישראל נוהגים כן, שאז מקבל המנהג את התוקף ד״בתלתא זימני הוי 

חזקה״11: רואים בפשטות ששיעור הרמב״ם בכל שנה שונה מבשנה (ושנים) שלפני זה. 

וכך גם בנוגע לשיעור רמב״ם דשבת פרשת שמות, שזה שונה – חידוש לגבי שיעור 

הרמב״ם בש״פ שמות דשנה שעברה. 

וע״פ תורת הבעש״ט הידועה12 שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, עאכו״כ דבר הקשור 

עם תורה (ושיעור תורה שנעשה מנהג ישראל ג׳ שנים), מובן שזה שלומדים את שיעור 

הרמב״ם ביום זה – הוא בהשגחה פרטית, ובודאי יש לזה שייכות עם היום. 

ועד״ז הוא גם בנוגע להמנהג בשנים האחרונות להתעכב על ענין בפרש״י בפרשת 

השבוע – שמיתוסף בזה חידוש משנה לשנה: 

באמת יש בזה שתי ברירות לכאורה: ברירה אחת – לדבר אודות אותו ענין בפרש״י 

שדובר בשנה שעברה, ובאופן ד״הפך בה״13, ולחדש בזה וכו׳, בהתאם לזה ש״בכל יום 

יהיו בעיניך חדשים״, שאז יתוסף חידוש עכ״פ בתענוג; 

אבל יש אופן שלא בערך קל ופשוט יותר – ע״י שמדברים ענין חדש ממש בפרש״י 

בשנה  שדובר  בפרש״י  בה״  ״הפך  רק  לא  היינו  שעברה;  בשנה  דובר  לא  שאודותיו 

שעברה, אלא ״הפך בה והפך בה״13 ולדבר ענין חדש בפרש״י, שעי״ז יורגש (״ס׳זָאל זיך 

דערהערן״) ה״חדשים״ ממש. 

ובפרט שמשנה שעברה עד לשנה זו ניתוסף החידוש שביקשו14 שיציעו לבד ענינים 

בפרש״י, ובהדגשה – בכדי להבטיח (״בַאווָארענען״) שלא ידברו ענין שאודותיו כבר 

דובר. 

10) ראה לקו״ש חכ״ז ע׳ 229 ואילך. ובכ״מ. 
11) ב״מ קו, ריש ע״ב. וש״נ. 

(צט,  סקי״ט  הוספות  קה״ת)  (הוצאת  כש״ט   (12
סע״ב) ואילך. וש״נ. 

13) אבות פ״ה מכ״א. 
14) שיחת ש״פ ויקהל תשמ״ו (שיחות קודש ח״ב ע׳ 

775; התוועדויות ח״ב ע׳ 674). 
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ועפ״ז מובן, שבהתוועדות בש״פ שמות (בשנה זו), מיתוסף חידוש בפשטות (לגבי 

ההתוועדות בשנה שעברה בקביעות זו) – מצד הענין בשיעור היומי ברמב״ם והענין 

בפרש״י בפרשתנו שידובר, וכן עוד כמה ענינים שניתוספו דוקא בשנה זו, כפי שידובר 

לקמן. 

ג. בנוגע לעצם היום, יש שני ענינים: 

א) לכל לראש זהו שבת מברכים, ובזה גופא – שבת מברכים חודש שבט. ולהיות 

שנמצאים בד׳ אמות של כ״ק מו״ח אדמו״ר, יש להתחיל לכל לראש לדבר אודות כ״ק 

מו״ח אדמו״ר, שהחודש דיום ההילולא שלו מתברך משבת זו; 

ב) ועוד ענין – שזהו כ״ג טבת, הקשור עם יום ההילולא של אדמו״ר הזקן, 

בשנה  וגם  פעמים,  כמה  (כמדובר  הרי  טבת,  בכ״ד  היתה  שההסתלקות  [דאע״פ 

היתה  הזקן  אדמו״ר  של  שההסתלקות  שכותב  הצ״צ  של  הרשימה  ידועה  שעברה) 

״במוצאי שבת קודש דשמות כ״ג אור לכ״ד טבת״ (כנ״ל ס״א), והיות והצ״צ כתב לא רק 

״אור לכ״ד טבת״ אלא גם ״מוצש״ק דשמות״, ויתירה מזו – שכתב ״כ״ג (טבת)״, רואים 

מזה בבירור שההסתלקות קשורה לא רק עם א׳ וארא כ״ד טבת, אלא גם עם ״(מוצאי) 

שבת קודש דשמות כ״ג טבת״; ואדרבה – בשעה שאומרים ״מוצאי שבת קודש דשמות״, 

זה אומר שקודם כל יש ״שבת קודש דשמות״, ואילו לילה זה הוא ה״מוצאי״ של ״שבת 

של  והילולא  דהסתלקות  השייכות  שעברה  בשנה  בארוכה  וכמדובר  דשמות״.  קודש 

אדמו״ר הזקן עם ענינה של פרשת שמות], 

(״מ׳ּפרַאוועט  אותו  חוגגים  כאשר  הזקן),  אדמו״ר  של  (הילולא  לזה  בנוגע  שגם 

דָאס״) בד׳ אמות של נשיא דורנו, הרי יש לזה גם הדגשה מיוחדת, היות ונשיא דורנו 

וכפירוש הפשוט ב״ממלא מקום״ (כמודגש כמה  הי׳ ממלא מקומו של אדמו״ר הזקן. 

פעמים15) – שהוא ממלא את מקומו בשלימות, בכל הענינים כולם, ונוסף לזה – כל 

ואופן  בתורתו  חידושים,  אצלו  שמיתוספים  שלפניו,  ה״מאור״  לגבי  מוסיף  ״מאור״ 

עבודתו והנהגתו וכו׳. 

אצל בעלי ההילולא (דכ״ד טבת ויו״ד שבט) יש ריבוי ענינים, ויש לבחור ענין עיקרי. 

אבל בזה יש גם ריבוי ענינים עיקריים, והרי אי אפשר לומר הכל בבת אחת, אלא יש 

לבחור ענין אחד מרכזי. וא״כ ״ניתי ספר ונחזי״16, בתורתו של בעל ההילולא, ולפני זה 

– תורה מהבעש״ט, שנתפרש ונתבאר בארוכה ע״י אדמו״ר הזקן17 – בנוגע לגודל ענין 

השם, שזה מגלה (״בריינגט ַארויס״) את כל הדבר הנקרא בשם זה, ועד שמהוה ומחי׳ 

ומקיים את הדבר. 

(שיחות  מרחשון  כ׳  תשד״מ:  שיחות  גם  ראה   (15
 ;(459 ע׳  ח״א  התוועדויות   ;717 ע׳  ח״ב  קודש 
ע׳ 1160;  קודש שם  (שיחות  יו״ד שבט  ש״פ בשלח, 

התוועדויות ח״ב ע׳ 853). ובכ״מ. 
16) ע״ד ל׳ חז״ל – קידושין ל, א. 

17) שעהיוה״א פ״א. ועוד. 
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ונוסף לכך, יש לזה גם שייכות לפרשתנו (וכידוע פתגם בעל ההילולא דכ״ד טבת18 

(״לעבן מיט דער צייט״) – עם פרשת השבוע) – פרשת  שצריכים ״לחיות עם הזמן״ 

שמות, ענין השמות. וכמדובר בארוכה בשנה שעברה19. 

ומזה מובן, שהענין העיקרי שבו יש להתחיל לדבר אודות בעלי ההילולא – הוא 

בקשר לשמות שלהם [שבזה לא שייכים חילוקי דעות וקא סלקא דעתך, כי כולם יודעים 

את שמותיהם], שמהוים ומחיים ומקיימים, ומראים על מהותם: ״שניאור זלמן״ (שמו של 

בעל ההילולא דכ״ד טבת), ו״יוסף יצחק״ (שמו של בעל ההילולא דיו״ד שבט). 

ד. בנוגע לשם בעל ההילולא דכ״ד טבת20, יש להתחיל עם השם הראשון, שזהו השם 

העיקרי, ובפרט בנדון דידן שהשם הראשון הוא שם קודש, משא״כ השם השני הוא שם 

בלע״ז: 

״שניאור״,  הוא  הראשון  שהשם  כידוע  ענינים,  ב׳  ג״כ  יש  גופא  הראשון  בשם 

 – לזה  קודם  ועוד  מטשרנוביל22,  נחום  ר׳  שאמר  מה  וכידוע  אורות21,  שני  שפירושו 

הבעש״ט23, בנוגע לאדמ״ר הזקן, שהוא יאיר את העולם באור של תורת הנגלה ובאור 

של תורת הנסתר, שזהו ענין ״שני אור״, שזהו השם הראשון. 

ובהמשך לזה יש עוד שם, שהוא כבר שם שני. והגם שאינו ענין אחר לגמרי, שהרי 

ב׳ השמות הם של אותו בעל השם (כמו שנוגע לדין שטרות24), אעפ״כ יש חילוק ביניהם, 

דבשם ״שניאור״ נעשים שני הענינים שבשם לדבר אחד ותיבה אחת ממש, משא״כ השם 

השני, עם היות שאינו ענין נפרד, אלא המשך משם הראשון, וב׳ השמות הם של אותו 

בעל השם, אעפ״כ הוא שם שני, תיבה שני׳ בפני עצמה. 

ועד שיש נפקא מינה בדבר כשמדובר בגימטריאות, לענין צירוף ״הכולל״: 

בנוגע לצירוף ״הכולל״ לגימטריא, יש השואלים – מה הפירוש בזה: לפעמים אומרים 

מתאימה  אינה  התיבה  של  הגימטריא  ולפעמים  בעצמה,  התיבה  של  הגימטריא  את 

לחשבון, ואז מוסיפים גם את ״הכולל״. וממה נפשך – אם זה ענין של גימטריא, ענין 

אמיתי, הרי צריך להיות שהגימטריא של התיבה עצמה תתאים, ומה צריך לצרף את 

״הכולל״? 

18) ״היום יום״ ב חשון. 
19) לקו״ש שבהערה 4 ע׳ 302 ואילך; שיחות קודש 
ואילך; התוועדויות שבהערה  ע׳ 400  שבהערה הנ״ל 
ע׳  חט״ז  לקו״ש  ראה  גם  וראה  ואילך.   348 ע׳  הנ״ל 

37 ואילך. 
20) בהבא לקמן – ראה גם לקו״ש ח״ו ע׳ 37 ואילך. 

וש״נ. לקוטי לוי״צ אג״ק ע׳ ריח ואילך. 
בשה״ג  (הובא  סכ״ו  פ״ד  גיטין  יש״ש  ראה   (21

להחיד״א מערכת גדולים סוף אות ש׳). 
22) בית רבי ח״א פכ״ה הערה יו״ד. 

23) לקו״ד ח״א פג, רע״א. 
24) ראה טושו״ע אה״ע סקכ״ט ס״א ואילך. 
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והפירוש בזה (כמדובר כמה פעמים25), שיש ענינים שבהם נוגע תוכן מספר התיבה 

גם  (וכמרומז  (״הכולל״)  הענין  כללות  את  גם  לצרף  צריך  שבהם  ענינים  ויש  עצמה, 

בשומר אמונים לר׳ יוסף אירגס26). 

ובמילא יוצא נפקא מינה בנוגע לענין הגימטריא – האם זה נחשב לתיבה אחת או 

שתי תיבות, שאם זה תיבה אחת אז צריך להוסיף ״כולל״ א׳, וכאשר זה ב׳ תיבות צריך 

להוסיף ב׳ ״כוללים״. 

בא  השני  השם  אמנם  שמות;  ב׳  הזקן  לאדמו״ר  שיש  ברור  לעניננו  בנוגע  ועכ״פ 

בהמשך ושייך לשם הראשון, אבל הוא שם שני, משא״כ שני האורות שבשם הראשון 

הם בתיבה אחת. 

ויתירה מזו: מה שרואים מיד בהשקפה ראשונה, לכל לראש (עוד לפני שיודעים 

את פירוש התיבה), הוא שזוהי תיבה אחת, ואח״כ מתחילים לפרש מהו פירוש התיבה, 

ב׳ אורות – ״שני אור״; אבל לכתחילה הדבר הראשון  ואומרים שהפירוש הוא שזהו 

שרואים הוא שזוהי תיבה אחת. 

וזהו הפירוש במה שאומרים שב׳ האורות – של נגלה ונסתר – הם מאוחדים עד כדי 

כך, שלא זו בלבד ששתי תיבות מתאחדות לתיבה אחת סתם, אלא אדרבה – הן נעשות 

לענין של ״אחדים ממש״27, עד כדי כך שהדבר הראשון שרואים הוא שזוהי תיבה אחת. 

ה. והענין – בפשטות: 

ענינו של בעל ההילולא הוא שחיבר את תורת הנגלה ותורת הנסתר, ובאופן ששניהם 

מתחברים ונעשים ענין אחד – שהנסתר שבתורה יבוא לידי השגה (ע״ד הנגלה) בנפש 

האדם. 

ובשני אורות אלו (בהתאחדות) האיר וחדר את העולם, שזהו ענין שמו השני ״זלמן״, 

אותיות ״לזמן״28, היינו זמן ומקום שהם גדרי העולם. 

וענין זה נמשך לכל אחד מישראל, עד אפילו ל״בן חמש למקרא״29, שגם אצלו יש 

ענין זה – לאחד פנימיות עם נגלה. 

וכידוע שתורת הנגלה ותורת הנסתר הם בדוגמת נשמה וגוף – ״נשמתא דאורייתא״ 

ו״גופא דאורייתא״30, שהנשמה והגוף הם שני דברים נפרדים, אבל הם מתאחדים, עד 

ל״אחדים ממש״. 

ע׳  ח״ד  (התוועדויות  תשמ״ב  מנ״א  כ׳  שיחת   (25
 .(2031

26) ויכוח ראשון אות כ-כג. 
27) ראה לקו״ת ר״פ נצבים. 

28) ראה לקו״ש שבהערה 20 (ע׳ 41). וש״נ. 
29) אבות פ״ה מכ״ב. 
30) ראה זח״ג קנב, א. 
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והיינו, שאי אפשר ללמוד חלק אחד בלבד (רק נגלה דתורה או רק פנימיות התורה), 

אלא צריכים ללמוד את שניהם, וכפי שהם נעשים דבר אחד – כדרישת בעל ההילולא: 

ב״נשמתא  פנימיותו  את  לומדים  כאשר  דוקא  היא  דאורייתא״  ד״גופא  השלימות 

דאורייתא״, והשלימות ד״נשמתא דאורייתא״ היא דוקא כאשר יש בנוסף לזה גם לימוד 

הנגלה – ״תלמודו בידו״31. 

ועד כדי כך, שבעל ההילולא פוסק32, ״כל דבר שבעלי הקבלה . . חולקים עם הגמרא 

או הפוסקים . . הלך אחר הגמרא או הפוסקים כו׳״. וכידוע הפתגם שכותב הצ״צ (בנוגע 

לענין בהלכות מקוואות)33: ״והדברים שכתבתי הן דברי אאזמו״ר הגאון ז״ל ע״פ34 עלי 

באר ענו לה35. ואף שאין למידין מהדרש עם כל זה הדברים נכונים ומתקבלים״. 

נאה37)  הרב  של  ובספרים  הכולל36  (בשער  בזה  וטריא  השקלא  שידוע  ואע״פ 

בדברי אדמו״ר הזקן שבמחלוקת בין הפוסקים והמקובלים מכריעים לפי המקובלים, 

שהולכים  כותבים  הפוסקים  כי  הנ״ל,  ערוך  בשולחן  למ״ש  סתירה  זו  שאין  והסביר 

לדעת הפוסקים נגד המקובלים, ובשולחן ערוך שלו (שכתב עבור בעלי נגלה) נמשך 

אדמו״ר הזקן אחר הפוסקים, משא״כ המקובלים כותבים שהולכים לדעת המקובלים 

ובסידור (שנעשה בעיקר עבור אלו השייכים לעבודת התפילה, עכ״פ  נגד הפוסקים, 

בין  הסתירות  על  לתמוה  אין  (ועפ״ז  המקובלים  אחר  הזקן  אדמו״ר  נמשך  בפשטות) 

השולחן ערוך לסידור אדמו״ר הזקן38) – 

ואין זה סתירה להאמור לעיל (שפנימיות התורה זקוקה לנגלה דתורה עד כדי כך 

שפוסקים הלכה ע״פ נגלה דתורה נגד הקבלה (כפסק דין אדמו״ר הזקן בשולחן ערוך 

שלו)) – כי גם במקומות שבהם פוסקים לפי המקובלים, יש לזה מקור (או רמז עכ״פ) 

בנגלה דתורה, שבמקום זה צריכה להיות ההנהגה כדעת המקובלים. 

וכאן רואים כבר ענין של התאחדות דנגלה ופנימיות. 

ו. כאמור לעיל, התאחדות זו בין נגלה ופנימיות שפעל אדמו״ר הזקן שייכת לכל 

אחד מישראל, אפילו לקטנים וקטנות, ואפילו ל״בן חמש למקרא״. 

ואע״פ שישנו סדר הלימוד ע״פ תורה (כי אף שכל התורה כולה היא ירושה39 לכל 

בני ישראל, אפילו תינוק בן יומו40, הרי ע״פ תורה ישנו סדר הלימוד כפי שלומדים עם 

בני ישראל): תחילה ״בן חמש שנים למקרא״, אח״כ ״בן עשר שנים למשנה״, ו״בן חמש 

31) פסחים נ, א. קה״ר פ״ט, ח. וראה לקו״ש חכ״ד 
ע׳ 570 הערה 19. שם ע׳ 580 הערה 8. 

32) שו״ע שלו או״ח סכ״ה סכ״ח. 
33) חידושי הצ״צ על הש״ס מקואות פ״א מ״ו (קעב, 

סע״א). 
34) חוקת כא, יז. 

35) לקו״ת חוקת סב, ב. 

אדה״ז  לשו״ע  בהוספות  הועתק  א.  אות  פ״א   (36
(הוצאת קה״ת, תש״כ ואילך) לב [קפד], ב. 

37) בהקדמתו לספר פסקי הסידור. 
38) שער הכולל שם. וראה בהנסמן בהערה הקודמת. 

ס׳ תורת חב״ד ח״ב לשו״ע אדה״ז ע׳ נו ואילך. 
39) ראה הנסמן בהערה 75. 

40) ראה נדה מד, רע״א (במשנה). 



דברי משיח – ה'תשמ"ז  12

בלתי מוגה

עשרה לגמרא״29, וכאשר ילד הוא בן חמש שנים או צעיר מזה, אפשר ללמוד עמו רק 

״מקרא״, אבל לא ענינים של פנימיות התורה בהבנה והשגה, 

[ואע״פ שאיתא בלקו״ת41 ש״בכלל מקרא הוא ג״כ לימוד פנימיות התורה״, הרי במה 

פנימיות התורה  לומדים  באופן של קבלה, משא״כ42 כאשר  דברים אמורים – כשזהו 

בהבנה והשגה, באופן של ״יתפרנסון מיני׳״43, זהו בכלל תלמוד44 (גמרא45). ונפקא מינה 

להלכה – בנוגע לקיום הדין46 ד״לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה 

שליש בגמרא״, שבזה תלוי באיזה אופן הוא לימוד הקבלה: אם זהו באופן דקבלה – זה 

נכלל ב״שליש במקרא״, משא״כ אם זהו באופן של הבנה והשגה – זה נכלל ב״שליש 

בגמרא״. ואצל ה״בן חמש למקרא״ הלימוד הוא באופן ד״מקרא״ בפשטות], 

הרי בזה ישנו החידוש, דזה שאדמו״ר הזקן הנחיל את הענין ד״שני אור״ – חיבור 

פנימיות ונגלה ביחד – שייך אפילו ל״בן חמש למקרא״, שגם לו יכולים להסביר ענינים 

מתורת אדמו״ר הזקן, כאשר מלבישים זאת ב״אותיות״ שלו וכו׳. 

ועפ״ז מובן, שכאשר רוצים שילד (״בן חמש למקרא״ וכיו״ב) יפיק הוראה מלימוד 

בספרי בעל ההילולא, עליו ללמוד בעיקר מסידורו של בעל ההילולא, שהרי הסידור 

הוא דבר השוה לכל נפש, אפילו לילד (שהרי גם הוא מתפלל כבר מתוך סידור באותו 

נוסח שסידר אדמו״ר הזקן), וגם בסידור הכניס אדמו״ר הזקן את ההוראה דפנימיות 

התורה, ובאופן הקשור גם עם נגלה דתורה, עד לפועל ממש, ובאופן השייך ונגיש גם 

ל״בן חמש למקרא״. 

. . מודה אני כו׳״,  החל מתחילת הסידור, ״טוב להרגיל עצמו לומר מיד כשניעור 

אפילו לפני נטילת ידים, ״בעוד שאין ידיו נקיות״. 

ומכיון שכך כתוב בסידור – מבין הילד, שאת זה אומר לו הקב״ה (כך מבין ילד, 

שלו,  ה״אני״  עם  נעשה  מה  נוגע  שלהקב״ה   – מהקב״ה)  הוא  בסידור  הכתוב  שדבר 

שה״אני״ שלו יהי׳ מונח בלהט (״פַארקָאכט״) ב״מודה . . לפניך מלך חי וקיים״. 

והילד עושה את זה כשניעור משנתו, כשעדיין שוכב במטה בחדרו, ואין לפניו את 

המלמד שלו או אביו שיספרו לו מה לעשות, ואפילו לפני נטילת ידים. 

כל ה״שטורעם״, משא״כ מבוגר  כו׳״ בפשטות עם  אני  ״מודה  אומר  ילד  ואדרבה: 

(והלואי הי׳ כן אצל מבוגר...), שאצלו נעשית שקלא וטריא שלימה – כיצד יכול לחשוב 

41) ויקרא ה, ג ואילך. וראה גם לקו״ת שה״ש ג, ג 
ואילך. ביאוה״ז להצ״צ ח״ב ע׳ תרכ ואילך. 

42) בכ״ז – ראה לקו״ש חי״ד ע׳ 237. שיחת ש״פ 
בחוקותי תשד״מ (שיחות קודש ח״ג ע׳ 2059 ואילך; 

התוועדויות ח״ג ע׳ 1742). 
וראה  ואילך).  סע״ב  (כג,  בסופו  ת״ו  תקו״ז   (43

מק״מ בהקדמה לזהר. כסא מלך לתקו״ז שם. ועוד. 
44) הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב סה״א. 

45) רמב״ם הל׳ ת״ת פ״א הי״ב. 
הל׳  הי״א.  שם  רמב״ם   .16 שבהערה  קידושין   (46

ת״ת לאדה״ז שם. 
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וידועה  ווַאסער״),  נעגל  (״געווַאשן  ידים  נטל  לא  עדיין  פירוש המלות, שהרי  אז את 

הוא  ובמילא  התורה47,  ברכת  לפני  תפילה  בדברי  להרהר  מותר  האם  וטריא  השקלא 

פירוש  את  לחשוב  ולא  מלומדה״48,  אנשים  ד״מצות  באופן  זאת  לומר  שעליו  מחליט 

המלות! 

מה זאת אומרת ״מצות אנשים מלומדה״ – אצל יהודי לא שייך לקיים מצוה באופן 

של ״מצות אנשים מלומדה״ ח״ו, כי מדובר אודות מצוה של הקב״ה, שעל ידה נעשה 

צוותא וחיבור בינו להקב״ה49, ובפרט שבנדון דידן הרי זה ראשית העבודה של כל היום, 

ומה זאת אומרת שיעשה זאת כמו ״מצות אנשים מלומדה״?! 

כל דבר אצל יהודי צריך לבוא עם עבודה, ובלשון רבותינו נשיאינו50, שאצל חסידים 

תובעים שלא יהי׳ דבר בדרך ממילא. אצל יהודי לא שייך שיעשה דבר אחד ועי״ז נעשה 

במילא עוד דבר, אלא כל דבר צריך לבוא עם עבודה. 

יכולים להיות שני אופנים: אם העבודה היא בהבנה והשגה  גופא  אלא שבעבודה 

והתבוננות, או מכיון שהוא אוחז לפני ברכת התורה – עליו לעשות את העבודה ללא 

התבוננות והבנה והשגה באמירת ״מודה אני כו׳״; אבל הענין ד״מודה אני״ צריך להיות 

דוקא בדרך עבודה, שיבין בפנימיות (״דערהערן״) את הענין ד״מודה אני לפניך״. 

ז. ובזה ניתוסף מה שהובא לעיל (ס״א) בנוגע לזמן הסתלקות אדמו״ר הזקן – שענין 

זה נכתב ע״י הצ״צ: 

כידוע  נגלה,  עם  גם  הקשור  ובאופן  הזקן,  אדמו״ר  של  מקומו  ממלא  הי׳  הצ״צ 

מזריע  ש״איש  זה  מצד  האמיתי  הממלא-מקום  שהוא  לו  אמרו  שחסידים  הסיפור51 

תחילה יולדת נקבה״ שזה הי׳ אמו, ואח״כ ״אשה מזרעת תחילה יולדת זכר״52 שזה הי׳ 

הוא, ופתגם זה ״תפס״ אותו (״הָאט עם דערנומען״) ופעל עליו לקבל את הנשיאות. 

(דפשיטא  כך  אודות  הצ״צ  את  לעורר  צריכים  היו  חסידים  מדוע  דלכאורה,   –

שהצ״צ ידע לבד אודות רמז זה, בהיותו בקי גדול וכו׳, ועאכו״כ ענין המובא בפרש״י 

על התורה53)? 

ויש לומר הטעם לזה – כי חסידים צריכים להראות שהם עושים כלי לזה, ומראים 

שיש להם ״אודנין דשמעין״54, ובמילא רואים שיש כאן עם מי לדבר (״ַאז ס׳איז דָא מיט 

וועמען צו רעדן״). 

47) ראה אנציקלופדי׳ תלמודית ערך ברכת התורה 
(כרך ד ע׳ תריט). וש״נ. 

48) ישעי׳ כט, יג. 
49) ראה לקו״ת בחוקותי מה, ג. מז, ב. שלח לז, ד. 

ובכ״מ – נסמנו בסה״מ פורים ע׳ ז הערה 55. 
50) סה״ש קיץ ה׳ש״ת ע׳ 57. תש״ב ע׳ 119. 

אגרות-קודש  א.  [קכח],  כג  ח״ג  ״התמים״   (51
אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ע׳ תקו ואילך. 

52) ברכות ס, א. נדה לא, א. 
53) ויגש מו, טו. 

54) ראה זח״ב קפו, ריש ע״ב. 
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ועד״ז בנוגע להתוועדות: כאשר רואים שיש ״אודנין דשמעין״ – שחסידים שומעים 

ומקבלים את המדובר ומצייתים וכו׳, אז יש למה לעשות עוד התוועדות ולדבר וכו׳. 

אבל לדאבוננו (״ליידער״), יכול להיות ״אודנין דלא שמעין״54: הוא ישן, או חושב 

מדוע עליו להתייגע כאן, כאשר הי׳ יכול להיות במקום אחר וליהנות שם?! 

הסיבה היחידה מדוע הוא מגיע להתוועדות, היא מכיון שאחרת אין זה מתאים עבור 

נכדו, וקידוש השם בפני נכדו דוחה את כל הענינים... ובמילא הוא מראה שהוא ״חזו 

דאתאי״55, הוא הגיע להתוועדות, אבל מה הוא עושה בשעת מעשה – הוא ישן, או הוא 

חושב אודות ענינים אחרים, ו״במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא״56 – ובמילא 

פעל (״הָאט ער אויסגעפירט״) שבאמת לא הגיע להתוועדות (כי הוא נמצא ע״י מחשבתו 

במקום שני)! 

ואין כאן המקום לדבר ענין שאינני יודע מי מקבל הנאה מכך. 

המצב  סוף-סוף  אולי   – שוב  מדברים  שנים.  ריבוי  כבר  זה  על  שמדברים  ובפרט 

הטוב האמיתי  את  יגלה  להיטיב57,  הטוב  ומטבע  הטוב,  עצם  והקב״ה, שהוא  ישתפר, 

שבזה. 

או  ולהפריע עם שינתו,  לבוא להתוועדות  יודע: האם שיפסיק  אינני  מה עדיף – 

שמע  כבר  שהוא  חושב  שהוא  אע״פ  שמדברים,  מה  את  לשמוע  ויתחיל  שיבוא  עדיף 

הכל, ואדרבה – הוא יודע יותר טוב, ועל כל דבר שאומרים יש לו כ״ד (לא י״ב, אלא 

כ״ד) שאלות58... 

בענין  בפועל  למעשה  עד  לצאת  צריך  אור״)  מ״שני  (ההוראה  זה  מכל  והנה,  ח. 

ד״הוי רץ לדבר מצוה״59, שענין הריצה קשור לרגלים, וברגלים גופא – עם העקביים 

(שנעקרים ומתנשאים ממקומם), שגם בהם יורגש הענין ד״שני אור״. 

ויהי רצון, שמפרשת שמות נבוא מיד לפרשת וארא [הבאה מיד בסמיכות לפרשת 

שמות, כמודגש בזה שמתחילים לקרוא פרשת וארא מיד בתפילת מנחה, בזמן ״רעוא 

בביאת  (״וארא״)62,  ראי׳  של  באופן  הוי׳״61,  ד״אני  הגילוי   – שמות]  דש״פ  דרעוין״60 

משיח צדקנו, והוא ילמד את כל העולם כולו63 באופן של ראי׳64. 

55) כתובות ב, סע״ב. ג, א. גיטין לד, א. 
56) כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סל״ח (עט, ב). 

וש״נ. 
57) ראה עמק המלך שער (א) שעשועי המלך רפ״א. 
אדהאמ״צ  מאמרי  וראה  א).  (עט,  פ״ד  שעהיוה״א 
וש״נ.  בתחלתו.  ח״ל  לקו״ש  וש״נ.  ה.  ע׳  קונטרסים 

סה״מ בראשית ח״ב ע׳ מא. וש״נ. 
58) ראה ב״מ פד, סע״א. 
59) ע״פ אבות פ״ד מ״ב. 

60) ראה זח״ב פח, סע״ב. 
61) ר״פ וארא (ו, ב). שם, ו. 

62) ראה גם שיחת ש״פ וארא תשמ״ו (לקו״ש חכ״ו 
ע׳ 314. שיחות קודש ח״ב ע׳ 461 ואילך; התוועדויות 

ח״ב ס״ע 389-90). 
צו  לקו״ת  ה״ד.  פ״ט  הל׳ תשובה  רמב״ם  ראה   (63
יז, א. שער האמונה (לאדהאמ״צ) פנ״ו (פט, א ואילך). 
ר  ס״ע  תרח״ץ  סה״מ  ואילך.  ב  קי,  להצ״צ  סהמ״צ 

ואילך. ועוד. 
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ובכל העולם כולו תהי׳ ראי׳ באלקות – ״ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר גו׳״65, 

וכמבואר בחסידות66 גודל העילוי דראי׳ אפילו לגבי שמיעה, ד״אינה דומה שמיעה 

לראי׳״67, ובאמת אין צריכים להגיע לחסידות, כי אפילו רש״י מביא את זה בפירושו על 

התורה68, 

שמחה  ומתוך  ובבנותינו״69,  בבנינו   .  . ובזקנינו  ו״בנערינו  טפחים,  מעשרה  למטה 

וטוב לבב. 

– שיחה ב׳ – 

ט. כל האמור לעיל הי׳ גם בקביעות שנה שעברה, ואח״כ ניתוספו ענינים המיוחדים 

לשנה זו, כנ״ל. 

בהחילוק בין שנה זו לשנה שעברה יש כמה ענינים: (א) זוהי שנת השמיטה, ״שבת 

להוי׳״70; (ב) שראש השנה חל להיות בשבת, שזהו הראש הפועל על כל השנה71; (ג) 

שזוהי שנה פשוטה. 

נעשים  הענינים  כל  ענין של שבת, שאז  הוא  להוי׳״,  ״שבת  ענין השמיטה,  והנה, 

מתוך תענוג72, ״כל מלאכתך עשוי׳״73. שזה קשור גם לענין דראש השנה שחל להיות 

בשבת: 

ענין  שזהו  האדמה,  מעבודת  שביתה  שזוהי  אלא  המלכות,  ספירת  ענינה  שמיטה 

עליית המלכות – ארץ; ואח״כ ניתוסף ענין השבת מצד ימי השבוע, שזוהי שביתה מכל 

ל״ט המלאכות (לא רק אדמה), ובפשטות – עליית המלכות כפי שהיא בכל הענינים. 

זו – שנת השמיטה שתחילתה בשבת – נעשית עלי׳ לא  ועפ״ז יש לומר, שבשנה 

ממלכות  וספירה,  ספירה  שבכל  במלכות  גם  אלא  עצמה,  בפני  המלכות  בספירת  רק 

שבמלכות עד מלכות שבכתר. 

ובאותיות של עבודה – שצריכה להיות העבודה עם כחות הגלויים, בכל עשר כחות 

הנפש (״בכל לבבך ובכל נפשך״74) שנשתלשלו מעשר ספירות, בכל הדרגות שבמלכות: 

64) לקו״ת שם, א-ב. שער האמונה שם פ״ס. סה״מ 
תרח״ץ שם. תרצ״ט ס״ע 207-8. 

65) ישעי׳ מ, ה. 
66) ראה תו״א משפטים עה, א. המשך וככה תרל״ז 
(קה״ת, תשע״ג) פל״ג (ע׳ לד-לה). פנ״ז (ע׳ סה-סו). 

ועוד. 
67) ראה מכילתא יתרו יט, ט. 

68) ראה פרש״י עה״פ שבהערה הקודמת. 
69) בא י, ט. 

70) בהר כה, ב. שם, ד. 
סע״א-ב.  מז,  נצבים  ג.  מא,  תבוא  לקו״ת  ראה   (71
ר״ה נח, א-ב. עטרת ראש שער ר״ה בתחלתו. אוה״ת 

דרושים לר״ה (כרך ה) ע׳ ב׳עז ואילך. ובכ״מ. 
72) ראה ישעי׳ נח, יג. 

בטושו״ע  הובא  ט.  כ,  יתרו  ופרש״י  מכילתא   (73
(ודאדה״ז) או״ח סש״ו ס״ח (סכ״א). 

74) ואתחנן ו, ה. 
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מלכות שבז״א (רגש שבלב), מלכות שבחכמה (התבוננות שבמוח), מלכות שבכתר וכו׳, 

היינו – בכל מקום בענין המלכות שבזה. 

וביחד עם זה – בכל עניני העבודה ניכר בגלוי ובהדגשה שעשייתם היא מצד ביטול 

וקבלת עול, מחמת זה שמציית לציווי המלך – הקב״ה, שזהו ענין המלכות. 

י. וכאמור, כל הענינים אמורים גם בנוגע לקטנים (״בן חמש למקרא״), שגם אצלם 

שייך ענין ההתבוננות ורגש שבלב (עבודה בעשר כחות הנפש). 

אחד  לכל  ירושה  היא  התורה  כל   – יעקב״75  קהילת  ״מורשה  היא  התורה  שהרי, 

הענין   – השמיטה  משנת  להפיק  שצריך  ההוראה  חלה  עליו  וגם  לילד,  גם  מישראל, 

דספירת המלכות, ועד שענין המלכות יהי׳ בכל הספירות. 

היינו, שהיסוד בחינוך צריך להיות שיש לציית לציווי הקב״ה, אבל ביחד עם זה – 

אין זה אומר שאינו צריך להבחין מה קורה, אלא עליו להבחין, רק שבזה גופא צריך 

להיות ענין המלכות – שבכל ענין שמחנכים אותו, ובכל ענין שלומד ומתבונן ומרגיש 

כו׳, יהי׳ ניכר הענין שבכך מציית להקב״ה. 

״בן חמש למקרא״)  לפני שנעשה  זמן רב  (אפילו  לילד  ובפשטות: כאשר מספרים 

אודות הסתלקות אדמו״ר הזקן, ומספרים לו סיפור אודות האבות, אברהם יצחק ויעקב, 

או אודות צדיק, תנא ואמורא, אודות הרביים, ואפילו אודות סבו (עם זקן לבן ארוך) 

וסבתו – הוא מבחין (״קלייבט ער זיך פַאנַאנדער״) ושייך להתבונן בזה, וביחד עם זה 

עליו לחשוב כיצד זה נוגע לו בחייו ובציותו להקב״ה. 

ובמכל שכן וקל וחומר: אם יש לו דעת להבחין בנוגע לאגוז או משחק (״שּפילעכץ״) 

– איזה דבר חסר לו והוא רוצה בזה, ואיזה דבר אינו חסר לו ואינו רוצה בזה – עאכו״כ 

שכך צריך להיות בנוגע לסיפור ששומע אודות סבו, שיחשוב כיצד זה נוגע לו בחייו. 

ואדרבה: דוקא עם ילד זה מגיע בקלות הרבה יותר מאשר עם מבוגר, כי אצל ילד 

מונח בפשטות שכל דבר שהוא שומע או עושה – נוגע במעשה בפועל, בהנהגתו בפועל 

כיצד יציית להקב״ה. 

ושמא אצל מישהו נשאלת השאלה – מנין יודעים שכך היא המציאות, יש על זה את 

העצה הכי טובה: תנסה ותראה (״ּפרואוו אויס – וועסטו זען״)! 

שגם  (וכפי  רב״76  ״מעשה  רואים  כאשר  היא  לדבר  גדולה  הכי  הראי׳   – ואדרבה 

פוסקים להלכה ע״פ ״מעשה רב״), וכשינסו – יראו שכאשר מדברים עם ילדים באמת 

אודות ענינים אלו, הם מקבלים זאת. 

76) ב״ב קל, ב. 75) ברכה לג, ד. 
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ועד שעי״ז יראו שהילדים יוסיפו בהוריהם – ״והשיב לב אבות על בנים, ע״י בנים״77. 

יא. ומזה ישנו לימוד כללי בנוגע לחינוך הילדים והילדות, [[כ״ק אדמו״ר שליט״א 

שבאמת  כמה  לזה  זקוקים  היו  שלא  הלואי   – בשנים  לגדולים  ובנוגע  ואמר:]  חייך, 

צריכים. כפי שכל אחד רואה בעצמו, שלפעמים הוא במצב של ״קטן״ או ״קטנה״...]: 

מאיזו סיבה שתהי׳, המציאות בפועל היא, שרוב ההורים נותנים יותר תשומת לב 

על חינוך ילדיהם בענינים של מעשה בפועל, אמירת ״מודה אני״, אמירת ברכות, נטילת 

ידים, קיום המצוות וכיו״ב. 

אבל רק חלק מההורים מדגישים גם את החינוך בעניני דעות, עניני מוסר, יראת ה׳ 

ואהבת ה׳, ובכלל – הידיעה אודות הקב״ה ושיש לציית להקב״ה וכו׳. 

וכפי שהרמב״ם78 התאונן בזמנו (דאע״פ שהוא כותב זאת בלשון וסגנון של הלכה, 

הרי זה בלשון של טענה): ״אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה . . 

אלא כשם שצריך לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות . . ואלו העוונות קשים מאותן 

שיש בהן מעשה כו׳״. 

ועל זה ישנה ההוראה הנ״ל – שיש לחנך ילדים גם בענין זה, שיידעו ש״יש בעל 

הבית לבירה זו״79, ושהוא לא נמצא ״אי שם״ (״ערגעץ וואו״) ברקיע השביעי ומסתכל 

פנימה ע״י חלון80 לראות מה נעשה אצל הילד בחדרו, אלא הוא נמצא למטה ביחד עם 

הילד בחדרו81, ואדרבה – קודם כל נמצא שם הקב״ה, ואח״כ זה נעשה גם חדרו של 

הילד. 

״ושכנתי  הקב״ה  אומר  שעלי׳  יתברך,  לו  דירה  מחדרו  לעשות  הילד  על  ובמילא, 

בתוכם״82. 

בתחתונים״, הוא אינו יודע את  – ילד קטן אינו יודע מהפרט ד״(דירה לו יתברך) 

החילוק בין ״עליונים״ ו״תחתונים״ – אבל הוא יודע שזהו חדרו, ומכיון שהקב״ה נמצא 

כאן – מונח אצלו בפשטות שעליו לעשות כאן דירה לו יתברך בגלוי. 

העמודים  לשלושת  וכלי  חדר  ממנו  שעושה  ע״י  לראש  לכל   – זאת  עושה  וכיצד 

אחד  דכל  האדם״84,  זה  קטן  ה״עולם  והן  הגדול,  העולם  הן  עומד83,  העולם  שעליהם 

מישראל הוא ״עולם מלא״85, 

77) מלאכי ג, כד ובפרש״י. 
78) הל׳ תשובה פ״ז ה״ג. 

79) ראה ב״ר פל״ט, א. 
80) להעיר מיושר לבב (לבעהמח״ס משנת חסידים) 
(פג,  פ״ז  שעהיוה״א  וראה  פי״ב-יג.  א׳  חדר  א׳  בית 

סע״א ואילך). 
81) ראה שעיוה״א שם. וראה לקו״ש חט״ו ע׳ 470 

ואילך. ובכ״מ. 

82) תרומה כה, ח. וראה ראשית חכמה שער האהבה 
פ״ו קרוב לתחלתו (ד״ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה 

שם. של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
83) אבות פ״א מ״ב. 

תקו״ז  ב.  לג,  (רע״מ)  זח״ג  ג.  פקודי  תנחומא   (84
גם אדר״נ ספל״א. קה״ר  וראה  א).  ב. קא,  (ק,  תס״ט 

פ״א, ד. ועוד. 
85) סנהדרין לז, א (במשנה). 
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שזה כולל – שלא כדעת הטועים – לא רק מי שכבר אחרי בר מצוה וגדול בשנים, 

אלא גם ילד קטן. כמובן ממאחז״ל באבות דר׳ נתן86 שהקב״ה ״יצר באדם כל מה שברא 

בעולמו״, ומפרט שם את כל החלקים בעולם הגדול כפי שמשתקפים בגוף האדם (״עולם 

איברים  רמ״ח  לשאר  בנוגע  וכיו״ב  שבאדם,  בראש  משתקף  שבעולם  הראש  קטן״): 

(ועד״ז – מספר האיברים אצל נקבה)87; ורואים בפשטות, שמיד כשנולד יש לכל ילד 

את כל האיברים ואת כל חלקי הגוף, עד גם שערות וצפרניים – שמהם מורכב ה״עולם 

קטן זה האדם״, בדוגמת כל החלקים בעולם הגדול. 

יהי׳  (ועאכו״כ מגדול), שיפעל שה״עולם קטן״ שלו  מילד  זה תובעים אפילו  ואת 

״עומד״ – עי״ז שחייו וחדרו הפרטי וביתו הפרטי נעשה בית וכלי לשלושת העמודים 

שעליהם העולם (קטן שלו) עומד, תורה תפילה וגמילות חסדים83. 

עי״ז  חברותיהן,  על   – וילדות  חבריו,  על  כך  שישפיע  ג״כ  ממנו  תובעים  ואח״כ 

שמראים להם כיצד חדרם וביתם הוא בית תורה תפילה וצדקה, ומדברים עמהם שהם 

ג״כ יעשו כך (כמדובר לעיל88). 

בחינוך  גם  אלא  למעשה,  בנוגע  החינוך  בענין  רק  לא  מיתוסף  זה  שמכל  ומובן 

בנוגע  והן  ילדים כפשוטו,  לחינוך  בנוגע  הן  בנוגע לכל הפרטים,  בענינים של דעות, 

לחינוך עצמו. 

יב. וההתחלה בזה – בקבלת החלטות טובות תיכף ומיד, כידוע הפסק-דין בשולחן 

ערוך89 שקבלת החלטה טובה פועלת את השכר. 

תוקף  יותר  לזה  יש  שאז   – ובציבור  ברבים  ההחלטה  את  מקבלים  כאשר  ובפרט 

ויותר הצלחה, כמבואר בקונטרס ״החלצו״90. 

ולא רק יותר תוקף בנוגע להיחיד (המצטרף אל הציבור), אלא זה מוסיף יותר תוקף 

לכל הציבור – כהדין91 בנוגע לקריאת המגילה (כמדובר כמה פעמים92), שכאשר יש 

רבבה – עשרת אלפים  אפילו  עד  ואלף,  ואפילו מאה  מנין של עשרה מישראל,  כבר 

יהודים – צריך אפילו יחיד אחד להצטרף אל הציבור, לא רק עבור השלימות שלו, אלא 

מפני שעי״ז מיתוסף לו ה״ברוב עם הדרת מלך״93 מכל הכלל של רבבה, כל עשרת אלפי 

היהודים! 

ולכן צריכה להיות ההשתדלות בזה באופן שיתוסף עוד יהודי ועוד יהודי, שעי״ז 

בכמות  שמיתוסף  דכמה   – הטובות  בהחלטות  וכן  מלך״,  ב״הדרת  יותר  עוד  מיתוסף 

86) פל״א, ג. 
87) ראה בכורות מה, א. 

ל״צבאות  דחנוכה  ה׳  נר  זו:  שנה  שיחות  ראה   (88
השם״; ש״פ ויגש (דברי משיח) סכ״ג. ובכ״מ. 

89) או״ח סתקע״א ס״ג. וראה תענית ח, ב. 

90) סה״מ תרנ״ט ע׳ סא ואילך. 
91) מג״א או״ח סתר״צ סקכ״ג. 

92) שיחת י״ט כסלו שנה זו. ובכ״מ. 
תלמודית  אנציקלופדי׳  וראה  כח.  יד,  משלי   (93

בערכו (כרך ד ע׳ קצה ואילך). וש״נ. 



19ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט 

בלתי מוגה

מקבלי ההחלטות, זה מוסיף בתוקף החלטתו של כל יחיד, ועד״ז לאידך, שמצד הענין 

רק  לא  נוגע  זה   – טובה  החלטה  מקבל  יהודי  כשעוד  הנה  מלך״,  הדרת  עם  ד״ברוב 

לעצמו, אלא לכולם. 

יג. ובכל זה ישנה תוספת כח מיום ההילולא של אדמו״ר הזקן, כאשר ״כל מעשיו 

ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו . . מתגלה ומאיר בבחי׳ גילוי מלמעלה למטה 

. . ופועל94 ישועות בקרב הארץ״95. 

היינו, שאפילו אם נמצאים ״בקרב הארץ״ – אין מה להתייאש, כי אדרבה: שם נעשה 

״פועל ישועות״. 

אחד  שכל  להדפיס)97,  הורה  אדמו״ר  מו״ח  (שכ״ק  הידועה  הבעש״ט  וכתורת96 

מישראל הוא ״ארץ חפץ״98, האוצר בתוכו אבנים טובות ומרגליות (אלא, שלפעמים יש 

צורך להסיר את העפר שמכסה ומסתיר, עד לחפירה בעומק, כדי לגלות אוצרות אלו). 

הוא  יהודי  ״בקרב הארץ״ –  מזו –  ויתירה  ״ארץ״,  בבחי׳  כפי שעומד  היינו, שאפילו 

״ארץ חפץ״. 

ובאם מישהו אינו רואה זאת בגלוי על יהודי שני – זה מראה שחסר לו בהתבוננותו 

ועי״ז  הוא״.  ריק, מכם  הוא  ואם  הוא מכם100,  ריק  דבר  לא  ״כי  הידוע99:  ובלשון  וכו׳, 

שישתדל, יגלה כיצד כל אחד מישראל הוא ״ארץ חפץ״. 

ובלשון פרשתנו – שמבלי הבט על כך ש״ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה״101 

– בזמן הגלות, וגם בחו״ל, אעפ״כ – ״על שם גאולת ישראל נזכרו כאן״102. 

תבל  פני  ומלאו  ישראל  ופרח  יציץ  יעקב  ישרש  ״הבאים  בהפטרה103:  כמ״ש  ועד 

תנובה״ – בהיותם ״ארץ חפץ״ (כמבואר בתו״א104). 

ויהי רצון, שכך יקויים בפועל, ״יציץ ופרח ישראל״, עד שבני ישראל כובשים את כל 

העולם – ״ומלאו פני תבל תנובה״, 

ו״בנערינו ובזקנינו . . בבנינו ובבנותינו״ (שלימות העם) הולכים כולם לארץ ישראל 

בגאולה השלימה, כמ״ש בהמשך ההפטרה105 ״והי׳ ביום ההוא . . ואתם תלוקטו לאחד 

אחד בני ישראל, והי׳ ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים 

94) ל׳ הכתוב – תהלים עד, יב. 
95) אגה״ק ביאור לסימן ז״ך (קמז, סע״א-ב). סכ״ח 

(קמח, סע״א). 
למ״ש  בהמשך  זה  ענין  מובא  אחרת  בהנחה   (96
ומובן,  ושם:  דגדולים.  החינוך  בענין  רסי״א  לעיל 
שאין כוונת הדברים לפגוע, ח״ו, בכבודו של מישהו, 
אלא אדרבה – להדגיש את מעלתו האמיתית והפנימית 

דכאו״א מישראל, שהוא בבחי׳ ״ארץ חפץ״. 
97) ראה ״היום יום״ יז אייר. ב אלול. סה״ש תרצ״ו 

ע׳ 41. וש״נ. 
98) מלאכי ג, יב. 

99) ירושלמי פאה פ״א ה״א. וש״נ. 
100) מלאכי ג, יב. 

101) ריש פרשתנו (שמות א, א). 
102) שמו״ר פ״א, ה. 

103) ישעי׳ כז, ו. 
104) פרשתנו נג, ג ואילך. 

105) ישעי׳ שם, יב-יג. 
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בארץ מצרים והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים״, בבית המקדש השלישי, ו״עתידה 

הארצות״106,  בכל  תתפשט  ישראל  ו״ארץ  ישראל״106,  ארץ  בכל  שתתפשט  ירושלים 

ו״כספם וזהבם איתם״107, כולל כסף וזהב רוחניים, אהבה ויראה108, הכוללים את עניני 

התורה ומצוות בשלימותם109, ועם כל הענינים שפעלו בזמן הגלות בארץ ובחוץ לארץ, 

עד באופן ד״ירחיב ה׳ אלקיך את גבולך״110, מתוך הרחבה, 

ובמהרה בימינו ממש. 

יד. מאמר (כעין שיחה) ד״ה הבאים ישרש יעקב (נדפס לעיל). 

– שיחה ג׳ – 

טו. בהתוועדות ביום השבת רגיל ג״כ (כמוזכר לעיל) לדבר ענין בפרש״י בפרשת 

השבוע, ענין בהערות אאמו״ר על הזהר, וענין בשיעור רמב״ם היומי. 

וכמדובר לעיל, שישנה הברירה לדבר אודות ענין שכבר דובר בשנה שעברה, או 

דובר עד עתה.  ענין חדש שלא  יותר לדבר  בכדי להדגיש את החידוש שבדבר – קל 

ועד״ז בנוגע להערות אאמו״ר – יש להתעכב על ענין שעדיין לא דובר אודותיו (עכ״פ 

כפי הרשום בזכרון). ועאכו״כ בנוגע לשיעור היומי ברמב״ם – ששיעור היומי בשנה זו 

אינו אותו השיעור שהי׳ ביום זה בשנה שעברה, כנ״ל. 

בנוגע לפרש״י – הציעו את הפרש״י בפרשתנו עה״פ (קַאּפיטל ד׳ פסוק כ׳) ״ויקח 

משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור״. רש״י מתעכב על התיבות ״על החמור״, 

ומפרש: ״חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק, והוא שעתיד מלך 

המשיח להגלות עליו שנאמר111 עני ורוכב על חמור״. 

ושאלו על זה כמה שאלות, כנדפס בהקובצים112, אבל למרבה הפלא לא שאלו (עכ״פ 

בהקובצים שראיתי) את ה״קלָאץ קשיא״. 

מכיון שלא כל הנמצאים כאן ראו את הקובצים, והרי מדברים כאן באופן שכולם 

יוכלו להבין – לכן נחזור את השאלות ששאלו בהקובצים, ועם הוספת ה״קלָאץ קשיא״ 

וכו׳: 

תיבת  רק  מפרש  שרש״י  מכיון  פרש״י:  של  המתחיל  בדיבור   – לראש  לכל  א) 

״החמור״ (בה׳ הידיעה), המורה על ״החמור המיוחד״ – מדוע מעתיק רש״י גם תיבת 

106) ראה ספרי דברים בתחלתו. פס״ר פ׳ שבת ור״ח 
(פ״א), ג. יל״ש ישעי׳ רמז תקג. לקו״ת מסעי פט, ב. 

107) ישעי׳ ס, ט. 
108) ראה תו״א ר״פ וישב. לקו״ת בהעלותך לב, ד. 

ובכ״מ. 

109) ראה תניא פ״ד (ח, א). 
110) פ׳ ראה יב, כ. פ׳ שופטים יט, ח. 

111) זכרי׳ ט, ט. 
112) ראה הערות וביאורים (אה״ת) יח (שעה) ס״ע 

יב-יג. 
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״על״? אפילו אם נאמר שרש״י רוצה להביא את כל הענין – הי׳ צריך להעתיק ״וירכיבם 

על החמור״. אבל מכיון שאינו מעתיק את כל הענין, אלא רק את התיבות ״על החמור״, 

זהו ראי׳ שגם תיבת ״על (החמור)״ נוגעת להבנת הענין. 

החמור  ״הוא  ההמשך  את  רש״י  מביא  המיוחד״,  ״החמור  שזהו  להראות  בכדי  ב) 

שחבש אברהם״. אבל מדוע כותב רש״י ״(שחבש אברהם) לעקידת יצחק״ – למאי נפקא 

פעם אחת אודות חמור שחבש אברהם – בעקידת  מינה? ובפרט שבתורה מסופר רק 

יצחק, ומדוע רש״י צריך להדגיש זאת, הרי זה מובן מעצמו? ומזה גופא מוכח, שגם 

פרט זה שזה הי׳ ״לעקידת יצחק״ נוגע להבנת הענין כאן על אתר. 

״והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו שנאמר עני  ג) מדוע מוסיף רש״י אח״כ 

מקדים  אינו  (שהרי  מקרא״  של  ב״פשוטו  רש״י  של  הכרחו  מהו   – חמור״  על  ורוכב 

״רבותינו דרשו״ וכיו״ב) להוסיף זאת, ומדוע אין מספיק ש״הוא החמור שחבש אברהם״? 

הלשון  לעיל113  רש״י  כמ״ש   – ״משיח״  ולא  המשיח״,  ״מלך  הלשון  דיוק  מהו  ד) 

״(בימי) המשיח״? 

ה) בפסוק כאן נוגע ענין הרכיבה על החמור (״וירכיבם על החמור״) – ומדוע מוסיף 

רש״י כאן ענין חדש (ומנין לוקח זאת רש״י) – ״והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו״, 

והי׳ צריך לכתוב ״והוא שעתיד מלך המשיח לרכוב עליו״?! ויתירה מזו: הראי׳ שמביא 

רש״י היא מהפסוק ״עני ורוכב על חמור״ – ״רוכב״ דוקא, ושם לא כתוב מאומה אודות 

״להגלות עליו״! 

הידיעה)  (בה׳  ש״החמור״  דפרש״י  התוכן  ע״פ  שאלו):  (שלא  קשיא״  ״קלָאץ  ו) 

פירושו ״החמור המיוחד כו׳״ – הרי גם בחמורו של משיח הי׳ צריך להיות כתוב בפסוק 

וחומר: אם כאן בפסוק כתיב  וקל  (בה׳ הידיעה), ובמכל שכן  החמור״  ורוכב על  ״עני 

״החמור״, (גם) על שם העתיד, חמורו של משיח (נוסף על שם העבר, חמורו של אברהם) 

– הרי כל שכן שבחמורו של משיח הי׳ צריך להיות כתוב ״החמור״, על שם המציאות 

שכבר היתה בעבר, הן אצל אברהם והן אצל משה?! 

ז) ה״קלָאץ קשיא״ הכי קשה:  

״בן חמש״ יודע (ואם אינו יודע, הוא מברר) שחמור ע״ד הטבע חי כמה עשרות שנים 

(ואח״כ הולך לעולמו114). 

כאשר רש״י אומר לו ש״וירכיבם על החמור״ פירושו ״חמור המיוחד, הוא החמור 

עני  שנאמר  עליו  להגלות  המשיח  מלך  שעתיד  והוא  יצחק,  לעקידת  אברהם  שחבש 

ורוכב על חמור״ – מתחיל ״להרעיש״ (״הויבט ער אויף ַא געווַאלד״): 

צב 113) וישלח לג, יד.  ע׳  מהר״ש  אדמו״ר  אגרות-קודש  ראה   (114
ואילך. 
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מזמן אברהם עד זמן משה עברו ארבע מאות שנה (בערך)115, ומזמן משה עד זמן 

משיח כבר עברו למעלה מאלפיים שנה – עד זמנו של רש״י (כשרש״י כתב את הפירוש), 

ומשיח עדיין לא הגיע אז, ועאכו״כ עבור ״בן חמש למקרא״ בדורנו זה, כשעברו כבר 

כמה אלפי שנים. 

ויוצא, שהחמור הוא בן כמה אלפי שנים! 

וכאשר מספרים זאת ל״בן חמש למקרא״ – לא יתן לזה לעבור בשתיקה (״וועט ער 

עס ניט דורכלָאזן גלַאטיק״) – שהרי זה נס ״מוזר״ ביותר, שחמור יחי׳ כמה אלפי שנים 

– שלא בערך לגמרי לחיים של חמור ע״ד הטבע! 

ויתירה מזו: ה״בן חמש״ יודע שהיו צדיקים וגדולי עולם, והם לא האריכו ימים כל 

כך הרבה שנים – וכאן כשמדובר אודות חמור (להבדיל) – נעשה נס שהוא יאריך ימים 

ויחי׳... כמה אלפי שנים! 

ובפרט שה״בן חמש״ יודע את גודל הענין (״דער געווַאלד״) של נס – כפי שלמד 

בפרשה זו גופא, שהקב״ה מַצוה למשה רבינו שַיראה לפרעה מלך מצרים נס, ובגלל זה 

יתן פרעה לבני ישראל לצאת ממצרים: 

מבלי  ורעמסס,  פיתום  את  עבורו  שבנו  עבדים,  אלף  מאות  שש  היו  הגוי  לפרעה 

שיצטרך לשלם להם על כך. אומר הקב״ה למשה רבינו116: אמור לפרעה שישחרר את 

בני ישראל, ומדוע – כי אתה מראה לו נס, ואיזה נס – שממטה נעשה תנין... – ובגלל 

זה מיד יתן פרעה לשש מאות אלף עבדיו לצאת, ועוד באופן ד״ונצלתם את מצרים״117?! 

– עד כדי כך הוא גודל הענין של נס (אפילו נס של הפיכת מטה לתנין). 

ואח״כ לומד רש״י עם ״בן חמש למקרא״ בפשטות – שיידע שישנו חמור שחי כמה 

אלפי שנים! ורש״י אינו מבהיר (״בַאווָארנט״) שיש בזה חידוש, אלא אומר זאת כאילו 

הכל ״חלק״! 

כאילו לומר: ֶעה! – האם אתה חושב שלעשות ממטה לתנין הוא נס?! – הנה כאן 

יש לך חמור שחי אלפי שנים! 

וכפי שיתבאר כל זה לקמן. 

טז. כאן המקום להמשיך הביאור בפרש״י דשבת שעברה118: 

רש״י מתעכב על מה שאמר יוסף ליעקב (על שאלתו ״מי אלה״119) ״בני הם אשר נתן 

לי אלקים בזה״120, ומפרש: ״בזה – הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה״. 

115) פרש״י לך לך טו, יג. 
116) פרשתנו ד, ב ואילך. 

117) שם ג, כב. 

118) דברי משיח – שיחת ש״פ ויחי שנה זו סי״ד; 
סכ״ב-כה. וראה הנסמן בהערה בתחילת השיחה. 

119) ויחי מ, ח. 
120) שם, ט. 
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״מראה  ליעקב,  משהו  הראה  שיוסף  מכריח  ש״בזה״  ונתבאר,  זה,  על  והתעכבו 

באצבעו ואומר זה״121, ודבר שהוא ראי׳ על הכשרות של ילדיו, בכדי שיעקב יברכם. 

ולכן מפרש רש״י ״הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה״ – כי זוהי הוכחה עבור יעקב 

שהילדים נולדו בתכלית הכשרות (ואפילו לא ע״י פילגש, אף שהי׳ מותר, כמ״ש רש״י 

בסוף פרשת חיי שרה122 בנוגע לאברהם אבינו). 

ובזה נשאל: מדוע לא הראה לו ״שטר נישואין״? 

והחלה שקלא וטריא שלימה, וכתבו ענינים ״פראיים״, וענינים היפך ההלכה, וכבר 

עמדו להדפיס זאת, ו״תפסו״ ברגע האחרון123. 

אבל בזה לא תפסו ״קלָאץ קשיא״ בענין זה (שע״פ הביאור בזה יובן גם הענין ד״שטר 

נישואין״, כדלקמן): 

אירוסין  של  המציאות  כל  מעיקרא  הי׳  לא  תורה  מתן  שלפני  כותב124  הרמב״ם 

ונישואין – ״קודם מתן תורה הי׳ אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה 

מכניסה לתוך ביתה ובועלה בינו לבין עצמו ותהי׳ לו לאשה״ (אלא רק אחרי מתן תורה 

– ״כיון שניתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחילה 

בפני עדים ואח״כ תהי׳ לו לאשה שנאמר125 כי יקח איש אשה ובא אלי׳ . . בכסף בשטר 

או בביאה״). וגם בגירושין לא הי׳ שטר, גט, אלא ״ושלחה מביתו״126. 

ולפי זה, נשאלת השאלה על פרש״י ״הראה לו (יוסף) שטר אירוסין ושטר כתובה״ 

– שהרי לפני מתן תורה לא הי׳ מקום מעיקרא לכל הענין דאירוסין וכתובה? ופשיטא 

שרש״י ב״פשוטו של מקרא״ לא יפרש דבר שלא הי׳ במציאות. ואין מקום לומר שרש״י 

חולק (״דינגט זיך״) על הרמב״ם במציאות*. 

יד. פרש״י  121) ראה תענית בסופה. שמו״ר פכ״ג, 
בשלח טו, ב. 
122) כה, ו. 

123) וראה הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
בשיחה שבהערה 118 (סכ״ד), ובהערה 183 שם. 

124) ריש הל׳ אישות. 
125) תצא כב, יג. 

126) שם כד, א. 

127) תולדות כו, ה ובפרש״י. 
128) פרש״י תולדות שם, יב. כז, ג. שם, ט. 

129) פרש״י וישלח לב, ה. 
130) ראה פרש״י ד״ה פרע להן – חולין צא, א. 

131) ויצא כט, כג ואילך. וראה פרש״י ויצא לא, נ. 
132) וארא ו, כ. 

133) ראה לקו״ש ח״ה ע׳ 141 ואילך. וראה לקו״ש 
ח״ו ע׳ 42 ואילך. 

*) ואע״פ שהאבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כפי שה״בן חמש״ למד אצל אברהם 

״וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי״, ״גזירות להרחקה . . כגון שניות לעריות . . תורה שבע״פ 

הלכה למשה מסיני״127, ועד״ז אצל יצחק128, ועד״ז אצל יעקב129, ועד״ז מובן בנוגע ליוסף130 – 

בן ה׳ זוכר אשר יעקב נשא ב׳ אחיות131 עמרם נשא דודתו132 ועוד. 

ומדובר מאז בארוכה עדכ״ז133 – 
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והקושיא מתחזקת: איתא ברמב״ם137 ש״כבר נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשוה 

כסף״ (ולא בשטר), וכדאיתא גם בשולחן ערוך138 [וזה הי׳ כבר מזמן הגאונים]. 

מהו  חמש״:  ה״בן  שואל   – אירוסין״  שטר  לו  ש״הראה  מפרש  רש״י  כאשר  וא״כ, 

״שטר אירוסין״? רש״י אינו יכול להראות לו זאת, כי לא היתה אז כזו מציאות! 

ושטר  אירוסין  שטר  לו  ש״הראה  יוסף  אצל  כאן  רש״י  שמ״ש  מוכח,  גופא  ומזה 

כתובה״ – אין פירושו ״שטר אירוסין ושטר כתובה״ כפי שנתחדש לאחר מתן תורה. 

יז. והביאור בזה: 

לפני מתן תורה באמת לא הי׳ אצל יוסף (והאבות) המציאות דאירוסין וכתובה ע״פ 

דין תורה, כי כל הענין נתחדש במתן תורה, וענין הנישואין לפני מתן תורה (גם אצל 

האבות) הי׳ עי״ז שחיו יחד (״אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו . . ותהי׳ 

לו לאשה״). 

(כפי שהי׳  הקידושין  ענין  את  הפועל  לא שטר   – הוא  אירוסין״  ב״שטר  והפירוש 

אחרי מתן תורה, שבו כותב ״הרי את מקודשת לי״139), אלא שטר שהוא רק ראי׳ ובירור 

(ע״ד שטר דייתיקי, או שטר מכר, שאינו יוצר מציאות, אלא רק מברר את המציאות) 

שהי׳ הכנה והקדמה לפני הנישואין, היינו לא באופן ד״פוגע אשה בשוק כו׳״, אלא לאחר 

ההקדמה שהוא מודיע לה קודם לכן, וקובעים זמן ועושים הכנה וכו׳. 

[ואין שאלה מנין יודע ה״בן חמש״ שיש מציאות של הכנה לפני הנישואין – כי הוא 

יודע שבחתונה יש שני שלבים (אפילו אם הוא אינו יודע שהם נקראים בשם ״אירוסין״ 

ו״נישואין״) – כפי שלומד לקמן140 ״ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה״. ואפילו אם 

נאמר שהוא עדיין לא למד זאת, הרי קודם לכן למד שאברהם שלח את אליעזר עבדו 

״ולקחת אשה לבני ליצחק״141, ואליעזר נתן לה ״נזם זהב . . ושני צמידים״142, ״כלי כסף 

וכלי זהב ובגדים״143, וכיו״ב בנוגע לשאר הפרטים שבפרשה, אבל עי״ז היא עדיין לא 

נעשתה אשתו של יצחק, אלא אח״כ הי׳ עוד שלב, ש״ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו 

ויקח את רבקה ותהי לו לאשה״144]. 

134) ויצא שם, כג. 
135) שם, כה. 

136) ראה גם חדא״ג מהרש״א סנהדרין יט, ב. 
137) הל׳ אישות פ״ג הכ״א. 

138) ראה רמ״א אה״ע סכ״ז ס״א. 
139) רמב״ם שם ה״ג. 

140) פ׳ שופטים כ, ז. 
141) חיי שרה כד, ד. 

142) שם, כב. מז. 
143) שם, נג. 
144) שם, סז. 

וע״ז מיוסדת השיחה ומושללת הקס״ד הנ״ל. 

לדוגמא בולטת: לבן הביא את לאה ליעקב בערב וברמאות ויבא אלי׳134 ותו לא נתוסף בזה כלום. 

(וטענת יעקב הייתה רק למה רמיתני135 והנישואין קיימין136 ע״ע). 
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ועד״ז ״שטר כתובה״ פירושו – שטר שבו כתוב שהוא התחייב לתת לה ממון, ע״ד 

״כתובה״, אבל לא שטר כתובה כפי  בן חמור ״הרבה עלי מאוד מוהר״,  מ״ש145 בשכם 

שכותבים כיום ע״פ דין תורה. 

ועפ״ז מובן, שכוונת יוסף בכך שהראה ליעקב ״שטר אירוסין ושטר כתובה״ – היתה 

להראות לו שלא לקח את אסנת בת פוטיפרע146 סתם באופן ד״פוגע אשה בשוק כו׳״, 

הרגילה.  ההנהגה  על  כהידור  וכו׳,  נוספת  זהירות   – ובמילא  הכנה,  בזה  היתה  אלא 

והראי׳ לזה היא – ״בזה״ – ״הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה״, לא שטר שכתוב 

במשנה, הפועל את האירוסין, אלא רק שטר בירור המספר מה אירע. 

ועפ״ז מובן כיצד פרש״י מתאים עם המציאות כמ״ש הרמב״ם שלפני מתן תורה לא 

היו ״אירוסין״ ע״פ דין התורה, וגם בזה שבזמן רש״י בכלל לא היתה מציאות ד״שטר 

אירוסין״ – כי ״שטר אירוסין״ כאן אין פירושו ה״שטר אירוסין״ שלאחר מתן תורה, 

אלא רק שטר בירור כו׳, כנ״ל. 

יח. אבל עפ״ז נשאלת השאלה: מדוע לא הראה ״שטר נישואין״? ואי אפשר לתרץ 

מדובר  לא  לעיל,  כמדובר  כי,   – נישואין  מציאות דשטר  היתה  לא  דין התורה  שע״פ 

כאן אודות דין התורה, אלא אודות שטר בירור שרק מגלה את המאורעות – ולפי זה 

הי׳ מתאים יותר להראות ״שטר נישואין״ המספר אודות עצם הענין שהיא אשתו, לפני 

שמראה ״שטר אירוסין״ המספר רק אודות ההכנות לזה כו׳? 

והביאור בזה – שהיא הנותנת: 

התורה,  דין  ע״פ  ונישואין  דאירוסין  המציאות  היתה  לא  תורה  מתן  שלפני  מכיון 

ואשה נעשתה אשה של פלוני עי״ז שחיו יחד (״קודם מתן תורה הי׳ אדם פוגע אשה 

בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו . . ותהי׳ לו לאשה״) – לא 

הי׳ צריך יוסף להביא ראי׳ משטר שהיו נישואין (והיא אשתו), כי יעקב הי׳ יכול לראות 

לבד שהם חיים תחת אותה קורת גג [ובפרט ע״פ מ״ש במדרש147 שאסנת היתה בת דינה 

ושכם], שע״ד הפשט אסנת עדיין חי׳ אז [ואפילו אם נאמר שהיא כבר לא חי׳ אז, היו 

כו״כ עדין שזכרו ויכלו לספר ליעקב שהם חיו יחד], ובמילא מבין מכך יעקב לבד (לפני 

ששאל ״מי אלה״) שהיו נישואין, ועל זה אין יוסף צריך להביא ראי׳ ליעקב משטר; 

יוסף הי׳ צריך להביא ראי׳, שנוסף לזה היתה הכנה נוספת, ובמילא – זהירות נוספת 

(ולא רק באופן ד״אדם פוגע אשה בשוק כו׳״), ולכן אמר לו ״בני הם אשר נתן לי אלקים 

בזה״, ״הראה לו שטר אירוסין״, וגם ״שטר כתובה״. 

יט. ויהי רצון, שבקרוב ממש יתגלו ה״נפלאות״ שבפרש״י148. 

145) וישלח לד, יב ובפרש״י. 
146) מקץ מא, מה. ויגש מו, כ. 

147) פדר״א פל״ו ופל״ח. 
148) ראה של״ה קפא, א. 
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(בנוגע לגאולת מצרים) –  ויש לומר הענין בזה ע״פ דברי המדרש בפרשת בא149 

ש״העולם הזה אירוסין (בין הקב״ה וישראל) היו . . אבל לימות המשיח יהיו נישואין 

[כמ״ש150 ״ביום ההוא . . תקראי אישי״151] . . באותה שעה מסר להן את הכל״. 

ואע״פ שנישואין יהיו רק לימות המשיח, הרי מעין זה הוא גם עתה, כי כל הענינים 

(זמן  הזה152  בזמן  ועבודתינו  במעשינו  תלויים  הנישואין)  ענין  (כולל  לבוא  דלעתיד 

האירוסין). 

ועפ״ז מובן ה״נפלאות״ בפרש״י: 

אפילו כפי שבני ישראל נמצאים בזמן הגלות, בארץ מצרים, ״ארץ עניי״153 – הם 

חשש  שיש  ואע״פ  בך״154.  אין  ומום  רעייתי  יפה  ״כולך  הכשרות,  בתכלית  עומדים 

בזה״,  לי אלקים  נתן  ״בני הם אשר  יהודי – אומרים: לא!  שהירידה בגלות פעלה על 

״הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה״, ״מראה באצבעו ואומר זה״ – ״זה א-לי ואנוהו״155, 

הנה אתה רואה את מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות, שבזה תלוי׳ הגאולה והנישואין אז; 

ולכן הם ״בני הם אשר נתן לי אלקים בזה״; מבלי הבט על שזהו ״ארץ עניי״ – נעשה 

ו(מנשה מלשון) ״נשני אלקים את כל  (אפרים מלשון) ״הפרני אלקים בארץ עניי״153, 

עמלי ואת כל בית אבי״156, עד שיעקב עצמו אומר ״בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים 

כאפרים וכמנשה״157. 

כ. ומכיון ש״הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה״ – הדין ע״פ תורה בנוגע ליחס 

של בעל לאשתו – ומכיון ש״מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״158, כך צריך 

להיות גם היחס של הקב״ה (הבעל) לכנסת ישראל (אשתו) [ואדרבה: זה מתחיל בעיקר 

מהנהגת הקב״ה באופן כזה, ומזה נשתלשל הדין בבני אדם] – 

לא  ועונתה  כסותה  ״שארה  ישראל,  לבני  הצרכים  כל  את  לספק  צריך  שהקב״ה 

יגרע״159, ובאופן ש״ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו . . וידורו ביניהם באהבה וחיבה 

כאורח כל ארעא״ (בלשון ה״תנאים״), ולספק את כל הענינים ״כמנהג גברין יהודאין״ 

(בלשון הכתובה), ופשיטא ״ליזהר מאוד באונאת אשתו שלא לצערה בדברים שמתוך 

שדמעתה מצוי׳ פורענות אונאתה ממהר לבוא, ולעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו כו׳״ 

(כפי שפוסק אדמו״ר הזקן בסוף הלכות אונאה160), 

מח,  שה״ש  לקו״ת  וראה  לא.  פט״ו,  שמו״ר   (149
א-ב. 

150) הושע ב, יח. 
מהמדרש  הכתוב  הובא  אחרת  בהנחה   (151

(שבהערה 149): כי בועליך עושיך (ישעי׳ נד, ה). 
152) תניא רפל״ז. 
153) מקץ מא, נב. 

154) שה״ש ד, ז. וראה אוה״ת עה״פ (כרך ב ע׳ תכ 

ואילך). דברי משיח – שיחת ש״פ וישב שנה זו סל״ב. 
155) בשלח טז, ה. 
156) מקץ שם, נא. 

157) ויחי מח, כ. 
158) תהלים קמז, יט. שמו״ר פ״ל, ט. 

159) משפטים כא, י. 
160) סל״ב (מב״מ נט, סע״א). 
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ויתירה מזו: ״ציוו חכמים יהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו״161! 

ואע״פ שהתחייבות הבעל לאשתו היא לאחר הנישואין, שזה יהי׳ רק לימות המשיח, 

משא״כ עכשיו הוא רק אירוסין – במה דברים אמורים, כאשר לאשה יש פרנסה בכל 

צרכי׳ בין זמן אירוסין לזמן נישואין; אבל אם אין לה את זה – צריך חתנה לספק לה 

פרנסה162, מזון ולבושים, עד גם קישוטי כלה (במשך הי״ב חודש עד לנישואין)163, כך 

שיהי׳ ״כולך יפה רעייתי ומום אין בך״. 

ובנוגע לפועל: הקב״ה חייב עצמו בתורתו לספק לבני ישראל בני חיי ומזוני רויחי 

ובכולם רויחי, וכל הענינים, ״כמנהג גברין יהודאין״! 

כי אע״פ שנמצאים בזמן האירוסין (לפני הנישואין) – הרי לבני ישראל אין אף אחד 

במעשינו  תלויים  לבוא  דלעתיד  שהנישואין  לזה  [נוסף  צרכיהם  את  לקבל  ממי  אחר 

ועבודתינו עתה], כי הקב״ה הוא בעל הבית על כל העולם כולו! 

בני ישראל – כנפסק במשנה בבבא מציעא164 בנוגע  ובפרט כשמדובר אודות  כא. 

לשכר המגיע לכל אחד מישראל (בתור ״פועל״, ולא רק ״כלה״...), ש״אפילו אם אתה 

עושה להם כסעודת שלמה בשעתו (אפילו ביום חול פשוט) לא יצאת ידי חובתך עמהן 

שהן בני אברהם יצחק ויעקב״ (ובנות שרה רבקה רחל ולאה165)! 

מהזהר166  כמובן   – הגלות  של  מציעא״  ב״בבא  עדיין  כשאוחזים  אפילו  כתוב  וזה 

ששלושת הבבות הם כנגד שלושת הגלויות וגאולות; ועאכו״כ כשאוחזים כבר ב״בבא 

בתרא״ דגלות, 

חצר  להן  ״שיש  ״השותפין״,  אודות  מדובר  בתרא)  בבא  (של  בתחילתו  שאפילו 

משותפת ובתי שניהן פתוחין לתוכו״167, 

בבא  השלישית,  בבא  (כנגד  השלישי  המקדש  בית  את  כבר  יש  ברוחניות:  היינו, 

בתרא)168 עומד מוכן ובנוי למעלה169, וצריך רק להמשיכו למטה, 

במעשה  להקב״ה  ״שותף  הוא  שיהודי  הקב״ה  שמעיד  כפי  ״השותפין״,  כבר  ויש 

בראשית״, ובפרט לאחר שעשו קידוש ואמרו ״ויכולו״ בליל שבת, ש״כל המתפלל בערב 

שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית״170, 

(מיבמות סב,  161) רמב״ם הל׳ אישות פט״ו הי״ט 
סע״ב). 

162) שו״ע אה״ע סנ״ה ס״ד. 
ובפרש״י.  (במשנה)  סע״א  נז,  כתובות  ראה   (163
ראה אוה״ת דברים (כרך ה) ע׳ ב׳מה. סה״מ תרנ״ה ע׳ 

רלג. תרנ״ז ע׳ רחצ. ועוד. 
164) פג, א. 

165) ראה ברכות שבהערה 193 ובפרש״י. 
166) ח״ג קצח, א. 

167) פרש״י שם. 
168) בהנחה אחרת מובא ענין זה לקמן אחרי ביאור 
ועד שבאים  ושם:  ״השותפין שרצו לעשות מחיצה״. 
לענין ד״בונין את הכותל . . גויל גזית כפיסין לבינין״, 
דיש לומר, שענין זה קאי על בית המקדש (כמובן גם 
מהמשך סוגיית הגמרא (ג, סע״א ואילך) בנוגע לבית 
המקדש), ובנוגע לסוף זמן הגלות (בבא בתרא) – בית 

המקדש השלישי (ראה גם שיחה שבהערה 172)). 
169) פרש״י ותוס׳ סוכה מא, סע״א. ועוד. 

170) ראה שבת י, א. קיט, ב. 
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ושותפים פירושו (כמדובר כמה פעמים171) ששניהם בעלי בתים שוים בכל הענין 

(״המקום והאבנים של שניהם״), ולשניהם יש דעה שוה, האם יבנו את המחיצה מגויל, 

גזית, כפיסין או לבנין (״אם מנהג לבנות בגויל אין חבירו יכול לומר איני רוצה אלא 

גזית״), 

אבל172 אז עדיין יש מחיצה המבדילה בין השותפין, מחיצה בין דברי רשות ודברי 

קדושה ודברי מצוה ו״מהדרין מן המהדרין״173 וכו׳. 

ואח״כ באים לסיום ד״בבא בתרא״174 (המראה על סיום הגלות) – ״הרוצה שיחכים 

יעסוק בדיני ממונות . . והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס״: 

אע״פ שע״י עסק בדיני ממונות מקבלים חכמה – הרי יש דרגא נעלית יותר מחכמה 

(שבעולם) – ענין התורה, וכפי שהחכמה נעשית חלק מהתורה. וכמאחז״ל175 ״יש חכמה 

בגוים תאמן . . תורה בגוים אל תאמן״. 

ועפ״ז מובן, שאע״פ שהמשנה עצמה אומרת ״הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש 

את שמעון בן ננס״, היינו שהי׳ אצלו ענין החכמה (שבא ע״י עסק בדיני ממונות), עד כדי 

כך שאם אדם שני רוצה לקבל חכמה עליו לשמש את שמעון בן ננס – מכל מקום, לא הי׳ 

לשמעון בן ננס סמיכה (עכ״פ אז), והוא נקרא ״בן ננס״, ויתירה מזו: הגמרא אומרת176 

שבמשנה עצמה פוסקים לא כשמעון בן ננס, 

כי אע״פ שהי׳ אצלו ענין החכמה (מצד העסק בדיני ממונות) – הרי זה דיני ממונות, 

אין הלכה  ולכן  מתורה.  נעשה חלק מהתורה), שלמטה  לפני שזה  (עוד  העולם  חכמת 

כשמעון בן ננס. 

היינו, בעבודה: יש כפי שדברי רשות של יהודי (בני חיי ומזוני רויחי) מובדלים עם 

מחיצה מדברי קדושה; ואח״כ מתעלים – שזה גופא נעשה חלק מתורה וקדושה. 

ואז באים לסיום ד״בבא בתרא״ (גם סיום הגמרא), 

ובפרט כאשר עומדים ביום השבת, שאז מתאים ביותר לסיים מסכת בכלל (שזהו 

וכל  ענין של שמחה, ״עושים שמחה לגמרה של תורה״177), ובפרט מסכת בבא בתרא 

שלוש הבבות – 

המשיח  מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  ראה   (171
שליט״א ח״ד ע׳ קכו-ז. ובכ״מ. 

(לקו״ש  תשמ״ה  בשבט  ט״ו  שיחת  גם  ראה   (172
חכ״ו ע׳ 151. 

173) שבת כא, ב. 

174) קעה, ב. 
175) איכ״ר פ״ב, יג. וראה לקו״ש מקץ שנה זו (ח״ל 

ס״ע 195 ואילך). 
176) ב״ב קעו, ב. 

177) שהש״ר פ״א, ט. 
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לגאולה  ומיד,  תיכף  בריקוד,  מיד  נכנסים  ומזה  הגלויות,  שלושת  דכל  הסיום 

השלישית, ובית המקדש השלישי, ״מיד הן נגאלין״178, ו״מיד״ כפי שזהו ע״פ הלכה וע״פ 

השגת בשר ודם, 

ומתוך שמחה וטוב לבב. 

– שיחה ד׳ – 

כב. כאן המקום להזכיר שוב אודות הענין דהקמת ״בתי חב״ד״ (בתי תורה תפילה 

וגמילות חסדים) חדשים בכל מקום ומקום, כולל – הרחבת ״בתי חב״ד״ הקיימים כבר, 

הרחבה בכמות ובאיכות, עד להרחבה כזו שהיא באופן של חידוש, עד כדי כך שצריכים 

לעשות ״שטורעם״ (לתת משקה כו׳) כמו בהקמת ״בית חב״ד״ חדש, 

ואודות הענין ד״עשה לך רב״179, 

הבחינה  בשבט180:  לעשירי  הכנה  בתור  ו״בחינות״  ההכנות  אודות   – ובמיוחד 

(יום ההילולא דהרמב״ם181), הבחינה השני׳ בראש  הראשונה שהיתה בעשרים בטבת 

חודש שבט, המתברך משבת מברכים זו (עם כל ששת הלשונות של ברכה, ועם הסיום 

ד״ונאמר אמן״, ש״גדול העונה אמן יותר מן המברך״, כמדובר כמה פעמים לאחרונה182 

מסיום מסכת נזיר), והבחינה השלישית בעשירי בשבט, ״העשירי יהי׳ קודש״. 

ובהמשך לזה – שאלו שהעמידו קנקני משקה בקשר עם הקמת ״בתי חב״ד״ וכיו״ב 

יעלו עתה ויאמרו ״לחיים״, ויחלקו חלק מזה כאן (מכיון שזהו שבת), והשאר בהמסיבות; 

של  שהשתתפותם  להמסיבות.  כאן  הנוכחים  את  ויזמינו  והמקום,  הזמן  את  ויכריזו 

הנוכחים כאן בגופם או בנשמתם וכיו״ב תוסיף עוד יותר הצלחה בכל ענינים אלו. 

ויש לומר רמז בפרשת השבוע להענין ד״בית חב״ד״ – מיד בתחילת הפרשה: 

״איש וביתו״, בית כפשוטו ממש, נוסף על הפירוש ש״ביתו״ פירושו ״משפחתו״. וכפי 

ש״ביתו״  זאת),  לו  להסביר  צריך  אין  רש״י  (ולכן  בפשטות  מבין  למקרא״  חמש  ש״בן 

קשור עם האיש ואנשי ביתו [חסידות עושה ״שטורעם״ שלם ו״מסכת״ (סוגיא) שלימה 

שאונקלוס  וכפי  בפשטות].  זאת  מבין  חמש״  ״בן  אבל  בהבית183;  שורה  האדם  שעצם 

מתרגם זאת – ״גבר ואנש ביתי׳״, היינו שע״י הבית מיתוסף גם אצל אנשי הבית (״אנש 

ביתי׳״), שינוי בבני הבית שלפני זה, עד גם הוספה של עוד אנשים. 

178) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה. 
179) אבות פ״א מ״ו. מט״ז. 

180) ראה שיחת אור לי״ב טבת שנה זו. 
181) ראה לקו״ש חכ״ו ע׳ 26 הערה 1. וש״נ. 

סוס״ג  ויגש  ש״פ  שיחת   – משיח  דברי  ראה   (182
שנה זו. 

183) ראה אוה״ת בלק ע׳ תתקצז. סה״מ תרל״ה ח״ב 
ע׳ שנג. וש״נ. המשך תרס״ו ס״ע ג. סה״מ תרע״ח ע׳ 

קצג. סה״מ בראשית ח״ב ע׳ סו. וש״נ. 
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ב״אנש  מיתוסף  שעי״ז  ממש,  חב״ד״  ״בית  מקימים  שכאשר  המתאים,  דבר  ולכן 

ביתי׳״ – יעשו ״שטורעם״ ויעמידו משקה בהתוועדות בד׳ אמות של כ״ק מו״ח אדמו״ר 

״בית  ואח״כ ההמשך בכל  נעשית ההתחלה בדבר מד׳ אמות אלו,  דורנו, שעי״ז  נשיא 

חב״ד״ במקומו הוא. 

וגמילות חסדים  בית תורה תפילה  ויהי רצון, שזו תהי׳ הכנה קרובה להקמת  כג. 

לעתיד לבוא – בבית המקדש השלישי, ״כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״184, שאז 

זה יהי׳ עם ה״שטורעם״ הכי גדול, ובאופן נצחי – בית נצחי185, בגאולה הנצחית, שאין 

אחרי׳ גלות186, והתורה שלומדים תהי׳ קיימת באופן נצחי – כי אז לא תהי׳ שכחה187, 

וגם התפילה תהי׳ נצחית ובענינים הכי נעלים, 

ולזה תהי׳ השפעה לא רק על בני ישראל, אלא ״ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״, 

האם  מאחרונים  הצ״צ188  שמביא  וטריא  השקלא  [וכידוע  השיתוף  ענין  שלילת  כולל 

אלקא  לי׳  ד״קרו  הענין  להיות  מותר  שאצלם  או  השיתוף,  על  גם  מוזהרים  נח  בני 

דאלקייא״189], אלא גם הם יבינו בפנימיות (״דערהערן״) כיצד ״ה׳ אחד ושמו אחד״190, 

בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש, בהר הקודש, בבית המקדש השלישי. 

כפי  יעקב״191,  ואל  יצחק  ואל  אברהם  אל  ״וארא  יהי׳  מישראל  אחד  כל  ואצל 

שמבאר אדמו״ר הזקן192 בענין ״אין קורין אבות אלא לשלושה, ואין קורין אמהות אלא 

לארבעה״ 193, שבכל אחד מישראל יש משלושת האבות וארבעת האמהות. 

ועיקר כל העיקרים – שכל זה יהי׳ בפשטות, למטה מעשרה טפחים, בעולם הזה 

התחתון שאין תחתון למטה ממנו, ״בקרב הארץ״, ״ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו״. 

כד. [בעת ההכרזה על ה״מלוה מלכה״ בקשר עם איגוד* צאצאי אדמו״ר הזקן, הורה 

כ״ק אדמו״ר שליט״א להזמין את כל המסובים (ולא רק צאצאי אדמו״ר הזקן), ואח״כ 

אמר:] 

184) ישעי׳ נו, ז. 
185) ראה זהר ח״א כח, א. ח״ג רכא, א. 

186) ראה מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוד״ה ה״ג 
ונאמר – פסחים קטז, ב. 
187) אגה״ק סו״ס כו. 

וש״נ.  ב.  תתשסד,  ז)  (כרך  בראשית  אוה״ת   (188
וראה גם ד״ה מים רבים תשי״ז (סה״מ בראשית ח״ב 

ס״ע ב). וש״נ. 
189) מנחות בסופה. 

190) זכרי׳ יד, ט. 
191) וארא ו, ג. 

192) תו״א ריש פרשתנו. 
193) ברכות טז, ב. 
194) אסתר ב, טז. 

*) להעיר ש״איגוד״ בגימטריא כ״ד. – וראה לקוטי לוי״צ אגרות ע׳ רמט ואילך, בענין כ״ד טבת. 

ולהעיר גם מלקוטי לוי״צ על פסוקים ומארז״ל ע׳ לה, תורת לוי״צ ע׳ יח ואילך – בענין כ״ד צירופי אד׳. 

ואולי גם זה שייך לכ״ד טבת, מכמה טעמים, וגם, מכיון שבמכתב הנ״ל מקשר הסתלקות אדה״ז בטבת 

עם ״ותלקח אסתר אל המלך גו׳ בחודש העשירי הוא חודש טבת״194, ומבאר שם שאסתר הו״ע שם אד׳, 

ועפ״ז, אולי אפ״ל שהסתלקות אדה״ז בכ״ד טבת שייך לענין כ״ד צירופי אד׳. 
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מכיון שלא הזמינו אותי ל״מלוה מלכה״ של צאצאי אדמו״ר הזקן, אע״פ שהנני ג״כ 

מהצאצאים – הנה אע״פ שלא אשתתף בגופי, אתן עכ״פ השתתפות (לא רק של דברי 

עידוד וברכה, אלא גם) של דבר גשמי – קנקן קטן של משקה מדילי (נוסף על הקנקן 

שניתן מקודם), על מנת שיחלקו זאת שם. 

ויהי רצון, שבקרוב ממש יהי׳ קיום היעוד ד״הקיצו ורננו שוכני עפר״195, ואדמו״ר 

הזקן (בעל ההילולא דכ״ד טבת) וכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו בתוכם, ותיכף ומיד 

ממש – שכל עניני העבודה דיום ההילולא נעשים ביחד עם בעל ההילולא, נשמה בגוף, 

למטה מעשרה טפחים, ובמהרה בימינו ממש. 

ולבית  הקודש,  להר  הקודש,  עיר  לירושלים  הקדושה,  לארצנו  נלך  יחדיו  וכולנו 

המקדש השלישי, ומתוך שמחה וטוב לבב. 

[אחרי חלוקת המשקה התחיל לנגן ״והריקותי לכם ברכה״]. 

– שיחה ה׳ – 

בפרשת  הראשונה  ההערה  על  נתעכב   – הזהר  על  אאמו״ר  להערות  בנוגע  כה. 

שמות, שבה יש ענין הקשור גם עם ״בית״: 

אאמו״ר מתעכב196 על מה דאיתא בזהר פרשתנו197 עה״פ198 ״ויהי ככלות שלמה לבנות 

את בית הוי׳ . . דאיהו בית המקדש כגון עזרות ולשכות ובית האולם והדביר״, ומבאר: 

״קחשיב ד׳ דברים. עזרות, לשכות, אולם, דביר. לנגד ד׳ אותיות דשם הוי׳, והיינו בית 

הוי׳, והיינו שהד׳ דברים הללו שבבית המקדש הם כלי קיבול לד׳ אותיות דשם הוי׳״. 

ויש לומר הענין בעבודה: 

להשראת  כלי  הי׳  המקדש  שבית  וכמו  המקדש,  לבית  נמשל  מישראל  אחד  כל 

״ושכנתי  כמ״ש  השכינה,  להשראת  כלי  להיות  מישראל  אחד  כל  צריך  כך  השכינה, 

בתוכם״, ופירשו בתורה שבע״פ – ״בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד״82. 

לד׳  ״כלי קיבול  הוי׳״, המורכב מד׳ חלקים, שהם  ״בית  וכשם שבית המקדש הוא 

אותיות דשם הוי׳״ – כן הוא גם אצל ה״ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד״ מישראל 

– כידוע שנשמתו של כל אחד מישראל היא ״חלק הוי׳ עמו199 . . חלק משם הוי׳ ב״ה״200, 

ומתחלקת לד׳ אותיות דשם הוי׳. 

195) ישעי׳ כו, יט. 
196) לקוטי לוי״צ לזח״ב בתחלתו (ע׳ ה). 

197) ח״ב ד, א. 

198) מלכים-א ט, א. 
199) האזינו לב, ט. 

200) אגה״ת פ״ד. וראה לקו״ת ר״פ ראה. ובכ״מ. 
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וכך גם כללות עבודת ה׳ מתחלקת לד׳ אותיות דשם הוי׳, ובכללות – י״ה (״הנסתרות 

לה׳ אלקינו״201), מוחין (חכמה ובינה)202, ו״ו״ה נגלות״ (״והנגלות לנו ולבנינו״), מדות 

(המשכה מלמעלה למטה, כציור אות ו׳, שהיא ע״י המדות, שהן במספר ו׳) ודיבור (אות 

לספר  בהקדמה  גם  וכמבואר  ומצוות202,  תורה  ומעשה,  ספירת המלכות)  אחרונה,  ה׳ 

״דחילו  על  קאי  ו״הנסתרות״  והיתר״,  איסור  ״הלכות  על  קאי  ש״והנגלות״   – התניא 

ורחימו דבמוחא ולבא״. 

ובפרטיות יותר כל המצוות תלויות בד׳ אותיות דשם הוי׳, כמבואר בכתבי האריז״ל203 

בנוגע לכוונות דקריאת שמע. 

בארוכה  כמבואר  דמלכא״204,  איברין  רמ״ח  אינון  פיקודין  ש״רמ״ח  ידוע  כן  וכמו 

(מצוות התלויות  איברי האדם  בכל  ותלויות  כנגד  הן  כל המצוות  כיצד  בספר חרדים 

בראש, בלב וכו׳) – שעפ״ז יוצא שכל איברי האדם מתחלקים לד׳ אותיות דשם הוי׳, 

ומכיון שכאו״א מישראל חייב בכל המצוות שבתורה – נמצא שיש בעבודתו כל פרטי 

הענינים דד׳ אותיות שם הוי׳. 

שהד׳  והיינו  הוי׳,  ״בית  הוא  המקדש  שבית  שכשם  להיות,  צריכה  בזה  והעבודה 

דברים הללו שבבית המקדש הם כלי קיבול לד׳ אותיות דשם הוי׳״ – כך צריך כל אחד 

מישראל להיות ״בית הוי׳״, היינו שכל איברי האדם ונשמתו (המתחלקת לד׳ אותיות 

דשם הוי׳) – יהיו ״כלי קיבול לד׳ אותיות דשם הוי׳״, עי״ז שעושה עבודתו כנגד כל הד׳ 

אותיות, מוחין, מדות ומעשה, תורה ומצוות, שכנגד האיברים שלו. 

כו. ולפי זה יוצא דבר נפלא: 

אע״פ שכל אחד מישראל הוא יחיד בלבד, ויש אצלו רק ״חלק הוי׳ עמו״ – הוא ״בית 

הוי׳״ (בית המקדש) שלם, כלי לכל ד׳ אותיות דשם הוי׳, ולכל התורה והמצוות כולן 

(שכנגד הד׳ אותיות דשם הוי׳, וכנגד איברי האדם). 

מצוות  וריבוי  וחלקים  פרטים  ריבוי  יש  שבתורה  אע״פ  גיסא:  לאידך  ועד״ז 

המתחלקות לד׳ אותיות דשם הוי׳ – שייכת כל התורה לכל אחד מישראל, כמ״ש ״תורה 

ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב״75, כל אחד מישראל, תיכף משנולד, מקבל את כל 

התורה כולה בתור ירושה שאין לה הפסק205 [ועד כדי כך, שאם גוי נוגע בזה (״רירט 

דָאס ָאן״) – זהו גזל206]. 

201) נצבים כט, כח. 
202) ראה תקו״ז תיקון י. לקו״ת פקודי ג, ב. פ׳ ראה 

כט, א. אגה״ת שם. ובכ״מ. 
203) פע״ח שער (טו) קשעהמ״ט פ״ב ופ״ח. סידור 

האריז״ל וסידור אדה״ז במקומו. 

סע״א).  (עד,  ת״ל  תקו״ז  ב.  קע,  זח״א  ראה   (204
תו״א יתרו סז, ד. לקו״ת נצבים מה, ב. ובכ״מ. 

205) ב״ב קלג, סע״א. וראה גם שם קכט, ב. ועוד. 
206) סנהדרין נט, רע״א. 
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וההסברה בזה היא – כי ״העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו״, כידוע 

תורת הבעש״ט בשם הרס״ג (וכמצויין כבר המראי מקומות על זה207): 

 – העצם  מן  ומקצת  חלק  הוא  בתורה,  פרט  כל  ועד״ז  מישראל,  אחד  שכל  מכיון 

הוא תופס בכל העצם כולו, בכל התורה כולה, וכל ה״בית הוי׳״. וע״י התורה – בעצם 

האמיתי, הקב״ה עצמו, כמאמר הזהר208 שע״י אורייתא נעשים ״ישראל וקוב״ה כולא 

חד״. 

כז. ויש לקשר זה עם הסיפור הידוע209 אודות אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע ואחיו הרז״א 

– שבהיותם ילדים (״בוצין בוצין מקטפי׳ ידיע״210) פעם שיחקו, וכטבע ילדים שיחקו 

בענין שהיו רגילים לראות: היות שהיו רואים כיצד חסידים באים (בעגלות או ברגל) 

ונכנסים להצ״צ ל״יחידות״ – שיחקו ״רבי וחסיד״. אח אחד (בפשטות – המבוגר) חגר 

את הגַארטל והתיישב על כסא כמו רבי, והאח השני ג״כ חגר גַארטל והתנהג כמו חסיד 

ההולך לרבי ל״יחידות״ בכדי לבקש ממנו ברכה. 

שאלה  לשאול  גם  צריך  הוא  אלא  ברכה,  סתם  לבקש  יכול  אינו  הרי  חסיד  אבל 

המשיך  הוא  אש.  הוא  יהודי  האח:  וענה  יהודי?  מהו  אחיו:  את  שאל  הוא  בחסידות. 

לשאול: אם כן – מדוע כשאני נוגע בך אינני נכוה? וענה לו: כי בהיותך יהודי, הינך ג״כ 

אש, ואש אינה שורפת אש! 

מזה גופא שהסיפור הגיע אלינו – מובן שני ענינים: 

א) שהתוכן הוא אמת. ויש לומר הביאור בזה: לכל אחד מישראל יש נשמה שהיא 

ג״כ נמשל  ולכן הוא דבר אחד עם הקב״ה, כי הקב״ה  ניצוץ אש.  ניצוץ מהקב״ה, היינו 

ל״אש״, כמ״ש211 ״ה׳ אלקיך אש אוכלה הוא״. והיחוד של יהודי עם הקב״ה הוא ע״י תורה 

– כי גם תורה היא אש, ״הלא כה דברי כאש״212. וכאמור לעיל – שע״י אורייתא נעשים 

״ישראל וקוב״ה כולא חד״. 

ב) מזה ישנה הוראה לכאו״א. ולכל לראש ההוראה מזה – בנוגע לחינוך ילדים: 

אע״פ שהם היו ילדים, ובפשטות אפילו לא ראו מה נעשה בחדרו של הצ״צ בשעת 

ה״יחידות״, ורק ראו כיצד החסידים נכנסים לשם – הרי מזה שהם ראו שכאשר החסיד 

יוצא משם הוא נראה אחרת לגמרי (״זעט ער אויס גָאר ַאנדערש״), הבינו בכללות את 

וחסיד״,  ״רבי  כזו השפעה שהם הלכו לשחק  הי׳ עליהם  ולזה  הענינים שהביאו לכך, 

ואמרו את הפתגם שיהודי הוא אש, וכאשר אש נוגעת באש היא לא נשרפת – ומזה 

נעשית הוראה כעבור מאה שנה עבור יהודי בן שבעים-שמונים שנה! 

207) כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סימן קטז (צט, 
ריש ע״ב). וש״נ. 

208) ח״ג עג, א. 
(דברי  תשמ״ט  ויקרא  ש״פ  שיחת  גם  ראה   (209

משיח ח״ג ע׳ 105), ובהנסמן שם הערה 104. 
210) ברכות מח, א. 
211) ואתחנן ד, כד. 
212) ירמי׳ כג, כט. 
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ויהי רצון, שמה״בית הוי׳״ (בית המקדש) שבכאו״א מישראל [המוסיף חיזוק  כח. 

מישראל  דכאו״א  הפרטי  שביתו  ההשתדלות  אודות  לאחרונה213  בהמדובר  ועידוד 

יהי׳ בית תורה תפילה וגמילות חסדים, ״בית הוי׳״, בית שהקב״ה יאמר עליו ״ושכנתי 

בתוכם״, ע״ד ובדוגמת בית המקדש, כמודגש גם בביאור ״הטעם שעושים משתה ושמחה 

בחנוכת הבית״ (דביתו הפרטי דכאו״א מישראל) – ע״ד ובדוגמת חנוכת בית המקדש, 

ע״י ההוספה דריבוי מתנות (כמבואר בארוכה בדרושי חסידות214)] – נבוא ל״בית הוי׳״ 

הכללי והעיקרי – בית המקדש השלישי, ש״בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים״169, 

״מתנות רבות״, כמו שהי׳  ניתן  בית המקדש השלישי, שאז  ומיד – חנוכת  ותיכף 

בחנוכת המשכן וחנוכת בית ראשון, 

ככל פרטי הענינים שנתבארו בסוף יחזקאל215 אודות חנוכת המזבח ובית המקדש 

השלישי, בהמשך לפרטי הבנין ומדותיו, עכ״פ ברמז, ולא ברורים שם כל הפרטים216, 

לבני  ַיראה  והוא  בתוכם,  ויחזקאל  עפר״  שוכני  ורננו  ״הקיצו  יהי׳  ממש  בקרוב  אבל 

השלישי  המקדש  בית  שכשיבנה  בגמרא  מ״ש  בדוגמת  בזה,  הפרטים  כל  את  ישראל 

יהי׳ ״משה ואהרן עמהם״217 בכדי להראות לבני ישראל כיצד לעשות את העבודה בבית 

המקדש, לאחר ש״יגלה ויבוא משמים״. 

כן תהי׳ לנו – בפועל ממש, ובמהרה בימינו ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב. 

– שיחה ו׳ – 

כט. הביאור בפרש״י: 

כאשר ה״בן חמש למקרא״ לומד את הפסוק ״ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם 

על החמור״ – מתעוררת אצלו שאלה פשוטה (כפי שמפרשים אכן שואלים218): כיצד הי׳ 

יכול חמור אחד לשאת את אשתו של משה ושני בניו? 

ויתירה מזו: ממ״ש אח״כ ״ויקח משה את מטה האלקים בידו״ מובן, שאת כל שאר 

חפציו הניח על החמור (כי אם לאו, הי׳ הפסוק צריך לפרש כיצד לקח את כל חפציו) – 

וכיצד הי׳ יכול חמור אחד לשאת את כל החפצים שלהם ביחד עם אשתו ובניו?! 

[מפרשים אומרים219, שאז הי׳ למשה רק בן אחד (ומ״ש ״בניו״ הוא על שם העתיד 

וכו׳). אבל מובן הדוחק בזה ע״ד הפשט. ובפרט שבלאו הכי זוהי שאלה – כיצד הי׳ יכול 

חמור אחד לשאת את אשתו ובנו (אפילו בן אחד) וכל החפצים]. 

זו  שנה  נח  ש״פ  שיחת   – משיח  דברי  ראה   (213
סי״א. ובכ״מ. 

214) לקו״ת ס״פ ברכה (צח, ד ואילך). וראה לקו״ת 
נשא כט, א ואילך. ובכ״מ. 

215) מג, יח ואילך. 

216) רמב״ם הל׳ ביהב״ח פ״א ה״ד. 
קיד,  פסחים   – אחד  תוד״ה  ב.  ה,  יומא  ראה   (217

סע״ב. 
218) ראה ראב״ע ורמב״ן עה״פ. 

219) רמב״ן שם. 
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אמנם, רש״י אינו מזכיר מאומה אודות השקלא וטריא אם החמור הי׳ יכול לישא 

אדם א׳, ב׳ בני אדם, או שנים ומחצה כו׳ (ובפרט אם נחשוב גם את המשא של החפצים), 

מכיון שענין זה מתורץ בדרך ממילא בפירושו (כדרכו של רש״י220 שאינו שואל שאלה 

ונותן תירוץ, אלא אומר פירוש השולל (״בַאווָארנט״) לכתחילה את הקושיא): 

״על החמור״ – ״חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת  רש״י מפרש 

יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו שנאמר עני ורוכב על חמור״. 

ומכיון שזה הי׳ כזה חמור המיוחד שחי אלפי שנים – כבר אין פלא כיצד החמור 

האחד יכול לשאת כל כך הרבה דברים; על חמור כזה אין לשאול קושיות (״איז קיין 

קשיות ניט״)! 

ועפ״ז מובן מדוע רש״י מעתיק גם תיבת ״על החמור״: כל הקושיא הנ״ל (כיצד הי׳ 

יכול חמור אחד לשאת כל כך הרבה) מיוסדת על תיבת ״על (החמור)״ – שהניחו את 

הכל על חמור, משא״כ אם לא הי׳ כתוב ״על״ הי׳ אפשר לפרש שהחמור הי׳ רק המורה-

דרך, ולחמור היתה מחוברת עגלה שסחבה את האנשים והחפצים, או שהחפצים היו 

השיירה,  בראש  שהלך  החמור  אחרי  שנסחבו  או  לצדדיו,  ונסחבו  החמור  על  תלויים 

וכיו״ב. 

ולכן מעתיק רש״י גם תיבת ״על״ – כי אם רש״י לא הי׳ מעתיקה, הי׳ ה״בן חמש״ 

״חמור  אודות  שמדובר  ומפרש  מעתיק  שרש״י  לאחר  אבל  הנ״ל.  השאלה  את  שואל 

המיוחד״ שחי כל כך הרבה שנים – מתבטלת השאלה, כנ״ל. 

ל. אמנם, בזה גופא מתעוררת שאלה: 

מדוע הי׳ הקב״ה צריך לעשות כזה נס גדול שחמור אחד יחי׳ כל כך הרבה שנים 

ויוכל לשאת כל כך הרבה דברים – כשהקב״ה הי׳ יכול בפשטות לתת למשה רבינו שני 

חמורים או שלושה חמורים וכיו״ב, בכדי שיוכל לשאת את כל חפציו באופן מרווח בדרך 

הטבע, בלי ניסים מיותרים? 

וזה גופא מכריח את רש״י לומר – שכאן הי׳ טעם מיוחד מדוע עשה הקב״ה כזה נס, 

שיהי׳ ״חמור המיוחד, הוא החמור שחבש וכו׳״. 

והביאור בזה – שבזה רמז הקב״ה למשה תשובה על טענותיו: 

טענה אחת שהיתה למשה היתה, ש״לא הי׳ רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהי׳ 

גדול הימנו כו׳״221. טענה שני׳ היתה ״שלח נא ביד תשלח״222, ״ביד אחר שתרצה לשלוח 

שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד״223, היינו שישלח את יהושע שיכניס 

את בני ישראל לארץ ישראל, או את משיח צדקנו שיגאלם לעתיד. 

220) ראה כללי רש״י (קה״ת, תנש״א) ע׳ 75. וש״נ. 
221) פרש״י פרשתנו ד, י. 

222) פרשתנו שם, יג. 
223) פרש״י עה״פ. 
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ולא מצינו בפסוק שהקב״ה יענה למשה על טענתו ״שלח נא ביד תשלח״. ואפילו 

בנוגע לטענתו הראשונה (אודות אהרן), שעל זה ענה הקב״ה ״הלא אהרן אחיך הלוי 

ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו״224, ״לא כשאתה 

סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה״225 – אבל אין יודעים מה הי׳ לפני זה, 

וגם לאחר ש״ראה ושמח בלבו״, לא יודעים האם זה הי׳ אצלו בלב שלם, ושלא נשאר 

שום נדנוד כו׳. 

״החמור״,  לו הקב״ה את  סיפק  רבינו על שתי הטענות –  לרמז למשה  בכדי  לכן, 

בשני ענינים: (א) ״הוא החמור שחבש  ״חמור המיוחד״, והייחודיות של החמור היתה 

אברהם לעקידת יצחק״, שזה מבטל את הטענה הראשונה (״לא הי׳ רוצה ליטול גדולה 

״והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו  (ב)  כו׳״);  גדול הימנו  על אהרן אחיו שהי׳ 

תשלח״,  ביד  נא  (״שלח  השני׳  הטענה  את  מבטל  שזה  חמור״,  על  ורוכב  עני  שנאמר 

״שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד״), כדלקמן. 

לא. בדיוקו של רש״י ״הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק״, מרומזת תשובה 

לטענה הראשונה: 

יצחק (בשליחותו של הקב״ה), זה לא הי׳  לעקידת  כאשר אברהם חבש את החמור 

בכדי לעשות ליצחק חסד, אלא ענין של שפיכות דמים רח״ל (עקידת יצחק). ואעפ״כ 

הלך אברהם לעשות זאת (וחבש את חמורו לכך), כי כך ציוה לו הקב״ה. 

ולכן: מכיון שמשה פחד שיפגע באהרן (״ליטול גדולה על אהרן אחיו״), היינו ענין 

החמור  אותו  את  רבינו  למשה  הקב״ה  סיפק  לכן   – אהרן  של  דמים״226  ״שפיכות  של 

(״הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק״) – בכדי להראות לו: הנה אתה רואה את 

חמורו של אברהם שהביא אברהם לעקידת יצחק לקיים את שליחותו של הקב״ה מבלי 

הבט על כך שזה הי׳ קשור עם שפיכות דמים – כך צריך גם אתה, משה, ללמוד מזה 

וללכת עם חמור זה, בידעך שהחמור ילך איתך (כמו שהלך עם אברהם אבינו) למצרים 

בכדי לקיים את שליחותו של הקב״ה להוציא את בני ישראל ממצרים, מבלי הבט על כך 

שאתה מפחד שבזה תפגע באחיך אהרן ו״תשפוך את דמו״. 

לב. ובזה שהחמור גם יהי׳ החמור ש״עתיד מלך המשיח להגלות עליו״ – רמז הקב״ה 

למשה אודות טענתו השני׳, ״שלח נא ביד תשלח״, ״שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות 

גואלם לעתיד״ – שאע״פ שמשה רבינו באמת לא יהי׳ ה״גואל אחרון״ (מלך המשיח), 

הרי כשם ש״עתיד מלך המשיח להגלות עליו״, כך מספקים גם למשה רבינו, ה״גואל 

ראשון״ (מגלות מצרים), את החמור, שעמו הולך להתגלות (בתור גואל ישראל) ולגאול 

את בני ישראל227. 

224) פרשתנו שם, יד. 
225) פרש״י עה״פ. 

226) ראה ב״מ נח, סע״ב. 
227) בהנחה נרשם כאן: אינו ברור. 
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עפ״ז גם מובן מדוע רש״י כותב את הלשון (א) ״מלך המשיח״ (ולא ״משיח״ בלבד); 

(ב) ״והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו״ (ולא ״שירכוב עליו״, כמ״ש בפסוק ״עני 

ורוכב על חמור״) – כי זה קשור עם טענת משה, ״שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות 

גואלם לעתיד״ – (א) שזהו לא סתם ״משיח״, שכתוב גם על שאול המלך228 ודוד המלך229, 

אלא דוקא ״מלך המשיח״, ה״גואל אחרון״; (ב) ונוסף לזה אינו נוגע ש״עתיד מלך המשיח 

לרכוב עליו״, אלא ש״עתיד מלך המשיח להגלות עליו״, בתור ״גואל אחרון״. 

ועפ״ז יובן גם מדוע בפסוק (שמביא רש״י) כתיב ״עני ורוכב על חמור״ (ולא ״החמור״ 

בה׳ הידיעה): 

להגלות  ״עתיד  כאשר  רק  לא  חמור,  על  ירכב  בכלל  המשיח  שמלך  מגלה  הפסוק 

אותו  עליו״, אלא גם לעשיית עוד דברים, וכמובן שאין הכרח לומר שתמיד ירכב על 

חמור לעשות את כל עניניו, אלא מונח בפשטות שיכול לרכוב על חמורים שונים. 

אינו  על חמור  בכלל  רוכב  זה שהוא  כי  חמור״,  על  ורוכב  ״עני  בפסוק  כתוב  ולכן 

דוקא על ״חמור המיוחד״ (אלא על חמורים שונים); ודוקא כאשר ״עתיד להגלות״ זה יהי׳ 

על ה״חמור המיוחד״, שחבש אברהם ושעמו הלך משה למצרים לגאול את בני ישראל. 

לג. ע״פ הביאור הנ״ל יש להוסיף בנוגע לדיוק הלשון (שרש״י מעתיק מהפסוק) ״עני 

ורוכב על חמור״ – דלכאורה יכולה להתעורר שאלה אצל ה״בן חמש למקרא״: כאשר 

מדובר אודות גילוי ״מלך המשיח״ (ובפרט עם ההדגשה ״מלך המשיח״), כיצד מתאים 

כאן הלשון ״עני״? 

זו, ילך להסתכל (או לברר) מה  זו קושיא, כי כאשר ל״בן חמש״ תהי׳ קושיא  אין 

מפרש רש״י עה״פ ״עני ורוכב על חמור״ (כמדובר כמה פעמים שכאשר מתעוררת איזו 

שאלה בפסוק שמביא רש״י – סומך רש״י שיעיינו בפסוק עצמו, ובפירושו על הפסוק), 

ויראה שרש״י מפרש ש״עני״ פירושו ״ענוותן״. 

ובזה יבין שבזה מרומז תשובה על עוד טענה של משה רבינו: 

משה רבינו טען גם230 ״מי אנכי (מה אני חשוב לדבר עם המלכים) כי אלך אל פרעה 

לקמן231,  שילמדו  [וכפי  עניו  הי׳  שמשה  היינו,  ממצרים״.  ישראל  בני  את  אוציא  וכי 

״והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה״]. 

״ענוותן״, ואעפ״כ (ואדרבה –  ועל זה ישנה התשובה: גם מלך המשיח הוא ״עני״, 

דוקא לכן) הוא ״מלך המשיח״ (כלשון הכתוב111 ״מלכך יבוא לך״) שיגאל את בני ישראל. 

ועד״ז צריך גם משה לדעת, שמבלי הבט על כך (ואדרבה – דוקא מפני) שמחזיק את 

עצמו לעניו, הוא ראוי לגאול את בני ישראל. 

228) שמואל-א כד, ז. יא. ועוד. 
229) שמואל-ב יט, כב. 

230) פרשתנו ג, יא (ובפרש״י). 
231) בהעלותך יב, ג. 
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אינו מעתיק  גם מדוע רש״י  כולל  דיוקים,  ועוד  הנ״ל,  כל הדיוקים  מובנים  ועפ״ז 

את סיום הכתוב ״(עני ורוכב על חמור) ועל עיר בן אתונות״232, וגם מדוע רש״י מביא 

והוא שעתיד מלך  יצחק  רק את שני הענינים ש״הוא החמור שחבש אברהם לעקידת 

המשיח להגלות עליו״ – אע״פ שמקורו של רש״י הוא בפרקי דר׳ אליעזר233, ושם מובא 

גם שעוד לפני זה ״הוא החמור בן האתון שנבראת234 (בערב שבת) בין השמשות״ – כי 

(כמדובר כמה פעמים) רש״י אינו מעתיק לשונות מהמדרש, אלא הוא מביא רק את מה 

שנוגע להבנת ״פשוטו של מקרא״, וכאן אין נוגע הענין שהחמור נברא בערב שבת בין 

השמשות. 

לד. בשיעור רמב״ם היומי235 מדבר הרמב״ם אודות הדינים של עד אחד: 

״אין חותכין דין מן הדינין על פי עד אחד, לא דיני ממונות ולא דיני נפשות, שנאמר236 

לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת, ומפי השמועה למדנו שקם הוא לשבועה 

כמו שביארנו בהלכות טוען״237 [ושם (בהלכות טוען238): ״ועד אחד מעיד שהוא חייב לו 

הרי זה נשבע מן התורה, ומפי השמועה למדו שכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון 

אחד מחייבו שבועה, וכן למדו מפי השמועה שעד אחד לכל עון ולכל חטאת אינו קם 

אבל קם הוא לשבועה״], 

״בשני מקומות האמינה תורה עד אחד, בסוטה שלא תשתה מי מרים (״שנאמר239 

ועד אין בה, והרי כאן עד״240), ובעגלה ערופה שלא תערף כו׳״241 [כי מצות עגלה ערופה 

היא דוקא כאשר ״לא נודע מי הכהו״242, ״הא אם נודע לא היו עורפין, אפילו ראה ההורג 

עד אחד״243]. 

ועד״ז ישנה עוד חקירה – בנוגע למ״ש הרמב״ם בשיעור של יום ההילולא: 

לקמן בהלכות עדות244 כותב הרמב״ם: ״הרשעים פסולין לעדות מן התורה שנאמר245 

אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס״. ובהמשך פרק זה ופרקים שלאחרי זה – מאריך 

הרמב״ם אודות פרטי הדינים בזה. 

ואפשר ללמוד את טעם האיסור בשני אופנים246: 

שמסיום  סל״ב)  (לעיל  מבואר  אחרת  בהנחה   (232
הכתוב רואים שלפעמים רוכב (לא על ״חמור״, אלא) 

על ״עיר״. 
233) פל״א. 

234) אבות פ״ה מ״ו. 
235) הל׳ עדות פ״ה-ז. 

236) פ׳ שופטים יט, טו. 
237) רמב״ם שם פ״ה ה״א. 

238) פ״א ה״א. 

239) נשא ה, יג. 
240) רמב״ם הל׳ סוטה פ״א הי״ד. 

241) רמב״ם הל׳ עדות שם ה״ב. 
242) פ׳ שופטים כא, א. 

243) רמב״ם הל׳ רוצח פ״ט הי״א-יב. 
244) פ״י ה״א. 

245) משפטים כג, א. 
רשע  עד  ערך  התוהמ״צ  כללי  צפע״נ  ראה   (246

(סל״ח). וש״נ. 
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(א) מכיון שרשע אינו בחזקת כשרות, הוא בחזקת שקרן, לכן הוא פסול לעדות; (ב) 

יש דין – גזירת הכתוב – שרשע פסול לעדות. 

בענין  נאמן  הרשע  שהעד  בוודאות  יודעים  אם   – האופנים  שני  בין  מינה  ונפקא 

עליו  חל  לא  הראשון  האופן  ע״פ  וכיו״ב):  רכיל״247,  תלך  ״לא  בענין  (לדוגמא  מסויים 

האיסור בנוגע לעדות בענין זה שבו הוא נאמן; וע״פ האופן השני הוא פסול לעדות גם 

בענין זה. 

ולכאורה לא מסתבר שהפסול דרשע הוא מצד נאמנות, שכן, ״אי זה הוא רשע, כל 

שעבר עבירה שחייבין עלי׳ מלקות״248, איזה עבירה שתהי׳, והרי מצינו249 שמי שנחשד 

כשעבר  שקר  עדות  על  יחשד  מדוע  וא״כ,  פלוני,  דבר  על  חשוד  אינו  פלוני  דבר  על 

עבירה שאינה שייכת כלל לגדר של נאמנות? 

. . אסור לו להעיד עמו,  ויתירה מזו: ״אפילו עד כשר שיודע בחבירו שהוא רשע 

בבירור  שיודע  ״עד כשר״  במקרה שישנו  מדובר  כלומר,  עדות אמת״244,  אע״פ שהוא 

״שהוא עדות אמת״, ובמילא, אין כאן חשש של עדות שקר, ואעפ״כ, ״אסור לו להעיד 

עמו״ משום ״אל תשת ידך עם רשע״. 

ועפ״ז מובן, שהחקירה היא רק בנוגע לעדי בירור, לא בנוגע לעדי קיום250 (כמו עדי 

קידושין, שעל ידם נעשית חלות הקידושין, שמממון של חול נעשה ״כסף קידושין״251) 

– כי אצל עדי קיום (ששם העדות יוצרת מציאות, כנ״ל) אינו נוגע נאמנותו, אלא האם 

בכלל יצר את המציאות; ומכיון ש״הרשעים פסולין לעדות מן התורה״, אין נפקא מינה 

האם הוא נאמן או לאו, כי אין בכחו ליצור מציאות. 

לה. כמו כן יש חקירה בנוגע לגדר של עד אחד, שקם לשבועה, והאמינתו תורה 

בסוטה ובעגלה ערופה252 – שיכולים ללמוד בשני אופנים: 

א) ״לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת״ פירושו – שהעדות של עד אינה 

אחד״  עד  יקום  ש״לא  היינו,  מציאות.  לגלות  כלל  בכחו  אין  תורה,  ע״פ  כלל  מציאות 

וזה שהוא מחייב  כי הוא אינו מציאות של עד ע״פ תורה.  יקום״ לגמרי,  ״לא  פירושו 

שבועה הוא רק בכדי לבטל את מציאות הטענה שבכחו של העד האחד ליצור, אבל לא 

את מציאות הדבר. 

ב) מכיון שהמציאות של שני עדים (שהם עדות ע״פ תורה) מורכבת מהעדות של 

שני אנשים, שכל אחד מהם רואה ומגלה מציאות – מסתבר לומר, שהעדות של עד 

אחד היא (מגלה) מציאות (הוא מגלה את המציאות), אלא דלהיות שהוא רק עד אחד, 

247) קדושים יט, יז. 
248) פ״י ה״ב. 

ה״ט.  פ״י  ומושב  משכב  מטמאי  הל׳  רמב״ם   (249
הי״א. ועוד. 

250) ראה בכ״ז לקו״ש חי״ט ע׳ 188 ואילך. וש״נ. 
251) צפע״נ שם ערך קדושי כסף (סכ״ט). וש״נ. 

252) ראה גם צפע״נ שם ערך עד אחד (סכ״ח). וש״נ. 
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והתורה דורשת שני עדים, זוהי מציאות ״חלשה״, ולכן ״אין חותכין דין מן הדינין על 

פי עד אחד״; אבל היות שעדותו מגלה את המציאות, זה מחייב שבועה בכדי לבטל את 

המציאות. ולפי זה הפירוש ב״לא יקום עד אחד״ הוא שעדותו ״לא יקום״, אבל זה יוצר 

מציאות, רק לא מציאות שיכולה לחייב ממון ע״פ תורה. 

וע״ד השאלה בנוגע לגדר של חצי שיעור: (א) האם בעצם אין זה מציאות ע״פ תורה, 

או (ב) זהו מציאות, ״כיון דחזי לאצטרופי איסורא קא אכיל״253, רק לא מציאות שלימה. 

והנפקא מינה הוא – פלוגתת ר׳ יוחנן וריש לקיש האם חצי שיעור של איסור מותר או 

אסור מן התורה253: ״ר׳ יוחנן אמר אסור מן התורה כיון דחזי לאצטרופי איסורא קא 

אכיל, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא וליכא״. והלכה כדעת ר׳ 

יוחנן254, כידוע ההסברה בזה255 – שגם חצי שיעור הוא אותה האיכות, ״שמו עליו״, אלא 

שיש חסרון בכמות. 

ועד״ז בנוגע לעד אחד: (א) האם העד האחד בכלל אינו מציאות ע״פ תורה, או (ב) 

הוא מציאות, כי ממנו נעשית המציאות דשני עדים, רק היות שחסר ב״שיעור״ הנדרש 

ע״פ הלכה, לכן ״אין חותכין דין מן הדינין על פי עד אחד״. 

בנוגע  רק  הוא  אחד  עד  בגדר  האופנים  שני  בין  מינה  ונפקא  שהחקירה  [כמובן 

למציאות של עדי בירור, שהם רק מגלים את המציאות [שע״פ האופן הראשון – עד 

אחד אינו אפילו עד בירור, משא״כ ע״פ האופן השני], אבל לא בנוגע לעדי קיום (כמו 

עדי קידושין), היוצרים מציאות – כי היות שהתורה אומרת ״לא יקום עד אחד״, מובן 

שאפילו אם עד אחד יכול לגלות מציאות ע״פ תורה (כאופן הב׳ הנ״ל), זהו רק בנוגע 

לבירור הדברים, אבל לא בכדי ליצור מציאות, כי אפילו אם הוא מציאות ״חלשה״ ויכול 

שני עדים בכדי  ליצור מציאות חדשה הדורשת  לגלות מציאות, הרי אינו יכול בכח זה 

לייצרה; ע״ד שאדם אחד אינו יכול כלל להגבי׳ משא הדורש כח של שני אנשים]. 

ויש סברא וראי׳ ע״פ האופן השני: 

ע״פ האופן השני הדין מובן יותר, ש״בשני מקומות האמינה תורה עד אחד, בסוטה 

שלא תשתה מי מרים, ובעגלה ערופה שלא תערף כו׳״ – כי מכיון שהעד האחד הוא 

ויש בכחו לגלות את מציאות הדברים (אלא שבהיותו רק עד אחד אין בכחו  מציאות 

לחייב ממון), לכן ״האמינה תורה עד אחד בסוטה שלא תשתה מי מרים ובעגלה ערופה 

שלא תערף״, כי בזה הי׳ ״עד . . בה״, ו״נודע מי הכהו״ ע״י העד האחד; 

משא״כ ע״פ האופן הראשון (שעדותו בכלל אינה מגלה את המציאות) – נשאלת 

מי  ו״נודע  בה״   .  . ״עד  ענין של  הי׳  לא  בכלל  תורה״, כאשר  ״האמינה  מדוע  השאלה 

ע׳ 110.  וראה בכ״ז לקו״ש ח״ז  א.  יומא עד,   (253
וש״נ. 

254) רמב״ם הל׳ שביתת עשור פ״ב ה״ג. 

עצמי  ושעור  מצטרף  שעור  ערך  שם  צפע״נ   (255
(סקמ״ב). וש״נ. 
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הכהו״, כי העדות של עד אחד היא בדיוק כמו ״עד אין בה״ ו״לא נודע״, ולא רק ש״לא 

נודע מי הכהו״, אלא אי אפשר אפילו לקבל את עדותו שישנו חלל בשדה, ובמילא אין 

יודעים כלל האם צריכים עגלה ערופה. 

ויש להוסיף (ע״פ עבודת ה׳), שמכיון שכל אדם הוא מציאות (ע״פ תורה), עד ש״חייב 

אדם לומר בשבילי נברא העולם״256 – מסתבר לומר כאופן השני, שהעדות של עד אחד 

מגלה מציאות, אלא שזוהי מציאות ״חלשה״ מכיון שהוא רק עד אחד (נוסף על האמור 

לעיל, שהמציאות של עדות ע״פ תורה (שני עדים) מורכבת מעדות של שני אנשים). 

ויש להאריך בכל זה, כולל – בביאור הענין בעבודת האדם, ״לתקן הדעות וליישר 

כל המעשים״257, ו״תן לחכם ויחכם עוד״258. 

לו. והנה, חקירות הנ״ל אינן אלא בענינים שבהם דרוש עדיין בירור; ועכ״פ בנוגע 

לגלות הנוכחית – בודאי יש יותר מעד אחד, ויותר משני עדים, ויותר מעשרה עדים, 

ויותר ממאה עדים, אלף ורבבה וכו׳ וכו׳, ועד לפסק דין ברור בתורה – שכבר ״כלו כל 

הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה״259, ותשובה היא ״בשעתא חדא וברגעא חדא״260, 

כפסק דין התורה שאפילו הרהר תשובה נעשה מיד צדיק261 גמור262, ובכלל אינו נוגע 

מצבו הפרטי שלפני זה. 

בסוף  לעשות תשובה  ישראל  תורה שסוף  ש״הבטיחה  הרמב״ם178,  דין  פסק  וישנו 

גלותן ומיד הן נגאלין״, ״מיד״ ע״פ הלכה, 

ובפרט שבני ישראל כבר מבקשים וצועקים ותובעים ללא הרף ש״ווי ווָאנט משיח 

נַאו״! שעי״ז ניתוסף עוד יותר בקירוב וזירוז הגאולה. 

ובפרט לאחר שכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו העיד שכבר סיימו הכל, וכבר נשלם 

עד  הלבושים,  וגם  הגוף,  ואיברי  הנשמה  כחות  ישראל,  דכנסת  קומה  הציור  כללות 

כולכם״263,  הכן  ״עמדו  רק  להיות  וצריך  ויופי,  הידור  של  באופן  השלימות,  לתכלית 

וצריכים רק לסיים ״לצחצח את הכפתורים״ (״צוּפוצן די קנעּפלעך״)264, ומאז ועד היום 

וצחצחו מעבר לשיעור  ושוב צחצחו  כבר צחצחו  גופא265 –  זה  גם את  כבר עשו  הזה 

(״מ׳הָאט שוין געּפוצט און ווייטער געּפוצט און איבערגעּפוצט״) וכו׳ – 

בודאי צריכה הגאולה לבוא כבר מיד, ובית המקדש השלישי (שעומד בנוי למעלה) 

צריך לרדת מיד ״בקרב הארץ״, 

256) סנהדרין לז, א (במשנה). 
257) רמב״ם סוף הל׳ תמורה. 

258) משלי ט, ט. 
259) סנהדרין צז, ב. 

260) זח״א קכט, סע״א-ב. 
261) קידושין מט, ב. רמב״ם הל׳ אישות פ״ח ה״ה. 

טושו״ע אה״ע סל״ח סל״א. 
262) אור זרוע סימן קיב. 

ע׳  ריש  ח״ד  מהוריי״צ  אדמו״ר  אגרות-קודש   (263
רעט. ״היום יום״ טו טבת. 

264) ראה שיחת שמח״ת תרפ״ט. 
265) ראה גם שיחה שבהערה 118 ס״כ. 
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ו״בנערינו ובזקנינו . . בבנינו ובבנותינו״ הולכים כולם לארצנו הקדושה, 

ומתוך שמחה וטוב לבב. 

[אחרי שיחה זו הורה לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״]. 

– שיחה ז׳ – 

לז. בנוגע לכ״ד טבת, על כל אחד לנצל את ה״עת רצון״ דיום זה, החל מ״מוצאי שבת 

קודש דשמות כ״ג אור לכ״ד טבת״ (כנ״ל מהצ״צ), ואת הכח והברכה דש״פ שמות, ש״על 

שם גאולת ישראל נקראו כאן״, להוסיף בעבודתו של בעל ההילולא: 

בלימוד התורה, וכמרומז בשמו ״שניאור״ – הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר, 

ובמיוחד בתורתו של בעל ההילולא, הן בתורת הנגלה שלו – שולחן ערוך אדמו״ר הזקן, 

והן בתורת החסידות שלו – תניא קדישא, ותו״א ולקו״ת וכו׳. 

סידור התפילה  וסידר את  חיבר  להוסיף בעבודת התפילה – שבעל ההילולא  וכן 

השוה לכל נפש, כולל – לימוד מאמרי חסידות של אדמו״ר הזקן בנוגע לתפילה, החל 

מהמאמר ״הקול קול יעקב״ הנדפס בהתחלת הסידור. 

וכן להוסיף בנתינת צדקה לענינים הקשורים לבעל ההילולא, ובפרט ע״פ הידוע עד 

כמה מאריך בעל ההילולא באגרת הקודש בנוגע לענין הצדקה; ואע״פ שצדקה הוא ענין 

כללי שלכאורה אינו קשור עם איש מיוחד, מכל מקום מצינו בכמה מקומות שמקשרים 

צדקה עם איש מסויים (ע״ד צדקת רבי מאיר בעל הנס וכיו״ב), ולכן כדאי שגם נתינת 

את  העושים  המוסדות  ולטובת  ההילולא,  בעל  של  שמו  על  תהי׳  טבת  בכ״ד  הצדקה 

עבודתו, ועבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו. 

ויהי רצון, שההוספה במעשינו ועבודתינו, ובפרט בצדקה המקרבת את הגאולה266, 

וכל  ובעל ההילולא  ורננו שוכני עפר״  ו״הקיצו  יותר את הגאולה,  ותמהר עוד  תקרב 

הצדיקים בתוכם, תיכף ומיד בתחילת הגאולה. 

וכל זה – מתוך שמחה וטוב לבב. 

הזכיר  אח״כ  ביהמ״ק״.  ״שיבנה  (שוב)  לנגן  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  התחיל  [אח״כ 

אודות אמירת ברכה אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:15]. 

266) ב״ב י, א. וראה תניא פל״ז (מח, ב ואילך). 
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מכתב א׳ התמימים תשנ״ב – פרסום ראשון 

ב״ה 

כ׳ טבת – יום הילולא דהרמב״ם 

ברוקלין 

של  בחדר  עובדים  כו״כ  עבדו  היום 

חימום,  מכונת  להתקין  שי׳  הריל״ג 

הם  דא,  בכגון  העובדים  של  וכדרכם 

משאירים את הדלת (של הריל״ג) פתוח. 

ר׳  המשב״ק  הגיע  אחה״צ   2:30 בשעה 

שד״ב גנזבורג וראה שכל העובדים בחוץ 

וכו׳  אסור  שזה  וצעק  פתוחה,  והדלת 

ונכנס  וכו׳  פתוחה  הדלת  את  להשאיר 

ויצא  שניות   10 ועברו  הדלת,  את  ונעל 

שי׳  זאב  ר׳  הגבאי  לעבר  וצעק  בריצה 

ודיבר עם הת׳ דוד שי׳  כ״ץ (שעמד שם 

מונדשיין) ״!Fire״ [= ״אש!״]. 

מיד הגבאי רץ לקרוא למכבי אש, ואני 

איסטערן   – קינגסטאן  בפינה  שעמדתי 

 ,770 לעבר  רצנו   [.  .] הת׳  עם  פארקוויי 

והחדר של הריל״ג בוער באש... הדלתות 

השולחן  הכסא  בחדרו  קופסאות  שלו 

שעבד  והגוי  מבהיל...  באופן  בוערים 

רץ   [. ו[.  וכיו״ב,  מים  להביא  מיד  צעק 

״fire extinguisher״  משם  והביא  ל-749 

לשם  נכנס  והגוי  אש],  כיבוי  מטף   =]

רצתי  תועלת.  ללא  אך  זה  את  והפעיל 

והוא  להריב״ק,  להודיע  למזכירות  מיד 

לא שם. רצתי לביתו, והוא לא שם... רצתי 

עכשיו  (עד  געה״ת  ליד  נכנסתי  ל-770 

מרובה,  זמן  (שלקח  האש  מכבי  הגיעו 

משתעל  ובנימין  דקות!!!))  ל-10   6 בין 

פתח  בטעות  שא׳  (משום  מבהיל  באופן 

את הדלת בין געה״ת לחדרו של הריל״ג 

דפק  ובנימין  וכו׳)  רב  עשן  לשם  ונכנס 

לאחר  ויצא  ונכנס  הרבי  של  הדלת  על 

מיד  יוצא.  שהרבי  ואמר  שניות  כמה 

מהכניסה  וכו׳  השטענדער  את  הזזתי 

הרשד״ב  יצא.  לא  הרבי  ולפועל  ל-770, 

כמה  לאחר  נכנסו  והריב״ק  גנזבורג 

דקות עוה״פ, ושמעתי לאח״ז שהריב״ק 

יצא  שהרבי  וביקש  פעמים  כו״כ  נכנס 

העשן  אופן.  בשום  רצה  לא  הרבי  אך 

וכו׳ מילא את כל 770, למעלה בהספרי׳ 

ויצא  החלונות  כל  פתחו  הג׳  ומהקומה 

עשן... מבהיל ממש כאילו שיש שם אש. 

רויך  פון  שטינקט  עכשיו  ב-770  למטה 

[= מסריח מעשן] חצי ביהכ״נ מלא מים 

וכו׳. הריל״ג הגיע בחמישה לשלוש ולא 

האמין מה שראה... החלונות שם (בחדר 

של חנינה) שבורים, כל החדר שלו הרוס 

נערווען  די  עצבני,  מאוד  ק.  יודל  ממש, 

עובדים  העצבים   =] שטארק  ארבעטען 

א׳  והוריד  הגיע  ליפסקער  זלמן  חזק]. 

חלונות  ירי]  ממוגני   =]  bulletproof-מ

מחדרו של הרבי ופתח את החלון. 

בזמן   ,3:17 לערך  למעלה  הי׳  מנחה 

הרבי  של  בחדרו  גנזבורג  רשד״ב  הי׳  זה 

והתקין מאוורר גדול ע״י החלון הפתוח, 

הרבי  שגמר  ועד  זמן,  הרבה  לו  לקח 

חזר ממנחה... וראה אותו בפנים וביקש 

מהנ״ל לקחת את המאוורר משם. כנראה 

מנחה  ואחר  ריח.  יש  הרבי  של  בחדר 

לא  מהרבי  לבקש  פעלדמאן  ד״ר  נכנס 

להישאר ב-770 לשבת ונראה מה שיהי׳... 

לי שעובדים קשה לתקן מה  נודע  עתה 

ניסים  בניסי  ב״ה  אבל  עתה,  שיכולים 

של  בחדרו  דבר  שום  נפגע  לא  ממש 

בחשמל,  ממשהו  התחיל  האש  הרבי. 

וב״ה שבחדרו של הרבי יש קו נפרד. 

בשו״ט גוט שבת. 

לזכות 

אסתר בת שטערנא שרה 

לרגל יום הולדתה כ״ו טבת 
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לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

●

לזכות 

הרה״ח רז בן שרה 

רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

ותניא מינה בת שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א


