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ב״ה. 

פתח דבר 

לקראת ש״פ בשלח – הננו מוציאים לאור ״הנחה״ מהתוועדות ש״פ בשלח, שבת שירה, 

חמשה עשר בשבט תשמ״ז – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ז״. 

בתור הוספה, בא מכתב של א׳ התמימים מחודש שבט תשמ״ח – בפרסום ראשון1. 

 *

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, 

חמשה עשר בשבט, ה׳תשפ״א (הי׳ תהא שנת פֵדה אלקים), 

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

ברוקלין, נ.י. 

1) תודתנו נתונה לא׳ התמימים שהמציא לידינו מכתב זה, וזכות הרבים תלוי׳ בו. 

2) חלק מהתוועדות זו הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, ובהוצאה זו נערך חלק זה של ההתוועדות 
ע״פ הקלטות ה״חזרה״ (ע״י ר׳ י.כ. וע״י ר׳ ז.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. השאר נערך ע״י שילוב 
ב׳ ההנחות של ״ועד הנחות התמימים״ ו״ועד הנחות בלה״ק״, בתוספת פרטים ע״פ הקלטות ה״חזרה״, ועוד. המאמר 

נדפס בסה״מ שמות ח״ב ע׳ עא ואילך. 
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בס״ד. ש״פ בשלח, ט״ו שבט ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

(די  פרשתנו2  בריש  אור  בתורה  ומבואר  גו׳1,  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי 
חסידישע פרשה) ובדרושים שלאחרי זה3, דהנה על ישראל בגלות מצרים 

כתיב4 וזרעתי׳ לי בארץ ואמרו רז״ל5 אדם זורע כור6 (קב7) להוציא כמה כורים, 

דכל  הגלויות,  בשאר  וכן  מצרים,  בגלות  דישראל  הזריעה  בענין  הוא  ועד״ז 

המלכיות (הגלויות) נקראו על שם מצרים על שם שהם מצירים לישראל8, שהוא 

בשביל התוספת והריבוי והעלי׳ שנעשית ע״י הגלות. וזהו ענין בשלח פרעה את 

העם, דכשירדו ישראל למצרים, וזרעתי׳, היו רק שבעים נפש (כור), ואח״כ ע״י 

(כמה  ועלי׳  וריבוי  תוספת  בבחי׳  היו  העם,  את  פרעה  בשלח  מצרים,  גלות 

זה  דתמורת  כו׳.  רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ובני  זה9  לאחרי  וכמ״ש  כורים), 

שבתחילת הירידה למצרים כתיב10 ירוד ירדנו, ירידה למטה מירידה, הרי העלי׳ 

ממצרים היא בתכלית העילוי, כמ״ש11 אנכי אעלך גם עלה, עלי׳ אחר עלי׳. וזהו 

גם ענין בשלח פרעה, דע״י הירידה לבחי׳ פרעה דלעו״ז באים אח״כ לענין הכי 

גילוי  נהורין עילאין12, תכלית  בי׳ אתפריעו כל  נעלה שבפרעה, פרעה מלשון 

הדרגא  על  דקאי  לפרעה13,  והחמישית  בענין  גם  וכמבואר  האלקי.  האור 

החמישית, שהיא דרגא הכי נעלית וכו׳. ועד״ז הוא גם בכל הגלויות שנקראו על 

שם מצרים, שהירידה לגלות היא בשביל העילוי הגדול שלאחרי זה. וכשם שהוא 

הנשמה  ירידת  ענין  בכללות  גם  הוא  עד״ז  עלי׳,  לצורך  שהיא  לגלות  בירידה 

בקיום  והעבודה  למטה  ירידתה  דע״י  עלי׳.  לצורך  היא  זו  ירידה  שגם  לגוף, 

התורה ומצוות באה לעלי׳ נעלית ביותר. 

מכיון שע״י עבודת הנשמה בהיותה בגוף וע״י עבודת ישראל בגלות באים  והנה 
לעילוי נעלה ביותר, כנ״ל, מובן, שהעבודה היא מתוך שמחה וטוב לבב. 

1) ריש פרשתנו (בשלח יג, יז). 
2) סא, א. 

3) תו״ח ואוה״ת ריש פרשתנו. ועוד. 
4) הושע ב, כה. 
5) פסחים פז, ב. 

6) כ״ה בתו״א שם. 
7) כ״ה בתו״ח שם. 

8) ב״ר פס״ז, ד. 

9) פרשתנו יד, ח. 
10) מקץ מג, כ. 

ר״פ שמות.  תו״א  וראה בכ״ז  ד.  מו,  ויגש   (11
ועוד. 

12) ראה זח״א רי, א. 
13) ויגש מז, כד. ראה מאמרי אדה״ז תק״ע ע׳ 
צב. וראה לקו״ת ס״פ פינחס. שה״ש ו, ד ואילך. 

ובכ״מ. 
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בלתי מוגה

אמנם אפשר שמשמחה זו שהיא למעלה ממדידה והגבלה יבואו לשמחה בלתי 

רצוי׳, וזהו מ״ש1 ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, דפלשתים הוא לשון מבוי 

המפולש14 שאין עליו מחיצות והגבלות, והו״ע שמחה של הוללות וכו׳15. דמכיון 

שהעבודה היא מתוך שמחה וטוב לבב, לכן צריך עזרה מלמעלה שיהי׳ ולא נחם 

הכוונה  ואין  דלעו״ז.  פלשתים  בבחי׳  יהי׳  שלא  פלשתים,  ארץ  דרך  אלקים 

שמטעם זה נהי׳ העבודה במדידה והגבלה, אלא שאעפ״כ העבודה היא למעלה 

ממדידה  למעלה  דקדושה,  דפלשתים  באופן  שהוא  אלא  והגבלה,  ממדידה 

והגבלה דקדושה, שזהו מה שאח״כ באו לארץ טובה ורחבה16, רחבה בתכלית 

ההרחבה, למעלה מכל מדידה והגבלה. ויש להוסיף, דלא רק שישנה העבודה 

שלמעלה  שהעבודה  מזו  יתירה  אלא  בקדושה,  גם  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

ממדידה והגבלה דקדושה היא באופן כזה שאין שם אפילו מציאות של מנגד. 

נפשי18,  בשלום  פדה  בענין  האמצעי17  אדמו״ר  בדרושי  בארוכה  וכמבואר 

שאמיתית ענין השלום הוא כאשר אין מציאות של מנגד כלל, שזה יהי׳ בביאת 

זה  דענין  השלום,  אמיתית  היינו  בימיו19,  יהי׳  ושקט  ששלום  צדקנו,  משיח 

בפשטות נאמר לגבי שלמה, אבל מזה מובן גם לגבי משיח צדקנו20, ובפרט ע״פ 

מ״ש הרמב״ם21 שמשיח הוא מזרע דוד ושלמה דוקא. 

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים גו׳, דאחרי  וזהו 
הירידה לגלות באים אח״כ להעילוי דבשלח פרעה את העם כנ״ל, ואח״כ 

באים לארץ טובה ורחבה באופן דלא נחם דרך ארץ פלשתים, שאין כלל מציאות 

של מנגד, אלא שיהי׳ תכלית שלימות השלום, כמו שיהי׳ לעתיד לבוא. 

הענין בפרטיות יותר, יובן ע״פ מ״ש הרמב״ם בסיום ספרו22 שלא נתאוו  וביאור 
החכמים והנביאים ימות המשיח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה 

כו׳ ובאותו הזמן (דלעתיד לבוא) לא יהי׳ שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה 

ותחרות, שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהי׳ 

יהיו ישראל חכמים גדולים  ולפיכך  עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד, 

14) ל׳ חז״ל – שבת קטז, ב (במשנה). שם קיז, 
א-ב. עירובין צה, א (במשנה). 

סע״ג-ד).  (סא,  שם  פרשתנו  תו״א  ראה   (15
תו״ח תולדות ב [קמג], ד. ועוד. 

16) שמות ג, ח. 
17) שערי תשובה ח״א מט, א ואילך. 

18) תהלים נה, יט. 

19) ע״פ דברי הימים-א כב, ט. 
(נדפס  זו  שנה  לגני  באתי  סד״ה  גם  ראה   (20
(נדפס  זו  שנה  השמיני  ביום  ויהי  ד״ה  לעיל). 

לקמן). 
21) סהמ״צ מל״ת שסב. פיה״מ ר״פ חלק היסוד 
 211 ע׳  חי״ח  לקו״ש  וראה  תימן.  אגרת  הי״ב. 

הערה 90. 
22) הל׳ מלכים פי״ב ה״ד-ה. 
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בלתי מוגה

ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר23 כי מלאה 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים. דיש לומר, שמזה מובן שלימות ענין השלום 

שיהי׳ לעתיד לבוא, שיהי׳ שלום בפשטות, לא מלחמה ולא קנאה ותחרות, ויהי׳ 

עסק כל העולם כולו לדעת את ה׳, שזה כולל כל24 באי עולם25, אבל ידיעת כל 

באי עולם תהי׳ בממלא כל עלמין, משא״כ ישראל יהיו יודעים דברים הסתומים 

ענין  יהי׳  זו  ידיעה  וע״י  עלמין26.  כל  סובב  בבחי׳  גם  כו׳,  בוראם  דעת  וישיגו 

השלום בתכלית השלימות, כמ״ש הרמב״ם לפני זה27 שאז תהי׳ עבודת ה׳ של 

כולם ביחד שנאמר28 כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ 

ולעבדו שכם אחד. ויש לומר הביאור בזה, ע״פ דיוק הלשון לדעת את ה׳, דעת 

התקשרות  לשון  שהוא  קדישא29  תניא  בספר  מבואר  הדעת  דענין  דוקא, 

והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאד ויתקע מחשבתו בחוזק כו׳, 

ועל כן הדעת הוא קיום המדות כו׳ פירוש אהבה וענפי׳ ויראה וענפי׳, דאהבה 

ויראה הם השורש לרמ״ח מצוות עשה ושס״ה מצוות ל״ת30, ומזה נמצא, דע״י 

שיהי׳ ענין דעת את ה׳ לעתיד לבוא בשלימות, הרי זה יביא לקיום כל התורה 

ומצוות בשלימות, ועד״ז קיום ז׳ מצוות בני נח אצל באי עולם בשלימות, ולפיכך 

יהי׳ אז ענין השלום בתכלית השלימות, שכם אחד. 

ולהבין איך אפשר להיות ידיעת ה׳ ע״י כל באי עולם, יובן זה ע״פ מ״ש הרמב״ם 
ועמוד  היסודות  יסוד  זה],  דיום  הרמב״ם  [בשיעור  ספרו  בתחילת 

הנמצאים  וכל  נמצא,  כל  ממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות 

משמים וארץ ומה שביניהם [ובלשון הרמב״ם בפרק ב׳31, מצורה הראשונה עד 

יתוש קטן שיהי׳ בטבור הארץ] לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו. וענין זה, שכל 

הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו, מבאר הרמב״ם אח״כ בפרטיות יותר, 

שזה כולל כל הגלגלים32, ולמטה מזה הד׳ יסודות אש רוח מים עפר33, שהכל 

נמצא מאמתת המצאו. ועפ״ז מובן איך אפשר להיות בכל העולם כולו ידיעת ה׳, 

מכיון שהכל נמצא מאמיתת המצאו, הרי אמיתית מציאותם הוא אמיתת המצאו 

לכן אפשר להיות אצלו ידיעת ה׳. 

23) ישעי׳ יא, ט. 
24) ראה לקו״ש חכ״ז ע׳ 246-7 ובהערות שם. 

וש״נ. 
25) ל׳ הרמב״ם שם פ״ז ה״י. 

בסופו  תשל״ה  הרמב״ם  על  הדרן  ראה   (26
(לקו״ש ח״מ כרך א׳ ע׳ 59-60). 

27) שם ספי״א. 

28) צפני׳ ג, ט. 
29) ספ״ג. 

30) תניא שם ספ״ד. וראה גם ״פירוש״ לרמב״ם 
הל׳ יסוה״ת רפ״ב. 

31) ה״ט. 
32) פ״ג. 
33) פ״ג. 
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רצון שכן תהי׳ לנו בקרוב ממש, שיקויים היעוד שברמב״ם שם, והיינו הן  ויהי 
תשובה34  הלכות  ברמב״ם  כמבואר  כעפר,  דמעדנים  גשמיים  היעודים 

והן  כו׳,  בחכמה  לעסוק  פנויין  שיהיו  כדי  הוא  גשמיים  יעודים  על  שהטעם 

היעודים הרוחניים דמלאה הארץ דעה את ה׳, שיתגלה ענין ואמת הוי׳ לעולם35, 

ביום ההוא יהי׳ ה׳ אחד ושמו אחד36, כשאני נכתב כך אני נקרא37, והיתה לה׳ 

המלוכה38, ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה׳ דיבר39, וכמ״ש בשירת 

בית  בבנין  ידיך,  כוננו  אדנ-י  מקדש  זה41  ולפני  ועד40,  לעולם  ימלוך  ה׳  הים 

המקדש השלישי, במהרה בימינו ממש. 

34) רפ״ט. 
35) תהלים קיז, ב. 

36) זכרי׳ יד, ט. 
37) ראה פסחים נ, א. 

38) עובדי׳ א, כא. 
39) ישעי׳ מ, ה. 

40) פרשתנו טו, יח. 
41) שם, יז. 
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בס״ד. התוועדות ש״פ בשלח, שבת שירה, חמשה עשר בשבט ה׳תשמ״ז 

הנחה בלתי מוגה

– שיחה א׳ – 

אותה  היתה  אז  שגם  שעברה1,  בשנה  ובפרט   – קודמות  בשנים  כבר  כמדובר  א. 

קביעות כמו היום – בשבת זו יש כמה ענינים [מלבד כללות ענין השבת, כולל גם הענין 

ד״כל עיסקא דשבתא כפול״2, גם בנוגע לירידת המן שבפרשתנו3 – עומר כפול], ובכלל 

– שלושה ענינים: 

לכל לראש, מה שקרוב אלינו (אף שאינו הענין הראשון ע״פ סדר הדורות) – שזוהי 

השבת (שבה נעשה ה״ויכולו״4) אחרי יום ההילולא. 

והרי ״מה זרעו בחיים אף הוא בחיים״5: זה ש״זרעו בחיים״ – מוכיח ש״הוא בחיים״, 

עד אפילו לאינם-יהודים: 

בנוגע לבני ישראל, ועאכו״כ חסידים – אין צורך בהוכחה ש״הוא בחיים״, כי אצלם 

זהו בפשטות; אבל עבור ״באי עולם״6, אומות העולם, צריכים הוכחה ש״אף הוא בחיים״ 

מזה ש״זרעו בחיים״. 

וזהו דבר המובן גם לאומות העולם, לכזה שרוצה ומחפש ידיעה ברוחניות הענינים 

[וכידוע שגם לאומות העולם יש אמונה, אלא החילוק הוא שאמונת בני ישראל היא 

בסובב כל עלמין ואמונת אומות העולם היא בממלא כל עלמין, כמבואר בדרושי חסידות, 

רוחניים שהם  חיים  כי אם  חיים בשרים  אינם  ״חיי הצדיק  כי  דחג הפסח7] –  ובפרט 

אמונה ויראה ואהבה״, כפי שמבאר אדמו״ר הזקן באגרת הקודש8 – על דרך החסידות, 

אבל כך מובן גם בשכל, גם לאומות העולם, המחפשים להבין ענין של רוחניות; ומכיון 

שחיי הצדיק הם ״חיים רוחניים״, וחיים רוחניים אלו נמצאים גם עכשיו – ״זרעו בחיים״, 

הנה מזה ש״זרעו בחיים״, ושחייהם הם בהתאם לחיי הצדיק – מוכח ש״אף הוא בחיים״. 

ובמילא, בהגיע זמן ההילולא, או השבת שלאחר ההילולא, אין הכוונה שמזכירים 

כי ענינים  ״נעשים״,  מלכתחילה  ״נעשים״9, אלא  ״נזכרים״ נעשה  וע״י  דבר שהי׳ פעם, 

1) שיחת ש״פ בשלח תשמ״ו (שיחות קודש ח״ב ע׳ 
581 ואילך; התוועדויות ח״ב ע׳ 499 ואילך). 

2) מדרש תהלים צב, א. יל״ש פרשתנו (בשלח) רמז 
רסא. 

3) טז, כט. 
4) בראשית ב, א. ראה אוה״ת עה״פ (בראשית מב, 
סע״ב ואילך. (כרך ג) תקה, ב ואילך. תקח, א ואילך). 

5) תענית ה, ב. 
6) ל׳ חז״ל – ר״ה טז, רע״א (במשנה). ועוד. וראה 

רמב״ם הל׳ מלכים פ״ח ה״י. 
7) סידור (עם דא״ח) שער חג המצות רפד, ג. רפז, ג. 
סהמ״צ להצ״צ מצות חמץ ומצה פ״א (כג, א). וראה 
עדר  ע׳  ב  (כרך  אוה״ע  ערך  חב״ד   – הערכים  ספר 

ואילך). וש״נ. 
8) ביאור לסי׳ ז״ך (קמו, ב). 

9) ל׳ הכתוב – אסתר ט, כח. וראה רמ״ז בספר תיקון 
(להחיד״א)  דוד  לב  בספר  ונתבאר  הובא  שובבים, 

פכ״ט. 
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אלו קיימים גם עכשיו בכל התוקף, ואדרבה – ככל שנמשך יותר זמן, זהו ביתר שאת 

ע״י ״זרעו בחיים״; אלא שע״י זכרון המאורע שלפני זה (״נזכרים״) מיתוסף עוד יותר 

בענין ד״נעשים״. 

היא  חיל״10  אל  מחיל  ד״ילכו  שהעלי׳  אף  עלי׳:  נעשית  שנה  בכל  ההילולא  וביום 

במשך כל הזמן (לא רק ביום ההילולא), הרי ישנם זמנים מיוחדים כיום ההילולא שבהם 

״זרעו  ע״י  נפעלים  ועליות אלו  בנוגע לאמירת קדיש,  יש עלי׳ מיוחדת, כפי שרואים 

בחיים״, שאין זה בעולמות העליונים אלא גם כאן למטה בעולם הזה, עד כפי שמבאר 

יתיר  עלמין  בכולהו  אשתכח  דאתפטר  ״צדיקא  בזהר12  שאיתא  שמה  הזקן11  אדמו״ר 

מבחיוהי״, שהחידוש הוא שנמצא בכל העולמות – גם בעולם הזה התחתון שאין תחתון 

למטה הימנו. 

ענינים  להיות  צריכים  ההילולא  עם  בקשר  להפיק  שיש  ההוראות  גם  ובמילא, 

הנוגעים למעשה בעולם הזה התחתון. והרי גם בעולם הזה יש ענינים עליונים וענינים 

בנוגע לענינים של מעשה – תחתון בעולם הזה  וההוראות צריכות להיות  תחתונים, 

התחתון גופא. 

וזהו הענין הכי ראשון הנוגע אלינו ביותר – שזוהי השבת אחרי יום ההילולא. 

ב. הענין השני – ששבת זו חלה ביום ט״ו לחודש, שבו ״קיימא סיהרא באשלמותא״13. 

וגם ענין זה, אע״פ שקשור בעיקר עם בני ישראל, ה״מונין ללבנה״14 ודומין ללבנה15 

– הרי מבני ישראל זה משתקף גם בעולם, באופן שגם אומות העולם יכולים לראות 

זאת, שהרי הענין דשלימות הלבנה נוגע לכל הענינים, עד גם לנהרות, כדאיתא הפירוש 

וה״מגד״ של התבואות, קשור עם הנהרות,  ירחים״16 – שהתבואות,  ״וממגד גרש  על 

והלבנה פועלת על הנהרות17, כך שמילוי הלבנה פועל אפילו על דומם. 

ג. הענין השלישי – חמישה עשר בשבט, ״ראש השנה לאילנות״18. 

מציאות  גם  זה  הרי  ישראל,  לבני  בנוגע  להלכה  קשור  היותו  עם  זה,  ענין  וגם 

בגשמיות הנראית לאומות העולם, שבהגיע יום זה דט״ו בשבט מתחילה מציאות חדשה 

של חנטה (כדאיתא בגמרא באריכות19), גם בעצים שלהם. 

10) תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו״ע אדה״ז 
או״ח סקנ״ה ס״א. וש״נ. 

11) אגה״ק סי׳ ז״ך (קמו, א). 
12) ח״ג עא, ב. 

13) ראה זהר ח״א קנ, רע״א. ח״ב פה, רע״א. רטו, א. 
ח״ג מ, ב. ועוד. וראה שמו״ר פט״ו, כו. 

14) סוכה כט, א. ב״ר פ״ו, ג. 

ד״ה  וראה  שם.  סוכה  מהרש״א  חדא״ג  ראה   (15
ויאמר לו יהונתן במאמרי אדה״ז תקס״ז ע׳ מח ואילך. 

ועם הגהות – אוה״ת בראשית ד, סע״ב ואילך. 
16) ברכה לג, יד. 
17) בחיי עה״פ. 

18) משנה ריש ר״ה. 
19) ר״ה יד, ב ואילך. 
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ד. והנה, בשלושה ענינים אלו מיתוסף ענין עיקרי בשנה זו – שכל השנה קשורה 

עם שבת, הן מצד זה שזוהי שנת השמיטה, ״שבת להוי׳״20, והן מצד זה שראש השנה, 

ה״ראש״ (״קָאּפ״) של כל השנה, הי׳ ״יו״ט של ראש השנה שחל להיות בשבת״21. ולכן, 

ענינה שבת,  זו  הרי מכיון ששנה  גם בשנה שעברה,  היו  הנ״ל  אף ששלושת הענינים 

הם נעשים באופן ״שבתי״ (״אין ַא שבת׳דיקן אופן״), היינו שכל הענינים נעשים באופן 

דמנוחה ותענוג. 

וגם ענינים אלו קשורים למעשה בפועל: בשנת השמיטה, שנת השבת, נעשה שינוי 

דימי  כפשוטו  השבת  ביום  ועאכו״כ  האדמה,  עבודת  עניני  בכל  איבערשטעל״)  (״ַאן 

השבוע, ״יו״ט של ראש השנה שחל להיות בשבת״, שכל השנה קשורה עם שבת, שאין 

זה רק בנוגע לעבודת האדמה, אלא שינוי בנוגע לכל הענינים. 

וגם ענין השבת, עם היותו קשור בעיקר לבני ישראל, הרי זה משתקף גם בעולם 

ובנוגע לאומות העולם, עכ״פ בנוגע לשלילה – ד״גוי ששבת חייב מיתה״22. 

ומכיון שכן, הרי כאשר שלושת הענינים הנ״ל (יום ההילולא, ״מה זרעו בחיים אף 

הוא בחיים״; ״קיימא סיהרא באשלמותא״; ו״ראש השנה לאילנות״) חלים בשנת השבת, 

שגם זה משתקף בנוגע לאומות העולם – זה מדגיש עוד יותר כיצד כל הענינים צריכים 

להיות נמשכים בתחתון שאין תחתון למטה הימנו, במעשה בפועל. 

אלו  ענינים  מכל  שההוראות  עאכו״כ  זאת,  מבינים  העולם  אומות  אפילו  ואם  ה. 

אלו,  ענינים  כל  ישנם  אצלם  ילדים, שגם  אפילו  מישראל,  אחד  לכל  למעשה  נוגעות 

כל  ניתנה  מישראל  אחד  שלכל  יעקב״23,  קהילת  מורשה  משה  לנו  צוה  ״תורה  שהרי 

גם  נוגעות  למעשה  בנוגע  מזה  להפיק  שיש  ההוראות  כל  ובמילא  בירושה,  התורה 

לקטנים. 

וכמדובר כבר בהתוועדות שלפני זה24, שמיד בצאתו לאויר העולם חל החיוב להצילו 

מפיקוח נפש. 

השנה  של  הסוכות  (בחג  שבסיומה   – עצמה  השמיטה  בשנת  גם  מודגש  זה  וענין 

הבאה) מקיימים מצות ״הקהל״, שבה משתתפים (לא רק מבוגרים, אלא) ״(הקהל את 

העם) האנשים והנשים והטף״25, גם קטני קטנים26. 

וכפי שיתבאר לקמן – ההוראות למעשה שיש להפיק מזה. 

20) בהר כה, ב. שם, ד. 
21) ר״ה כט, ב (במשנה). 

22) סנהדרין נח, סע״ב. רמב״ם הל׳ מלכים פ״י ה״ט. 
23) ברכה לג, ד. 

24) דברי משיח – שיחת ש״פ וארא שנה זו ס״ד. 
25) וילך לא, יב. 

26) ירושלמי חגיגה פ״א ה״א. וראה לקו״ש חי״ט ע׳ 
612. חכ״א ע׳ 489. וש״נ. 
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וזה ימהר את הזמן ש״אילני סרק עתידים להיות עושים פירות״27, בארצנו הקדושה, 

ובירושלים עיר הקודש, ובבית המקדש, ובכל מקום, ובקרוב ממש. 

– שיחה ב׳ – 

ו. כמו כל עניני התורה שצריכים להיעשות מתוך זריזות, כן הוא גם בנוגע לענינים 

של מעשה בפועל שיש להפיק מכל הענינים המדוברים לעיל. 

השבת,  ענין  גם  הנ״ל  ענינים  לשלושה  ניתוסף  שבה  מיוחדת,  שנה  שזוהי  ומכיון 

והקב״ה השקיע כל כך הרבה כחות לעבודה בשנה זו – הנה אם אין מנצלים את זה, 

יוצא שהענין הוא לבטלה ח״ו, והרי ״כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא ברא דבר אחד 

לבטלה״28. 

בפועל,  הכחות  את  לנצל   – העיקר״29  הוא  ״המעשה  בפועל,  מעשה  הוא  והעיקר 

ולנצלם תיכף ומיד, ולא לדחות זה למאוחר יותר. כי אע״פ שידוע פתגמו של כ״ק מו״ח 

אדמו״ר בעל ההילולא30 שאף פעם אין דבר אבוד (״ס׳איז ניטָא קיין פַארפַאלן״), הרי 

ישנה ההוראה ממאמר ההילולא גופא (בסיום המאמר הראשון)31 ש״מי הוא היודע עתו 

וזמנו״, ובמילא כל רגע יקר, ואין היתר לבזבז את הזמן ולדחות דבר שאפשר לעשותו 

מוקדם יותר, ועאכו״כ שאסור לומר ״אחטא ואשוב״32, אלא יש לעשות את כל הענינים 

בזריזות. 

ז. וההדגשה שצריכה להיות בשלושה ענינים הנ״ל – מתגלית ע״י ענין נוסף שישנו 

בשבת זו – שנקראת בשם ״שבת שירה״. 

ובהקדים: 

לכל לראש, צריכים להתעכב על ענין נצחי, שלזה יש יותר תוקף משאר הענינים. 

דבכלל, הרי כל התורה היא נצחית33, אבל בתורה גופא ישנם ענינים שבהם הנצחיות 

גלוי׳ יותר. 

ובכללות – זהו פרשת השבוע שקוראים בכל שבת ושבת, באופן תמידי ונצחי. 

כך  כל  ענין  שזהו  הים,  דשירת  שבתורה  הפרשה  בחלק  בעיקר  זהו   – זו  ובשבת 

עיקרי בשבת, עד שכל השבת כולה נקראת על שם זה – ״שבת שירה״, על שם שירת 

הים שקוראים בשבת זו. והרי זהו ענין נצחי בכל השנים בש״פ בשלח (משא״כ שלושה 

אגרות-קודש  וראה  ד.  כו,  בחוקותי  תו״כ   (27
אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ח״ל ע׳ צא הערה ד״ה 

אילני סרק . . פירות. וש״נ. 
28) שבת עז, ב. 

29) אבות פ״א מי״ז. 

30) ״היום יום״ יד אייר, פסח שני. 
31) סה״מ תש״י ע׳ 118. 

32) יומא פה, ב (במשנה). וש״נ. 
33) תניא רפי״ז. 
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ענינים הנ״ל שאינם חלים באותה קביעות בכל שנה), שמזה מובן שיש בזה יתר תוקף 

ויתר הדגשה. 

והגם ש״שבת שירה״ היא גם על שם שירת דבורה בהפטרה – הרי הנצחיות בהפטרה 

אינה מודגשת כל כך כמו בקריאה דשירת הים בחמישה חומשי תורה, כי את שירת הים 

קוראים תמיד בשבת שירה, משא״כ בנוגע להפטרה (שירת דבורה) יש מקרים שאין 

קוראים זאת, כהדין המובא בשולחן ערוך34 (מעיקר הדין, אף שכיום אין המנהג כן35) 

(נוסף לזה שאמירת ההפטרה הוא  וכיו״ב – קוראים הפטרה אחרת  שכאשר יש חתן 

ענין שנתחדש מצד גזירת המלכות36); משא״כ השירה שבקריאת התורה היא בכל שנה 

ושנה. 

בנביאים  מאשר  יותר  מודגשת  הנצחיות  תורה  חומשי  בחמישה  לזה:  ונוסף 

חומשי  רק חמישה  כוללת  לפעמים  ״תורה שבכתב״  כפי שמצינו שהלשון  וכתובים37, 

תורה38, ונביאים וכתובים הם ״פירושה״39 דתורה שבכתב. 

ובשירת הים גופא – ענין הנצחיות מודגש במיוחד בפסוק ״הוי׳ ימלוך לעולם ועד״40, 

שזה קשור גם עם ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״41 (כפרש״י). 

ובמילא, כל ההוראות צריכות להיות בקשר לענין זה – ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״, 

בית המקדש. ובזה צריך להיתוסף מצד כל הענינים הנ״ל: השבת שלאחר יום ההילולא, 

להיות  צריכה  ההדגשה  אבל  לאילנות״;  השנה  ו״ראש  באשלמותא״,  סיהרא  ״קיימא 

בנוגע לבית המקדש. 

ח. בנוגע לבית המקדש, כותב הרמב״ם42 שמקור המצוה לבנות את (המשכן ו)בית 

המקדש (כולל כל שלושת בתי המקדש: בית ראשון, בית שני ובית שלישי) הוא מהציווי 

״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״43. ופירשו חז״ל44 ״בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך 

כאו״א מישראל״. 

ועל זה כתיב45 ״השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה״ (בניחותא46), 

דכן הוא גם בנוגע למקדש שבכאו״א מישראל. 

34) ראה רמ״א ושו״ע אדה״ז או״ח סו״ס רפה. 
ס״ה  הפטרה  ערך  תלמודית  אנציקלופדי׳  ראה   (35

(כרך י ע׳ כד). וש״נ. 
36) שו״ע אדה״ז שם סרפ״ד ס״א. וראה אנציקלופדי׳ 

תלמודית שם ס״א (ע׳ א). וש״נ. 
37) ראה רמב״ם הל׳ מגילה פ״ב הי״ח. 

וציונים להל׳  38) ראה קידושין ל, א. וראה הערות 
ת״ת לאדה״ז (קה״ת, תשמ״ג) ח״א ע׳ 100. 

39) ל׳ הרמב״ם בהקדמתו לספר היד. 

40) פרשתנו טו, יח. 
41) שם, יז. 

42) ריש הל׳ ביהב״ח. 
43) תרומה כה, ח. 

קרוב  פ״ו  האהבה  שער  חכמה  ראשית  ראה   (44
לתחלתו (ד״ה ושני פסוקים). אלשיך פרשתנו (תרומה) 

שם. של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
45) מלכים-א ח, כז. 

46) ראה לקו״ש חכ״א ס״ע 147-8. וש״נ. 
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ובכדי שיהי׳ ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״, הנה כמו לכל דבר חשוב – צריכה 

להיות הכנה רבה47. ותוכן ההכנה היא – כדאיתא בגמרא48 ״טהרה מביאה לידי קדושה״, 

היינו שבכדי להתכונן לקדושת בית המקדש – צריך להיות הענין דטהרה. 

ואע״פ שכבר ישנה המציאות ד״השוכן איתם״49, וכיצד שייך שיהיו צריכים להכנה 

בתוך  איתם)  ד״(השוכן  באופן  פירושו  אין  בתוכם״  ״ושכנתי  כאן  הרי   – כך  עבור 

קדושתם. וזה נעשה ע״י ״ועשו לי מקדש״,  טהרתם ובתוך  טומאתם״49 ח״ו, אלא בתוך 

שלזה צריכים הכנה רבה. וההכנה היא – ״ועשו לי מקדש״, ״לי לשמי״50, שכל הענינים 

יהיו מתוך טהרה ומתוך קדושה, שעי״ז נעשה ה״ושכנתי בתוכם״ כדבעי ובשלימות. 

ט. אותו ענין שהי׳ בזמן שבית המקדש הי׳ קיים ישנו גם עתה, כדאיתא בגמרא51 

״מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד״. שהרי, 

דבר פשוט הוא שגם עתה ישנו הענין דבית המקדש, דלא תתכן מציאות כזו שיהי׳ זמן 

שבו זה נפסק; אלא שזהו (לא בית המקדש כפשוטו, אלא) ״ד׳ אמות של הלכה״. 

והפירוש ב״ד׳ אמות של הלכה״ הוא כפשוטו – ד׳ אמות הקשורות עם מקום גשמי. 

– יש גם הפירוש52 בד׳ אמות ע״ד הרמז, שענין ההלכה קשור עם שם הוי׳, וד׳ אמות 

הוא ענין ד׳ אותיות דשם הוי׳; אבל אין ענין יוצא מידי פשוטו, והכוונה בפשטות היא 

לד׳ אמות בגשמיות. 

כפשוטו,  גשמי  במקום  תפילה53,  של  אמות  ד׳  של  דין  שיש  התפילה,  ענין  וכמו 

הקשור עם המקום דבית הכנסת – עד״ז הוא בנוגע ל״ד׳ אמות של הלכה״, וכמ״ש54 

״אוהב הוי׳ שערי ציון״, ״שערים המצויינים בהלכה״53, דכשלומדים תורה באותו מקום 

בנוגע  גם  נעשה  כן   – גשמי  מקום  עם  קשור  התפילה  כשם שענין  הנה  שמתפללים, 

ללימוד התורה. 

י. והלימוד מזה: 

שיעשו  בכך  פעמים55)  כמה  (כמדובר  להתבטאות  צריך  מקדש״  לי  ד״ועשו  הענין 

בית, שיהי׳ בית ״שמגדלין בו תורה״56 ובית ״שמגדלין בו תפילה״56 ובית שממנו יוצא 

הענין דגמילות חסדים (קו השלישי), כפי שהי׳ בבית המקדש: ענין הקרבנות – תפילה, 

תורה וגמילות חסדים. 

47) ראה ביצה ב, ב ובפרש״י. שם ד, ב. אנציקלופדי׳ 
תלמודית ערך הזמנה (א) ס״ג (כרך ח ע׳ תרכח ואילך). 

וש״נ. 
48) ע״ז כ, ב. סוטה בסופה (לכמה גירסאות). 

49) אחרי טז, טז. 
50) פרש״י תרומה כה, ב. 

51) ברכות ח, א. וראה זח״ג רסז, א. 
52) אוה״ת בלק ע׳ תתקלה. 

53) ברכות שם. 
54) תהלים פז, ב. 

55) שיחת יום שמח״ת שנה זו. ובכ״מ. 
56) ל׳ חז״ל – מגילה כז, א. 
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ובפרטיות – הן בתים כלליים דתורה תפילה וגמילות חסדים, וכן (כמדובר בזמן 

האחרון57) שכל אחד מישראל יעשה מביתו הפרטי בית תורה תפילה וגמילות חסדים – 

שאת הכחות לזה מקבלים מהבתים הכלליים. 

להוסיף  יש   – ותקופה חדשה  לשנה חדשה  ועוברים  חדש,  הילולא  מיום  ובבואנו 

בעבודה זו ענין חדש והדגשה מיוחדת (דאף שכבר דובר על זה כמה פעמים – לא הי׳ 

זה עם הדגשה זו). 

ולפי עניות דעתי, עיקר הענין שצריך להיות עכשיו במשך השנה החדשה (עד יו״ד-

ט״ו שבט שנה הבאה) בתור הכנה ליום ההילולא של שנה הבאה, באופן ד״זהיר טפי״58, 

הוא ענין זה – שכל אחד בביתו הפרטי יתעסק בכל יום וום בתורה, תפילה וגמילות 

חסדים, ועי״ז יעשה מהבית ״מקדש מעט״59. 

כולל גם הפירוש הפנימי ב״זהיר טפי״ (כמבואר בחסידות60) – ״זהיר״ מלשון זוהר 

ואור, שעי״ז מאירים כל הענינים. 

ואף שכבר התעסקו בענין זה – לא הי׳ זה ב״שטורעם״ הראוי, וה״זהיר טפי״ עתה 

הענינים61,  לכל  וה״צינור״  ה״שער״  וזהו  ״שטורעם״,  מתוך  להיות  צריך  שזה   – הוא 

והחידוש שצריך להיות בהמשך ליום ההילולא דשנה זו עד לשנה הבאה. 

– שאז  בתוכם  ההילולא  ובעל  עפר״62,  שוכני  ורננו  ״הקיצו  יהי׳  בודאי  ובינתיים, 

תיתוסף עוד יותר שלימות ב״פועל ישועות בקרב הארץ״63 ביום ההילולא בשנה הבאה. 

ובמכל שכן וקל וחומר: אם בהיותו נשמה למעלה הוא ״פועל ישועות בקרב הארץ״, 

שאז  הארץ״,  ״בקרב  הגשמי,  הזה  בעולם  למטה  כאן  בגוף  נשמה  שהוא  כפי  עאכו״כ 

איז  ער  (״ווָאס  שעבר  אחרי  הגשמי  הזה  בעולם  כשיהי׳  ועאכו״כ  יותר.  בתוקף  הוא 

דורכגעגַאנגען״) את כל העליות דגן עדן, ובמילא יש לו את המעלה דנשמה בגוף, וביחד 

(כמבואר  העולם  ודהעלם  גשמי  במקום  בגוף  דנשמה  ההגבלות  את  לו  אין   – זה  עם 

באגרת הקודש הנ״ל העילוי דנשמה בגן עדן לגבי נשמה בגוף). 

יא. ויהי רצון, שעי״ז שבני ישראל עושים ״מקדש מעט״ (״מקדש אדנ-י״) עכשיו – 

זה ימהר עוד יותר את בנין או ירידת בית המקדש השלישי, ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״, 

שבנוי ומשוכלל למעלה, ובמהרה ירד מהשמים ויתגלה64. 

בשלימות  יהיו  חסדים  וגמילות  תפילה  וגם  תצא״65,  מאתי  חדשה  ״תורה  יהי׳  ואז 

יתירה. 

סי״א.  זו  שנה  נח  ש״פ  שיחת   – משיח  דברי   (57
ובכ״מ. 

58) שבת קיח, סע״ב. 
59) יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א. 

60) סה״מ תש״ח ע׳ 240. 
ה׳ש״ת  קיץ  ב. סה״ש  לקו״ד ח״ד תשמז,  ראה   (61

ע׳ 22. ובכ״מ. 
62) ישעי׳ כו, יט. 

63) ל׳ הכתוב – תהלים עד, יב. ראה אגה״ק סכ״ח 
(קמח, סע״א). 

64) פרש״י ותוס׳ סוכה מא, סע״א. ועוד. 
65) ישעי׳ נא, ד. ויק״ר פי״ג, ג. 
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ואח״כ באים (מפרשת בשלח) ל״וישמע יתרו (מה שמועה שמע ובא) . . את כל אשר 

עשה אלקים למשה ולישראל עמו״66, היינו ש(המאורעות עם) בני ישראל פעלו ביתרו, 

ועד״ז לאידך גיסא – ״וישמע יתרו״ פעל הוספה בבני ישראל ובתורה, כמבואר בזהר67, 

עד שבאים (בפרשת יתרו) למתן תורה – ״תורה חדשה מאתי תצא״, 

ולחידוש בשאר כל הענינים שיהיו לעתיד לבוא, כולל – החידוש דתחיית המתים, 

כפסק דין בחסידות68 שתכלית השכר היא תחיית המתים69, חיים נצחיים כנשמות בגופים 

– כי דוקא אז זהו חידוש אמיתי, משא״כ אם נעשה אח״כ שינוי בחזרה לנשמות בלי 

גופים, הרי ידוע בהלכה70 שהשינוי החוזר לברייתו אינו שינוי אמיתי, ודוקא כאשר זהו 

שינוי שאינו חוזר לברייתו אפשר לעשות קנין (כמבואר בארוכה באחרונים, ובקיצור 

בראשונים, וכל מי שרוצה יכול להסתכל שם לבד). 

ועד״ז חידוש בכל עניני העולם, ״השמים החדשים והארץ החדשה״71 – כמאחז״ל72 

ש״עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת כו׳״, שאז תהי׳ שלימות נעלית 

יותר מהשלימות ד״אלה תולדות השמים והארץ בהבראם״ 73, ״אלה74 תולדות פרץ״75, עד 

״וישי הוליד את דוד״76, דוד מלכא משיחא, ״עלה הפורץ לפניהם״77. 

בבנינו   .  . ובזקנינו  ״בנערינו  ישראל,  בני  כל  עבור  וחידוש  גאולה  יהי׳   – זה  וכל 

ובבנותינו״78, ובעגלא דידן ממש. 

– שיחה ג׳ – 

למדו  שלהם  המלמדים  כאשר  עוד:  לשאול  יכולים   – שאלות  ששואלים  אלו  יב. 

במה  בפשטות:  זאת  פירשו  הם  טפי״,  זהיר  הוה  במאי  ש״אבוך  הגמרא58  את  עמהם 

הי׳ יותר נזהר – הנה מי מורה (״ווער הייסט״) לעשות מזה ״שטורעם״ שלם, ולפרש 

שהכוונה בזה היא שהמצוה נעשית ה״שער״ שעל ידו עולות כל שאר המצוות? 

66) ר״פ יתרו (יח, א) (ובפרש״י). 
67) ח״ב סז, ב. סח, א. וראה סה״מ עטר״ת ע׳ רפט 
ואילך. תרפ״א ע׳ קסב ואילך. תרפ״ה ע׳ קצט ואילך. 
תש״ט ע׳ 52 (השני) ואילך. לקו״ש חי״א ע׳ 74 ואילך. 
68) תו״א יתרו עג, ריש ע״ב. לקו״ת צו טו, ג. שבת 
וראה  ועוד.  ב.  יד,  להצ״צ  סהמ״צ  סע״ד.  סה,  שובה 
וראה  א׳תרלז.  ע׳  ה)  (כרך  תתט.  ע׳  חוקת  אוה״ת 
אגרות-קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ח״ב ס״ע 

עו-עז ובהערה 23 שם. וש״נ. 
69) שער הגמול (להרמב״ן) בסופו. 

הל׳  רמב״ם  רע״א.  סז,  ב״ק  ב.  ל,  סוכה  ראה   (70

גזילה ואבידה פ״ב ה״י ואילך. 
71) ישעי׳ סו, כב. 

72) שבת ל, סע״ב. 
73) בראשית ב, ד. 

74) רות ד, יח. 
75) ראה ב״ר פי״ב, ו. שמו״ר פ״ל, ג. 

76) רות שם, כב. 
יד  פפ״ה,  י.  פמ״ח,  ב״ר  וראה  יג.  ב,  מיכה   (77

ובפרש״י. אגדת בראשית ספס״ג. 
78) בא י, ט. 
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ולכן, זקוקים לביאור ע״ד הנגלה (כמו כל עניני פנימיות התורה שיש להם מקור גם 

בנגלה) בהמדובר לעיל, שישנם זמנים שעבודה מסויימת היא העיקר וראש העבודה, 

והעבודה נעשית אז ה״שער״ שדרכו עולים כל שאר הענינים. 

דוגמא לזה, והוראה בענין כללי ועיקרי, שהוא ג״כ ״שער״ ו״צינור״ לריבוי ענינים, 

ועד כמעט לכל עניני התורה – הענין דיציאת מצרים79: 

התורה מַצוה, שיהודי צריך לזכור ולהזכיר יציאת מצרים בכל יום, ופעמיים ביום, 

הן ביום והן בלילה80, וזה נזכר גם בשאר תפילות היום, אפילו בשבת ויו״ט, כשהענין 

כו״כ  ויש  וכו׳),  מוסף  (בקידוש,  השבוע  בימות  מאשר  יותר  מודגש  מצרים  דיציאת 

מצוות שתוכנן הוא ״זכר ליציאת מצרים״, 

גדול  ״יסוד  היא  מצרים  שיציאת  [אע״פ  אחרים  ענינים  עם  גם  קשור  זה  אז  אבל 

ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו״ (כמ״ש החינוך81) בכל תורה ומצוות (וכמובן גם ע״פ 

״פשוטו של מקרא״, דעשרת הדברות מתחילים ״אנכי ה׳ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים״82, כפרש״י (ועד״ז בעוד מפרשים) ״כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי״), 

וידוע ש״יסוד״ אינו ענין נפרד מה״בנין״, אלא על היסוד נבנה כל הבנין], וזה עדיין אינו 

מעורר את הרושם וה״הד״ (״ָאּפקלַאנג״) כפי שאותו ענין מעורר בליל ט״ו ניסן, ביו״ט 

פסח, ״אחת בשנה״83, שאז יציאת מצרים היא העיקר של היו״ט, והנקודה המרכזית של 

כל הסדר של פסח, עם הארבע כוסות, מצה ומרור (״בשעה שיש מצה ומרור מונחים 

לפניך״84, ובזמן הבית – גם קרבן פסח) וההגדה וכו׳, שכולם מדגישים את הענין דיציאת 

מצרים עם ההדגשה הכי גדולה. ומובן, שאז הענין מתקבל ונחרט בזכרון במדריגה הכי 

עליונה, והרושם נמשך בכל ימי השנה, כולל – ימי יו״ט פסח גופא. 

ועד״ז הוא גם בנוגע להעבודה דעשיית ״מקדש מעט״ – שעכשיו זה צריך להיות לא 

רק עוד עבודה בין ענינים אחרים, אלא ה״יסוד״, ה״שער״ וה״צינור״ שדרכו עולים כל 

שאר הענינים, כנ״ל. 

ו״די לחכם ויחכם עוד״85. 

בנוגע  גם  היא  והכוונה  בפועל,  למעשה  בנוגע  היא  הכוונה   – לעיל  וכאמור  יג. 

לילדים: 

כנ״ל, למדים הוראה זו מהפסוק ״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״ שכתוב בשירת הים. והרי 

מצינו ששירת הים קשורה במיוחד עם ילדים, 

79) ראה גם לקו״ש חכ״ב ע׳ 147. וש״נ. 
פ״א  ק״ש  הל׳  רמב״ם  (במשנה).  ב  יב,  ברכות   (80

ה״ג. שו״ע אדה״ז או״ח ר״ס סז. ועוד. 
81) מצוה כא. 

82) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו. 
83) ל׳ הכתוב – ס״פ תצוה (ל, י). אחרי טז, לד. 

84) הגש״פ פיסקא ״יכול מראש חודש״. 
85) ע״פ משלי ט, ט. 
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החל מהמנהג (המובא בשיחה הידועה של בעל ההילולא86) שהנהיג המהר״ל מפראג 

(כדלקמן סי״ד). 

– מדוע אני צריך לעורר על כל דבר? הרי ישנם משפיעים, ומדוע אף אחד לא עורר 

על מנהג שיש אודותיו שיחה מבעל ההילולא? 

אלא, דכמו בנוגע לכמה ענינים – אף אחד לא שם לב שבשבת שירה יתנהגו ע״פ 

המנהג שהנהיג המהר״ל, ובמקום להראות דוגמא חי׳ בזה – ישנים! ובכך מראים דוגמא 

חי׳ גם לאחרים! 

אמנם הרי ישנם משפיעים שענינם הוא לעורר אודות ענינים כיו״ב – אבל הם ג״כ 

ישנים, ושינתם ערבה להם! במילא זהו דבר הפשוט – שזה פועל שהמושפעים שלהם 

יישנו בשינה עמוקה יותר! 

ואין להאריך בענין של דברי מוסר לבני ישראל. 

[כ״ק אדמו״ר שליט״א חייך, ואמר:] פעם הייתי נזהר מאוד מלדבר דברי מוסר לבני 

ישראל, בכדי לא לפגוע ביהודי. עד ש״תפסתי״ – שעכשיו טעם זה אינו שייך, כי רואים 

שלאחר דברי המוסר חושב כל אחד ש״לא אליו מתכוונים״! ובמילא יוצא שאף אחד לא 

נפגע, כי כל אחד חושב שמתכוונים לשני, לא אליו, 

כי הוא כבר בתכלית השלימות, הוא צדיק גמור, והדבר היחיד שאולי חסר לו – הוא 

שלימות לגבי שלימות שלו; ובמילא הרי לא יתכן שדברי המוסר מופנים אליו, כי אין 

חושדים בכשרים, ועאכו״כ לא בצדיקים, עד לצדיקים גמורים! 

ושומעים את המדובר, עאכו״כ  זו  בנוגע לאלו הנמצאים בהתוועדות  כן הוא  ואם 

הוא  דבר  שכל  מכיון  וחומר:  וקל  שכן  ובמכל   – כאן  נמצאים  שאינם  לאלו  בנוגע 

בהשגחה פרטית87, ובהשגחה פרטית הוא אינו נמצא בהתוועדות – זוהי ראי׳ – טוען 

הי׳ עושה  בודאי  נוגעים אליו,  היו  כי אם הם  נוגעים אליו,  אינם  הוא – שהדיבורים 

הקב״ה שהוא יהי׳ בהתוועדות לשמוע את המדובר! 

מה יוצא בפועל? שכל אחד חושב שכל הדיבורים אינם מופנים אליו, אלא לשני. 

– והשינוי היחיד שההתוועדות פועלת בו הוא – שמתעייף מלהידחף וצריך לנוח; 

או מכיון שהוא חושב שהמילים מתאימות ע״ד הרמז וע״ד הסוד וע״ד הצחות וכו׳, 

שיכול  גדול  מדף  לו  שיש  בכך  ומתפאר  המדף,  על  ומניחה  הרשימה,  את  מקבל  הוא 

להחזיק הרבה רשימות! – 

87) ראה כש״ט (הוצאת קה״ת) הוספות סקי״ט-קכב 86) סה״ש תש״ב ע׳ 73-74. 
(צט, ב ואילך). וש״נ. 
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חושב  כל אחד  כי  ויחיד,  אחד  אף  נפגע  לא  דברי המוסר  יוצא, שבאמירת  ובמילא 

שמתכוונים לשני! 

כל זה הוא מאמר המוסגר. ואין להאריך בדבר המצער – ענין שבודאי אינו יוצר לי 

תענוג (והרי היום הוא שבת, ויש לדבר רק ענינים של תענוג); ובנוגע להשומעים – יהי 

להם אשר להם... 

הנהיג  (שהוא  מפראג  שהמהר״ל  מובא  ההילולא,  בעל  של  הידועה  בשיחה  יד. 

מנהגים ותיקן מנהגים וביסס מנהגים) הנהיג שבשבת שירה יביא המלמד את הילדים 

[בסיפור אינו ברור האם רק ילדים או גם ילדות; אבל בפשטות שייך הענין גם לילדות 

״קַאשע״  להם  ויתן  סוף,  ים  קריעת  אודות  להם  ויספר  הכנסת,  בית  לחצר  (בנפרד)] 

שיתנו להתרנגולים והציפורים (כמובן – ע״פ דין, כמבואר בשולחן ערוך הלכות שבת88. 

ואכ״מ), עם כל הפרטים שבזה*. 

והטעם למנהג זה – כי בעת קריעת ים סוף (כשעברו בני ישראל בין גזרי הים) לקחו 

הילדים מהפירות שצמחו מ״כתלי״ הים90, והאכילו את הציפורים. 

ומזה רואים, שענינה של שבת שירה קשור במיוחד עם ילדים. 

וזהו גם בהתאם למ״ש שבני ישראל אמרו בשירת הים ״זה א-לי ואנוהו״91, ״כאו״א 

מראה באצבעו ואומר זה״92, שזו היתה התגלות כזו ש״ראתה שפחה על הים מה שלא 

ראה יחזקאל״92: אפילו יחזקאל, עם כל הנבואה ד״מעשה מרכבה״ (שעושים מזה ״רעש״ 

(״טומל״) שלם) – הי׳ גבול כמה הי׳ יכול לראות; משא״כ בשעת קריעת ים סוף ״כאו״א 

מראה באצבעו ואומר זה״, 

שהראשונים שזכו לזה היו הילדים – ״הם הכירוהו  ואיתא על זה במדרשי רז״ל93, 

תחילה״: ילדים אלו שהיו בגלות מצרים, שהי׳ אצלם ״ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש 

צור״94, הנה אח״כ, כשהקב״ה נתגלה על הים – ״הם הכירוהו תחילה״, הם הכירו שזהו 

מי שנתן להם דבש ושמן. 

ועד״ז מובן גם בנוגע ל״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״, דקאי על בית המקדש השלישי 

לי  ד״ועשו  ההכנה  ע״י  גם  בא  שזה  ועד״,  לעולם  ימלוך  כש״הוי׳  לבוא  לעתיד  שיהי׳ 

מקדש״ עתה – שגם ענין זה קשור במיוחד עם ילדים. 

88) או״ח סשכ״ד ס״י-יא. סשמ״ג. ובנ״כ. וראה ספר 
תוספת שבת (הובא באורחות חיים סשכ״ד). 

89) יבמות סה, ב. 
90) שמו״ר פכ״א, י. 

91) פרשתנו טו, ב. 
92) ראה מכילתא ופרש״י עה״פ. ועוד. 

93) סוטה יא, ב. 
94) האזינו לב, יג. 

(ע״פ מענה כ״ק אדמו״ר מלך המשיח  לגמרי וכשם שמצוה כו׳ כך כו׳89  .] כנראה נשתקע המנהג   .]  (*

שליט״א – ו׳ שבט תשמ״ח. וראה גם שיחת ש״פ בשלח תשמ״ט – דברי משיח ח״ב ע׳ 348-9). 
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ושל  תורה  של  בית  הפרטי  מביתו  לעשות  אחד  כל  שעל  לעיל  דהמדובר  והיינו, 

תפילה ושל גמילות חסדים – שייך גם לילדים95. 

ילד  שלכל   – שוב)  כעת  זאת  ומזכירים  באריכות96,  פעם  (כמדובר  ובפשטות  טו. 

הארץ  ״לה׳  עליו  לרשום   – ישראל  בני  אצל  וכנהוג  אליו,  השייך  משלו,  סידור  יהי׳ 

ומלואה״97, או בר״ת ״לה״ו״, ואח״כ לרשום את שמו, וכך הילד יודע שזהו סידור שלו, 

שבו הוא מתפלל. 

וכמו כן – שיהי׳ לו חומש, שהוא יודע שזהו חומש שלו, שבו הוא לומד תורה, בין 

אם הוא כבר שייך ללמוד חומש, או אפילו אם עדיין אינו לומד חומש – הרי הוא יודע 

שזהו החומש שלו שבו ילמד מאוחר יותר; וגם עכשיו הוא כבר לומד א-ב ע״י שמחפש 

את אותיות התורה שבחומש, שבזה מעלה מיוחדת – שלומד א-ב לא רק מלוח (שיש 

בו רק א-ב), אלא גם מספר (חומש וכדומה) שבו יש ענינים שלימים בתורה. וכדאיתא 

במדרש98 ״יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין״ – כנהוג שמתחילים את הלימוד מחומש 

ויקרא, ״ספר הקרבנות״99. 

וכפי המנהג שסיפר כ״ק מו״ח אדמו״ר100 – שלמדו עמו א-ב מדף השער של ספר 

התניא. 

וכפי שהי׳ המנהג101 אצל חסידים – שהיו לוקחים ממתקים (דבש וכיו״ב) ומורחים 

את זה על הספר, והילד הי׳ אוכל את הממתקים ומנשק את הספר, ועי״ז היו מרגילים 

אצלו את החביבות לספר. 

ונוסף לסידור (תפילה) וחומש (תורה) – צריך להיות לילד גם קופת צדקה משלו, 

עלי׳ יהי׳ רשום שמו, ויש להרגילו לתת בה צדקה בכל יום ויום מכספו הפרטי (מה״דמי 

ממנו  נותן   – זאת  ותמורת  אחרים,  לענינים  בו  להשתמש  שיכול  וכיו״ב),  שלו  כיס״ 

לצדקה (כמ״ש אדמו״ר הזקן102 שמעלת הצדקה היא שנותן מכספו שבו ״הי׳ יכול לקנות 

חיי נפשו״). 

וכך יודע הילד, שחדרו או מטתו (הד׳ אמות שלו) זהו ״בית המקדש״ להקב״ה, בית 

תורה ותפילה וגמילות חסדים. 

95) ראה שיחת נר ה׳ דחנוכה ל״צבאות השם״ שנה 
זו. ובכ״מ. 

96) שיחת ב׳ אלול תשל״ז לילדי מחנות קיץ (לקו״ש 
חי״ד ע׳ 279-80). 

97) ל׳ הכתוב – תהלים כד, א. וראה שבת קיט, א. 
צוואת ר״י החסיד אות מז (ס׳). 

חכ״ב  לקו״ש  וראה  (בסופו).  ג  פ״ז,  ויק״ר   (98

בתחלתו. וש״נ. 
99) ראה פתיחת הרמב״ן לספר ויקרא. 

100) ראה שיחת י״ט כסלו תשי״ט (לקו״ש ח״ב ע׳ 
476). ובכ״מ. 

101) ראה רוקח הל׳ שבועות סרצ״ו. 
102) תניא פל״ז (מח, סע״ב). 



19ש"פ בשלח, שבת שירה, חמשה עשר בשבט 

בלתי מוגה

והרי ע״פ הלכה מעשה קטן חשיב מעשה103, ובכחו לקנות104, ובמילא יש לו בעלות 

על הד׳ אמות שלו, ואדרבה – יותר מאצל גדול, כי אין בכחו להקנות104, ובמילא זה 

נשאר תמיד בבעלותו. 

ו״מפי עוללים ויונקים יסדת עוז . . להשבית אויב ומתנקם״105, שיהי׳ ה״דידן נצח״106, 

השבתה  של  באופן  והסתרים  ההעלמות  וכל  רצויים  הבלתי  הענינים  כל  לביטול  עד 

נעשים  אלו  ענינים  וגם  נהפך,  הכל   – ואדרבה  רושם,  שום  מהם  ישאר  ולא  לגמרי, 

למסייעים. 

וכל זה מתוך מנוחה ושלום, ע״י ״יסדת עוז״ – ״אין עוז אלא תורה״107, הקשורה עם 

שלום, כדאיתא בסיום המשניות108 (הקשורות עם גאולה, כמאחז״ל109 ״אין כל הגליות 

הללו מתכנסות אלא בזכות משניות״ כמ״ש110 ״גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם״) ״הוי׳ עוז 

לעמו יתן הוי׳ יברך את עמו בשלום״111. 

טז. מאמר (כעין שיחה) ד״ה ויהי בשלח (נדפס לעיל). 

– שיחה ד׳ – 

כנ״ל  מיוחדת,  בשבת  (ועאכו״כ  קודש  השבת  דיום  התוועדות  בכל  ג״כ  רגיל  יז. 

בארוכה) ללמוד פסוק מפרשת השבוע ביחד עם פירוש רש״י, וגם עוד שיעורי תורה: 

בפנימיות התורה – ענין בהערות אאמו״ר על הזהר דפרשתנו; ובנגלה דתורה – ענין 

בשיעור רמב״ם היומי. 

ובפרט שהיום הוא השבת לאחר עשירי בשבט, כשסיימו את ספר הרמב״ם, ומחר 

ו״ברוב עם  חגיגת הסיום המרכזית,  אי״ה  (יום הראשון, מוצאי שבת קודש) תתקיים 

הדרת מלך״112 וכו׳. 

יח. בנוגע לפרש״י – ע״פ ההצעה113 הציעו כו״כ שאלות בפרש״י בפרשתנו, אבל, 

לדוגמא:  והרגילות,  ידועות  הכי  השאלות  על  רק  מתעכבים  פעמים,  כמה  כמדובר 

התיבות שרש״י מעתיק בדיבור המתחיל; מדוע הוא מביא שתי ראיות או שני פירושים 

בענין מסויים, וכיו״ב – אבל בנוגע לסוג אחר של קושיות, שבהן צריכים לחשוב קצת, 

וללכת צעד אחד נוסף קדימה, ועאכו״כ ה״קלָאץ קשיות״ – בשום אופן לא! 

טומאת  הל׳  רמב״ם  ואילך.  ב  יב,  חולין  ראה   (103
אוכלין פי״ד ה״ב. הל׳ כלים פ״ב ה״א. ועוד. 

104) ראה סוכה מו, ב. טושו״ע או״ח סתרנ״ח ס״ו. 
105) תהלים ח, ג. 

106) ראה ויק״ר פכ״ד, ג. 
107) שהש״ר פ״א, ד. פ״ב, ג. 

108) עוקצין בסופה. 

109) ויק״ר פ״ז, ג. וראה לקו״ת דברים א, סע״ב-ג. 
110) הושע ח, י. 

111) תהלים כט, יא. 
112) ל׳ הכתוב – משלי יד, כח. 

113) שיחת ש״פ ויקהל תשמ״ו (שיחות קודש ח״ב 
ע׳ 775; התוועדויות ח״ב ע׳ 674). 
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ולפלא: לאחר ריבוי הביאורים בפירוש רש״י במשך השנים, היתה התקוה שסוף כל 

סוף יתחילו ללמוד פירוש רש״י באופן הראוי114. 

שפוגעים  לפחד  צורך  אין  לזה  בנוגע  וגם  ואמר:]  חייך,  שליט״א  אדמו״ר  [כ״ק 

במישהו ע״י אמירת דברי מוסר – כי (כנ״ל סי״ג) כל אחד חושב שבודאי אין הכוונה 

אליו... 

נתעכב על ענין אחד בפרש״י שעוררו אודותיו: 

בסוף פרשתנו (קַאּפיטל י״ז פסוק ח׳), מתעכב רש״י על התיבות ״ויבוא עמלק וגו׳״, 

ומפרש: ״סמך פרשה זו למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכם לכל צרכיכם 

ואתם אומרים היש ה׳ בקרבנו אם אין115, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים 

אלי ותדעון היכן אני, משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך, הי׳ אותו הבן רואה 

חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו וכן שני׳ וכן שלישית, פגעו באדם 

אחד אמר לו אותו הבן ראית את אבא, אמר לו אביו: אינך יודע היכן אני, השליכו מעליו 

ובא הכלב ונשכו״. 

ושאלו את השאלה – שאותה שואלים כל מפרשי רש״י116: מה קשה כאן בסמיכות 

מובנת  הסמיכות  כו׳״;  לומר  זה  למקרא  זו  פרשה  ״סמך  לומר  בא  שרש״י  הפרשיות 

בפשטות: פרשת ״ויבוא עמלק״ באה בפשטות מיד אחרי הפרשה שלפני זה, פרשת המן 

ופרשת מי מריבה – בסמיכות הן במקום והן בזמן: 

פרשת המן אירעה ב״מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני״117. פרשת מי מריבה אירעה 

לאחר ש״ויסעו עדת בני ישראל ממדבר סין . . ויחנו ברפידים״118. ומלחמת עמלק היתה 

באותו מקום, ברפידים – ״וילחם עם ישראל ברפידים״119 (ואח״כ ״ויסעו מרפידים ויבואו 

מדבר סיני״ בפרשה שלאחרי זה120) – לא רק בסמיכות, אלא באותו מקום שבו היתה 

פרשת מי מריבה שלפני זה! 

ועד״ז שתי הפרשיות סמוכות בזמן: 

ירידת המן החלה בט״ז באייר121, יום א׳ בשבת, ואח״כ מדובר אודות יום השבת (יום 

זה122  שלאחרי  בפרשה  ואח״כ  אייר.  בכ״ב  שזהו  המן,  ירידת  התחלת  אחרי  השביעי) 

כתיב ש״בחודש השלישי . . ביום הזה – בראש חודש (סיון) – באו מדבר סיני״, היינו 

שבעה-שמונה ימים אחרי השבת הראשונה לאחר ירידת המן; ובינתיים היתה פרשת 

114) ראה גם דברי משיח – שיחת ש״פ ויצא שנה 
זו רסי״ד. 

115) פרשתנו יז, ז. 
116) רא״ם. גו״א. שפ״ח. משכיל לדוד. ועוד. 

117) פרשתנו טז, א. 

118) שם יז, א. 
119) שם, ח. 

120) יתרו יט, ב. 
121) שבת פז, ב. פרש״י פרשתנו טז, א. 

122) יתרו שם, א ובפרש״י. 
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מי מריבה ומלחמת עמלק. ובמילא מוכרחים לומר שמלחמת עמלק באה בסמיכות זמן 

לפרשת מי מריבה. 

וא״כ, מדוע בא רש״י ללמוד לימוד מסמיכות הפרשיות, כאילו לומר שבאמת לא היו 

הפרשיות צריכות להיות בסמיכות? הרי אין מקום אחר להעמיד את פרשת עמלק – כי 

היכן יש לכתוב זאת אם לא כאן, במקום וזמן שבו זה אירע?! 

היו  אינו שהם  בנוגע לסמיכות הפרשיות –  והשאלה מתחזקת: תירוצו של רש״י 

בסמיכות בזמן ומקום, אלא לימוד אחר לגמרי. ומתעוררת השאלה הנוספת: מהו היסוד 

ומקור של דברי רש״י על כל פירושו – כאשר סמיכות הפרשיות מובנת בפשטות? 

ואע״פ שפירוש רש״י נלקח מהמדרש123 – דובר כמה פעמים124 שרש״י אינו מפרש 

כן בגלל שכך כתוב במדרש, אלא מפני שכך הוא הפירוש בפשטות הכתובים (ובפרט 

שכאן אינו כותב ״דרשו רבותינו״ וכיו״ב)125. 

יט. גם צריך להבין: 

א) לאחר שרש״י אומר ״סמך פרשה זו למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן 

ונושך  בא  חייכם שהכלב  אין,  אם  בקרבנו  ה׳  היש  אומרים  ואתם  צרכיכם,  לכל  לכם 

אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני״ – מה מוסיף המשל שרש״י מביא אח״כ? 

ואדרבה – במשל רש״י משנה וגורע מהנמשל: בנמשל כתוב ״תמיד אני ביניכם ומזומן 

לכם לכל צרכיכם״, משא״כ במשל כתוב שהאבא נתן לבן את החפץ רק שלוש פעמים, 

״והוא נותן לו וכן שני׳ וכן שלישית״, לא ״תמיד״ ו״כל צרכיכם״?! 

ואע״פ שרש״י כותב במשל רק שלוש פעמים, כי בחומש רואים רק שלושה ענינים 

גורע מהנמשל, שבו  ביניכם״) – מכל מקום בתוכן הענין המשל  אני  (אע״פ ש״תמיד 

כתוב ״תמיד . . לכל צרכיהם״. 

ב) הפרט במשל ״אדם שהרכיב בנו על כתפו״ – אין מוצאים בנמשל. מהו ענין זה 

בנמשל, ולמאי נפקא מינה לנמשל? 

כ. עוד ענין שצריך להבין – בפרשה שלפני זה: 

כאשר בני ישראל תבעו מים ברפידים, מספר הפסוק126 ש״ויאמר ה׳ אל משה עבור 

לפני העם . . והלכת, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור ויצאו ממנו מים 

ושתה העם״. 

פסדר״כ  ד).   – (בָאבער  ג  יתרו  תנחומא  ראה   (123
פיסקא ג (כא, ב). וראה שמו״ר פכ״ו, ב. ועוד. 

 .92 ע׳  ח״י   .2 הערה   1 ע׳  ח״ה  לקו״ש  ראה   (124
ובכ״מ. 

125) ראה בכ״ז כללי רש״י (קה״ת, תנש״א) ע׳ 93 
ואילך. וש״נ. 

126) פרשתנו יז, ה-ו. 
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בפרשת  לעיל  שלמד  (כפי  סיני  הר  הוא  ״חורב״  למקרא״127:  חמש  ה״בן  שואל 

שלכן  אז),  ישראל  בני  היו  (ששם  מרפידים  מסויים  מהלך  הוא  סיני  שהר  שמות128), 

אומר הקב״ה למשה ״והלכת״. ובמלא מתעוררות כאן כמה שאלות: 

העם״)?  (״ושתה  ברפידים  ישראל  לבני  בחורב״  מ״הצור  המים  הגיעו  כיצד  א) 

הרמב״ן כותב129 ״שיצאו מים מן הצור בחורב מים קרים נוזלים הלכו אל רפידים ושם 

שתו אותם״, אבל רש״י אינו מרמז זאת בשום מקום. 

ב) ועיקר: אם הקב״ה הי׳ צריך בין כה וכה לעשות נס (שייצאו מים מצור) – הרי 

הי׳ יכול לעשות זאת מצור הנמצא ברפידים, ששם בני ישראל היו אז?! בשלמא הפעם 

צור  וישנו  להסביר, שהיות  – אפשר  מצור  מים  שייצאו  זה,  נס  השני׳ שהקב״ה עשה 

שכבר מסוגל לזה מקודם, לכן אין עושים נס בצור חדש; אבל כאן הרי מדובר אודות 

הפעם הראשונה שהנס אירע – ובמילא הקב״ה הי׳ יכול לעשות זאת בצור ברפידים? 

וכפי שיתבאר לקמן. 

כא. הענין ד״ויבוא עמלק״ ישנו בכל דור ודור. 

ועל זה אומרים ליהודי, שעליו לדעת ש״תמיד אני ביניכם ומזומן לכם לכל צרכיכם 

. . משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך, הי׳ אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא 

טול חפץ זה ותן לי והוא נותן לו וכן שני׳ וכן שלישית״. 

אני  ״תמיד  עמנו,  נמצא  שהקב״ה  לדעת  יש  בגלות,  כשנמצאים  שאפילו  היינו, 

ביניכם״, ובאופן ד״הרכיב בנו על כתפו״. והקב״ה מספק לנו את כל צרכינו, ״מזומן לכם 

לכל צרכיכם . . הי׳ אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן לי והוא נותן לו״. 

לדעת  יש   – זה  עם  ביחד  אבל  הגלות;  תימשך  מתי״  ״עד  לצעוק  צריכים  באמת 

שהקב״ה נמצא עמנו ומספק לנו הכל, ולכן, כאשר יש לבני ישראל בקשה (״עד מתי?!״ 

וכיו״ב) – הם צריכים לבקש זאת מאבינו שבשמים – ״אבא טול חפץ זה ותן לי״, וזהו דבר 

ודאי ש״הוא נותן לו״ (במכל שכן מהאב במשל). 

ועאכו״כ כשלא נמצאים סתם במצב ש״יצא לדרך״, אלא נמצאים בגלות, ״גלו מעל 

שולחן אביהם״130, שעובדה זו כשלעצמה מדגישה כבר את גודל והרחמנות, ועאכו״כ 

מים״132,  אין  אשר  וצמאון  ועקרב  שרף  ד״נחש  העמים״131  ב״מדבר  הגלות,  קושי  מצד 

״החושך יכסה ארץ וערפל לאומים״, עד לחושך כפול ומכופל דעקבות משיחא, ועאכו״כ 

כשהגלות נמשכת כבר למעלה מאלף ותשע מאות שנה – אומרים: יהודים, צעקו ״עד 

מתי?!״ (״אידן, שרייט עד מתי?!״), ״אבא טול חפץ זה ותן לי״, שלזה מחכה הקב״ה133, 

127) אבות פ״ה מכ״ב. 
128) ג, א. 

129) פרשתנו שם, ה. 

130) ראה ברכות ג, סע״א. 
ר״פ  ועוד  או״ח  בחיי,  וראה  לה.  כ,  יחזקאל   (131

מסעי. לקו״ת ר״פ נשא. ובכ״מ. 
132) עקב ח, טו. 
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ובודאי שהקב״ה ממלא את בקשתם – במכל שכן וקל וחומר ממילוי הבקשה בענין 

פרטי איזה שיהי׳, ״טול חפץ זה ותן לי״, ועאכו״כ בענין הכי עיקרי שנוגע לחייו, פיקוח 

נפש ממש, ש״הוא נותן לו״ את חפץ הגאולה! 

כב. אחד מהאופנים לצעוק ״עד מתי?!״ ולהביא את הגאולה – הוא עי״ז שבני ישראל 

מתאספים יחדיו באחדות, ובמיוחד בהתוועדות134, והם מראים שלא נשאר ״פירור״ אחד 

מסיבת הגלות (היפך אהבת חינם135), ויש להם רק אהבת ישראל ואחדות ישראל. 

כולל ע״י ההתוועדויות שיתקיימו בימים הבאים בקשר עם ענין של תורה ומצוות, 

סיום בספר הרמב״ם, או הקמת ״בתי חב״ד״ וכיו״ב. 

עתה  יעלו  שמקרבת״136,  לגימה  ״גדולה  משקה,  כך  עבור  שהעמידו  שאלו  ולכן, 

למעלה ויאמרו ״לחיים״, וישתפו ויאחדו את כל המסובים, עי״ז שיכריזו אודות המסיבות 

ויזמינו את כולם, ואח״כ יחלקו מהמשקה בין המסובים כאן, 

משורת  ״לפנים  שזהו   – חסידי  ניגון  ועאכו״כ  שמחה,  של  ניגון  שירת  עם  ביחד 

השמחה״, 

ושזו תהי׳ הכנה קרובה לשירת השירה העשירית לעתיד לבוא137, ולפני זה – הניגון 

שינגנו לקבלת פני משיח צדקנו, ו״הקיצו ורננו שוכני עפר״, 

הקדושה,  לארצנו  ובבנותינו״,  בבנינו   .  . ובזקנינו  ״בנערינו  יחדיו,  כולם  והולכים 

״ארץ אשר . . תמיד עיני ה׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה״138, ושם גופא 

– לירושלים עיר הקודש, ושם גופא – להר הבית, ולבית המקדש השלישי, השלימות 

ובית העיקרי דתורה, עבודה וגמילות חסדים, ו״ממנה יוצאה אורה לכל העולם כולו״139. 

וכל זה – באופן ד״לא עיכבן המקום (אפילו) כהרף עין״140, ״קהל גדול ישובו הנה״141. 

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

– שיחה ה׳ – 

כג. כמוזכר לעיל, נתעכב גם על ענין בהערות אאמו״ר על הזהר דפרשתנו, ובנדון 

דידן – ענין הקשור עם פרש״י, בפרשת ויקרא, שמביא מארז״ל בסוף מסכת מנחות, 

 .(182-3 ע׳  (ח״ל  זו  שנה  וישב  לקו״ש  ראה   (133
דברי משיח – שיחת ש״פ ויגש שנה זו סי״ג. 

ע׳  ח״ג  מהוריי״צ  אדמו״ר  אגרות-קודש  ראה   (134
תיג. וש״נ. 

135) ראה יומא ט, ב. 
136) ראה סנהדרין קג, סע״ב ואילך. 

137) ראה מכילתא פרשתנו טו, א. 
138) עקב יא, יב. 

139) ראה ירושלמי ברכות פ״ד סה״ה. ועוד. 
140) ראה מכילתא ופרש״י בא יב, מא. 

141) ירמי׳ לא, ז. 
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שענין זה קשור גם עם המנהג דסיום מסכת בקשר ובשייכות ליום ההילולא, ויבואר מה 

אפשר להפיק מזה בעבודת ה׳. 

בהמשך  הבא  המדע),  (ספר  היד  ספר  התחלת   – היומי  רמב״ם  בשיעור  ענין  וגם 

לזה  בהתאם   – ה׳  בעבודת  לימוד  יבואר  בזה  וגם  ההילולא.  ביום  הרמב״ם  לסיום 

שהרמב״ם כותב142 ש״רוב דיני התורה אינן אלא . . לתקן הדעות וליישר כל המעשים״. 

וכפי שיתבאר לקמן. 

כד. הביאור בפרש״י: 

לסמיכות  (בנוגע  הרגיל  כלשונו  לא  זה״,  למקרא  זו  פרשה  ״סמך  הוא  רש״י  לשון 

הפרשיות)143, ״למה נסמכה פרשת כו׳ לפרשת כו׳״. היינו, שרש״י אינו מתעכב על סמיכת 

פרשת עמלק לכללות פרשת מי מריבה – כי הסמיכות מובנת בפשטות כנ״ל – אלא על 

סמיכת פרשת עמלק (״פרשה זו״) ״למקרא זה״, המקרא האחרון בפרשת מי מריבה – 

״ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה׳ לאמר היש ה׳ 

בקרבנו אם אין״, שסמיכות זו (בין ״פרשה זו למקרא זה״) אינה מובנת: 

לפני הנס דמי הצור –  הספק דבני ישראל ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״ בפשטות הי׳ 

כאשר ״וילן העם על משה גו׳״144, כי אחרי שקיבלו מים ע״י הנס, לכאורה כבר נתבטל 

הספק ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״, כי מיד אחרי שרואים נס מהקב״ה, קשה שיהי׳ ספק 

״היש ה׳ בקרבנו אם אין״; רק כעבור משך זמן (אפילו זמן קצר), יתכן שיהי׳ מאורע חדש 

שיש בו כדי לעורר ספק, ח״ו, בהשגחתו של הקב״ה על ישראל (וראי׳ לדבר – ממ״ש145 

״וינסו אותי זה עשר פעמים״, כלומר, גם לאחר הבירור שע״י נסיון הא׳, המשיכו לנסות 

עוד ט׳ פעמים!). 

כפי שה״בן חמש״ מבין מחייו הפרטיים, שתיכף לאחר שמקבל דבר מאביו, אין לו 

ספק האם אביו נמצא עמו, אלא רק לאחר שעובר משך זמן, אז יכול להתעורר אצלו 

ספק שמא עכשיו אינו דואג לצרכיו, וכיו״ב. 

. היש ה׳ בקרבנו אם אין״)   . (״ויקרא שם המקום מסה ומריבה  ועפ״ז הי׳ הפסוק 

צריך להיכתב לפני הנס, ולא בסיום הפרשה, בסמיכות ל(הפרשה שלאחרי זה –) ״ויבוא 

עמלק וגו׳״. 

ויתירה מזו: ההמשך ד״ויבוא עמלק וילחם עם ישראל״ עוד מחזק את הספק ״היש 

ה׳ בקרבנו אם אין״ – כי רואים שלעמלק הי׳ כח ללחום ולהכות בבני ישראל רח״ל, 

ועד כדי כך שדוקא ״והי׳ כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל״, אבל ״כאשר יניח ידו וגבר 

142) סוף הל׳ תמורה. 
143) ראה פרש״י: משפטים כא, א. נשא ו, ב. שלח 

יג, ב. שם טו, מא. חוקת כ, א. ועוד. 

144) פרשתנו יז, ג. 
145) שלח יד, כב. 
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עמלק״146, והיו זקוקים ל״ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עלי׳ ואהרן וחור תמכו בידיו 

מזה אחד ומזה אחד״147. 

ובמילא, הפסוק ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״ הי׳ צריך להיכתב לפני זה, וסיום הפרשה 

הי׳ צריך להיות בענין אחר (הנס דמי הצור). ואח״כ היתה באה הפרשה החדשה ד״ויבוא 

עמלק גו׳״ בתור ענין בפני עצמו, לא בתור המשך לתוכן הפרשה שלפני זה ולנסיון שלפני 

זה (״היש ה׳ בקרבנו״), אלא בתור ניסיון בפני עצמו (ע״ד ש״וינסו אותי זה עשר פעמים״ 

הם נסיונות בפני עצמם), משא״כ כאשר ״ויבוא עמלק״ בא בהמשך ל״היש ה׳ בקרבנו 

אם אין״, זהו (לא ענין בפני עצמו, אלא) המשך וחיזוק לנסיון וספק ״היש ה׳ בקרבנו 

אם אין״? 

ולכן אומר רש״י ש״סמך פרשה זו למקרא זה״ (אע״פ שע״פ סברא ״מקרא זה״ הי׳ 

צריך להיכתב קודם לכן) בא ללמד כאן איזה חידוש: 

כאשר לומדים כאן את פרשת עמלק, מתעוררת השאלה: לאחר שהקב״ה נותן לבני 

ישראל כל טוב (כמסופר בפסוקים שלפני זה) – כיצד באמת יתכן ענין ד״ויבוא עמלק 

וילחם עם ישראל״ (עד כדי כך ש״כאשר יניח ידו וגבר עמלק״)? 

אומר רש״י, שאת זה מתרצת התורה בסמיכת ״פרשה זו למקרא זה״ – ״לומר תמיד 

חייכם  אין,  אם  בקרבנו  ה׳  היש  אומרים  ואתם  צרכיכם  לכל  לכם  ומזומן  ביניכם  אני 

שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני״. 

היינו, דמכיון ש״אתם אומרים היש ה׳ בקרבנו אם אין״ אע״פ ש״תמיד אני ביניכם 

ונושך  גו׳״, ״שהכלב בא  ומזומן לכם לכל צרכיכם״ – לכן בא העונש ש״ויבוא עמלק 

אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני״. 

ועפ״ז מתורצת עוד שאלה של מפרשים: מקומו של עמלק הוא ב״הר שעיר״, שזהו 

בריחוק מקום מרפידים [״אלף ושית מאה מילין״, כדאיתא בתיב״ע148. אבל אפילו ה״בן 

חמש״ (שלא למד תיב״ע) מבין שזהו בריחוק מקום]. וא״כ, מדוע פתאום עכשיו החליט 

עמלק לבוא כל כך רחוק בכדי להילחם בבני ישראל? 

והתירוץ על זה, שזה לא בא מצד עמלק לבד, אלא בתור עונש מהקב״ה לבני ישראל 

יבוא עכשיו  מצד זה ש״אתם אומרים היש ה׳ בקרבנו אם אין״, הקב״ה עשה שעמלק 

מרחוק להילחם עמהם (״שהכלב בא ונושך אתכם״). 

כה. ואח״כ נותן רש״י משל על זה – ״משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך 

וכו׳״ – כי בזה מסביר רש״י את חומר העונש. דלכאורה: הן אמת שמגיע להם עונש (על 

זה שאמרו ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״), אבל מדוע הי׳ העונש צריך להיות כל כך חמור, 

146) שם, יא. 
147) שם, יב. 

148) שם, ח. וראה גם מכילתא עה״פ. תנחומא תצא 
ט. 
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ועונש שבא תיכף ומיד אחרי הטא, ולא משך זמן לאחרי זה, כפי שמצינו בכו״כ ענינים 

וענו אותם ארבע  ״ועבדום  [וע״ד מש״נ149  זמן  שהקב״ה מאריך אף ומעניש רק לאחר 

מאות שנה . . ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״, לאחר ד׳ מאות שנה, ועאכו״כ בנוגע לענין 

של עונש]? 

ולכן מוסיף רש״י משל לזה ״לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך וכו׳״: אפילו אם 

הענין ד״תמיד אני ביניכם ומזומן לכם לכל צרכיכם״ הי׳ באופן הרגיל – ג״כ הי׳ מגיע 

עונש על כך שבני ישראל טוענים ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״; ועאכו״כ כאשר ה״תמיד 

אני ביניכם ומזומן לכם לכל צרכיכם״ לא הי׳ ע״ד הרגיל, שהקב״ה בשמים משפיע לבני 

ישראל בארץ, אלא באופן ד״הרכיב בנו על כתפו״, שהקב״ה מרכיב את בני ישראל ״על 

כתפו״ כביכול – אז החוצפה בצעקה ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״ חזקה שלא בערך, ולכן 

מגיע להם על כך עונש חמור! 

היכן הי׳ ״הרכיב בנו על כתפו״ בנמשל? עבור ״בן חמש למקרא״ אין זו שאלה – כי 

הוא למד מקודם150, שהקב״ה הקיף את בני ישראל עם [״ענן ה׳״151] ענני הכבוד – שזהו 

הענין שהקב״ה הרכיב את בני ישראל ״על כתפו״ בשמים. 

השמים״152.  מן  ״לחם  ישראל  לבני  נתן  שהקב״ה  למקרא״  חמש  ה״בן  למד  ואח״כ 

מתעוררת השאלה: הרי בני ישראל ביקשו רק ״לחם לשובע״153, היינו לחם לפי השגת 

בני ישראל, לחם כפי שהיו רגילים לאכול במצרים – לחם מן הארץ (ואודות המציאות 

ד״לחם מן השמים״ בכלל לא הי׳ להם מושג) – א״כ מדוע נתן להם הקב״ה ״לחם מן 

השמים״, הרי הוא הי׳ יכול לעשות נס שיהי׳ להם ״לחם מן הארץ״ (כמו שנתן להם בשר 

שליו154, בשר כפשוטו, שבני ישראל היו רגילים אליו, ולא ״בשר מן השמים״)? 

בנו  ד״הרכיב  באופן  ישראל  לבני  להשפיע  רצה  הקב״ה  כיצד  רואים  שבזה  אלא, 

בני  את  מגבי׳  הוא  אלא  בארץ,  ישראל  לבני  משפיע  בשמים  שהקב״ה  לא  כתפו״,  על 

״שמיימי״  לחם  דוקא,  השמים״  מן  ״לחם  להם  ונותן  אליו בשמים,  כתפו״,  ״על  ישראל 

(״הימל׳דיקע ברויט״) (לא ״לחם מן הארץ״). 

ועד״ז גם המים שנתן הקב״ה לבני ישראל (ע״י הנס דהכאת הצור) – לא היו סתם 

מה״צור  דוקא  באו  המים  מדוע  יובן  ועפ״ז  כתפו״.  על  בנו  ד״הרכיב  באופן  אלא  מים, 

בחורב״ (לא מצור ברפידים): 

ה״בן חמש״ למד לעיל בפרשת שמות (כנ״ל) ״ויבוא (משה) אל הר האלקים חורבה״, 

והקב״ה התגלה אליו שם (ואח״כ יהי׳ שם ״וירד ה׳ על הר סיני״155). ובמילא מובן מדוע 

149) לך לך טו, יג-יד. 
150) ראה פרשתנו יג, כא. 

151) בהעלותך י, לד. 
152) פרשתנו טז, ד. 

153) שם, ג. 
154) בהעלותך יא, לא. 

155) יתרו יט, כ. 
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המים הגיעו דוקא מ״צור בחורב״ – כי זהו מקום נעלה ביותר, ״הר האלקים״, והקב״ה 

רצה לתת לבני ישראל לא סתם מים, אלא מים באופן ד״הרכיב בנו על כתפו״ בשמים, 

ולכן זה הגיע מ״צור בחורב״, מים מ״הר האלקים״ (ע״ד שהלחם הי׳ ״לחם מן השמים״). 

[ובנוגע למרחק מרפידים לחורב – הרי, אין זה מרחק גדול156, כדמוכח ממ״ש ויסעו 

מאילים ויבואו . . אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני״, דמכיון שמציינים את הגבול 

של מדבר סין, שנמצא בין אילים ובין סיני, הרי מובן שסיני (חורב) הוא בקירוב מקום 

למדבר סין; ובפרט לאחר שנסעו ממדבר סין לרפידים, אזי נתקרבו עוד יותר לסיני, 

חורב]. 

ועפ״ז יובן ג״כ מדוע במשל כותב רש״י שהאב נותן לבן חפץ שלוש פעמים (״והוא 

לכל  ומזומן  ביניכם  אני  ״תמיד  כתוב  אע״פ שבנמשל  וכן שלישית״),  שני׳  וכן  לו  נותן 

שלוש  רק  מוצאים  צרכיכם״,  לכל  ומזומן  ביניכם  אני  ש״תמיד  אע״פ  כי   – צרכיכם״ 

פעמים שבו הי׳ זה באופן ד״הרכיב בנו על כתפו״. באמת עשה הקב״ה ניסים רבים לבני 

ישראל, החל מיציאת מצרים וקריעת ים סוף וכו׳, באופן של ״תמיד . . לכל צרכיכם״, 

אבל חוץ משלוש פעמים הם לא היו באופן שהקב״ה הרכיב את בני ישראל ״על כתפו״ 

בשמים. 

ולדוגמא: הנס דקריעת ים סוף לא הי׳ באופן שהקב״ה הרכיב את בני ישראל ״על 

״הלכו  ואדרבה:  דוקא.  (בארץ)  ביבשה״157  הלכו  ישראל  ״ובני  אלא  (בשמים),  כתפו״ 

ביבשה בתוך הים״157, למטה מן הארץ, באותו מקום שבו הלכו (וטבעו) המצריים. 

משא״כ שלושת הניסים דהקפת בני ישראל עם ענני הכבוד, ״לחם מן השמים״ ומי 

הצור – היו באופן ד״על כתפו״, כנ״ל. 

ומכיון שלבני ישראל היתה כזו חוצפה גדולה, שמבלי הבט על כך שהקב״ה התנהג 

איתם לא סתם באופן ד״תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם״, אלא באופן ד״הרכיב 

בנו על כתפו״, צעקו ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״ – לכן הגיע להם כזה עונש חמור, שמיד 

״ויבוא עמלק וגו׳״. 

ורש״י מוסיף עוד פרט במשל, המחזק עוד יותר את חומר החטא, ובמילא את חומר 

העונש על זה – ״פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן, ראית את אבא״, דלכאורה: מה זה 

נוגע כאן, והיכן זה בנמשל? 

והביאור בזה, שזה מחזק עוד יותר את חומר החטא: לא זו בלבד שבני ישראל חשבו 

לעצמם ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״, אלא הם שאלו אדם שני את זה (״פגעו באדם אחד״). 

שזה מבזה עוד יותר את האב: כאשר הבן שואל אדם שני ״ראית את אבא״, בה בשעה 

157) פרשתנו טו, יט. 156) ראה גם רמב״ן כאן. 
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והפגיעה בכבודו של אביו  וההעזה  אזי החוצפה  ״על כתפו״ –  בנו  שאביו מרכיב את 

חמורה שבעתיים! 

ובנמשל הוא – הענין שבני ישראל באו עם הטענות על הקב״ה למשה רבינו (״פגעו 

באדם אחד״), כי היות ומשה הי׳ השליח שהוציאם ממצרים, הם טענו אליו. דמזה מובן, 

שלא היתה זו רק טענה במחשבה, אלא בני ישראל אמרו זאת בדיבור למשה, ובמילא זה 

כבר נעשה דיבור ברבים. ובמילא זה מחזק עוד יותר את הבזיון של הקב״ה, שמבלי הבט 

על כך ש״הרכיב בנו על כתפו״, הם שואלים אדם נוסף ״ראית את אבא״. 

ולכן מיד הגיע העונש – ״חייכם שהכלב בא ונושך אתכם״, ״אמר לו אביו: אינך יודע 

היכן אני, השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו״. 

יכולה להיות רק  לזה היתה  וגו׳״, שהאפשרות  ד״ויבוא עמלק  זהו הענין  ובנמשל 

כאשר בני ישראל טענו ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״, שאז נעשה ״השליכו מעליו״, אבל כל 

זמן ש״הרכיב בנו על כתפו״, בתוך ענני הכבוד, אף אחד לא הי׳ יכול לפגוע בהם. 

ועפ״ז (ש״הרכיב בנו על כתפו״ קאי גם על ענני הכבוד) מובן גם מה שמפרש רש״י 

לקמן עה״פ158 ״וצא הלחם בעמלק״ – ״צא מן הענן והלחם בו״: 

העונש ד״ויבוא עמלק״ הגיע לא רק לבני ישראל שטענו ״היש ה׳ בקרבנו אם אין״, 

שאותם ״השליכו מעליו״, חוץ מן הענן [את הפרטים בזה ילמד ה״בן חמש״ לקמן בפרשת 

תצא159, ״כל הנחשלים אחריך״, ״חסרי כח מחמת חטאם שהי׳ הענן פולטן״, אבל כבר 

כאן בפרשת בשלח הוא מבין את תוכן הענין מהמשל ״השליכו מעליו״]. 

אבל בנוגע ליהושע ושאר בני ישראל שאצלם לא הי׳ ״השליכו מעליו״ – לא הי׳ יכול 

עמלק לגעת בהם160. 

ולכן ציוה משה ליהושע ״צא מן הענן והלחם בו״, כי כל זמן שהי׳ ״על כתפו״ של 

הקב״ה, בתוך הענן, לא הי׳ יכול לבוא במגע עם עמלק, אלא דוקא ע״י ״צא מן הענן״ הי׳ 

יכול להילחם עמו. 

וע״פ הנ״ל מובנים כל הדיוקים בפרש״י, ורואים כיצד כל פרט בפרש״י הוא בתכלית 

הדיוק בהבנת ״פשוטו של מקרא״. 

כו. הענין בהערות אאמו״ר על הזהר דפרשתנו: 

ניחוח  ריח  בפסוק162  ויקרא  פ׳  בחומש  שפרש״י  ״מה  אאמו״ר161  מבאר  בהערות 

דעולת העוף, נאמר בעוף ריח ניחוח ונאמר בבהמה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה 

158) יז, ט. 
159) כה, יח ובפרש״י. וראה תנחומא תצא י. 

160) ראה גם פרש״י חוקת כא, א. 

161) לקוטי לוי״צ לזח״ב ע׳ סט. 
162) א, יז. 
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ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים עיין שם. והנה זהו מהמשנה דסוף מסכת 

מנחות163 ובגמרא בברייתא שם, והרי שם איתמר גם ונאמר במנחה אשה ריח ניחוח164, 

ולמה לא הביא בפירושו על התורה גם מנחה כדרז״ל, ויפרש כל זה בפסוק אשה ריח 

ניחוח דמנחה״, 

ומתרץ אאמו״ר: ״לא הביא מנחה מפני שבענין א׳ לא יתכן לומר על מנחה שהוא 

ממעיט״, כי ״במנחה הוא מקריב נפשו כמ״ש165 ונפש כי תקריב, א״כ זה הרבה יותר שלא 

בערך מקרבן בהמה ועוף שאינו מקריב נפשו בהם ואי אפשר לומר אותם בחדא מחתא 

אחד המרבה ואחד הממעיט כו׳״. 

שאחד  והוא  אחרת,  כוונה  הוא  שבפרש״י  עוד  לומר  ״ויש  אאמו״ר:  מוסיף  אח״כ 

לבהמה  עוף  רש״י  הקדים  ולכן  בהמה,  על  קאי  הממעיט  ואחד  עוף  על  קאי  המרבה 

כמו שהקדים אחד המרבה לאחד הממעיט״ [אע״פ שבכמה מקומות בפרש״י הסדר הוא 

שרש״י פתח במאי דסליק, אבל ברוב המקומות מפרש ענין על הסדר, על ראשון ראשון 

ועל אחרון אחרון], כפי שמבאר אאמו״ר שם ע״פ גימטריאות וכו׳. 

בהמה״)  על  קאי  הממעיט  ואחד  עוף  על  קאי  המרבה  ״אחד  (מדוע  זה  לבאר  ויש 

באופן  היא  העוף  הקרבת   – מקרבן  הנשאר)  (וחלק  הנקרב  לחלק  ביחס  בפשטות:   –

ד״המרבה״ בערך לחלק הבהמה הנקרב – כי החלק הנקרב מהעוף הוא יותר (והחלק 

הנשאר הוא פחות) מאשר אצל בהמה, שהרי בעולת העוף מקריבים על גבי המזבח את 

העוף כולו ממש, גם הכנפיים (״כדי שיהא המזבח שבע ומהודר בקרבנו של עני״166), 

הנקרב  החלק  כמו  מהבהמה  כך  כל  גדול  חלק  אינו  הנקרב  החלק  בבהמה,  משא״כ 

ושוויות  ערך  בעל  שהוא  הבהמה,  עור   – נקרב  שאינו  חשוב  חלק  נשאר  כי  מהעוף, 

(וניתן לכהנים167). 

ויוצא, ש״אחד המרבה קאי על עוף ואחד הממעיט קאי על בהמה״, כי הקרבת העוף 

היא באופן ד״המרבה״ (ביחס לחלק העוף שנקרב) בערך לחלק הבהמה שנקרב. 

והלימוד מכל זה בעבודת ה׳ – הוא בפשטות: 

כאשר רואים יהודי במצב מסויים, שבחיצוניות נראה שהוא ״הממעיט״ – יש לדעת 

ש״אל תבט אל מראהו״168 – כי ״ריח ניחוח״ כתוב הן בעוף, הן בבהמה והן במנחת עני – 

״לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים״. 

כז. הענין בשיעור היומי ברמב״ם – פרק ראשון, שני ושלישי מהלכות יסודי התורה 

– ענין בכל פרק ופרק: 

163) קי, א. 
164) ב, ב. 

165) שם, א. 

166) פרש״י שבהערה 162. 
167) צו ז, ח. 

168) שמואל-א טז, ז. 
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בפרק ראשון: 

ומנין  ההקדמה  (לאחר  הרמב״ם  ספר  (פנים)  התחלת  הוא  היומי  רמב״ם  שיעור 

הספר),  מפנים  חלק  זה  שאין  היינו  ״הקדמה״,  לה  קורא  עצמו  שהרמב״ם  המצוות, 

״יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל 

הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״ (וכבר נתבאר 

בארוכה169 פרטי הדיוקים בהלכה זו). 

וזה (התחלת פנים הספר) בא בהמשך לסיום הספר – ״מתכיפין התחלה להשלמה״170, 

״נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן״171 – ״באותו הזמן . . לא יהי׳ עסק כל העולם אלא 

לדעת את ה׳ בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים . . שנאמר172 כי מלאה הארץ 

דעה את ה׳ כמים לים מכסים״. 

ד״יסוד  השלימות  בפשטות:  רואים  הספר  והתחלת  הספר  סיום  בין  והשייכות 

עד  והשגה,  בהבנה  ״לידע״,  גם  אלא  להאמין,  רק  (לא  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות 

ויתקע  מאוד  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  שמקשר  והתחברות,  התקשרות  ״לשון  לדעת, 

וענפי׳״173) שיש שם  ויראה  וענפי׳  ״אהבה  להולדת המדות,  עד  כו׳״,  בחוזק  מחשבתו 

מצוי ראשון״, יהי׳ ״באותו הזמן״ כאשר ״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד 

. . מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״. 

ובעומק יותר: כיצד באמת יתכן ש״לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד 

יהי׳ ״מלאה״  . מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״, ש״כל העולם״ (הארץ)   .

ומכוסה בדעת ה׳, כמו שמציאות (קרקע) הים ודגים שבים מכוסים לגמרי במי הים174 – 

כי ״יש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם 

לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״. 

ומזה שהרמב״ם כותב ש״כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא 

והנבראים הגדולים נמשכים  מאמיתת המצאו״ – מובן, שלא רק העולמות העליונים 

כל הנבראים, ״מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהי׳ בטבור  מ״אמיתת המצאו״, אלא 

המצאו״, לא מדרגות באלקות  ״מאמיתת  נמשכים  (ו״שלשול קטן שבים״176),  הארץ״175 

שבינתיים (בין ״אמיתת המצאו״ והנבראים התחתונים), אלא מ״אמיתת המצאו״. 

169) ״הדרן״ על הרמב״ם תשל״ה (לקו״ש ח״מ כרך 
א׳ ע׳ 31 ואילך). 

170) נוסח ״מרשות״ לחתן בראשית. 
171) ספר יצירה פ״א מ״ז. 

172) ישעי׳ יא, ט. 
173) תניא ספ״ג. 

 .(58-59 ע׳  שם  (לקו״ש  הנ״ל  ״הדרן״  ראה   (174

ע׳  חכ״ז  (לקו״ש  ס״ז  תשמ״ה  הרמב״ם  על  ״הדרן״ 
 .(241-2

בהערה  הנסמן  וראה  ה״ט.  פ״ב  יסוה״ת  הל׳   (175
הבאה. 

כ״ק  הערת  וראה  א).  (פג,  פ״ז  שעהיוה״א   (176
בספר  ב״שיעורים  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר 

התניא״ לשעהיוה״א שם (ע׳ 837 הערה 10). וש״נ. 
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וזהו אותו התוכן שאומר אדמו״ר הזקן באגרת הקודש177, שהכח על התהוות היש 

ואינו עלול  ב״ה שמציאותו הוא מעצמותו  ועצמותו של המאציל  הוא דוקא מ״מהותו 

מאיזה עילה שקדמה לו ח״ו ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט 

״כל הנמצאים״,  יש,  שכל  היינו  ליש הזה״.  וסיבה אחרת קודמת  בלי שום עילה  ממש 

נמשכים מ״מהותו ועצמותו״, ״אמיתת המצאו״ (ולא מדרגות שבינתיים), ובזה אין שום 

 – הארץ״  בטבור  שיהי׳  קטן  ו״יתוש  הראשונה״  ״צורה  בין  לשני,  אחד  יש  בין  חילוק 

שניהם נמשכים דוקא מ״אמיתת המצאו״. 

״מצוי״  רק  לא  ראשון״,  ב״מצוי  המצאו״  מ״אמיתת  משתלשל  זה  שאח״כ  אלא 

זולתי  אחר  תואר  לו  זכר  ולא   .  . המציאות  מחוייב  מצוי  [״פירוש  לעצמו  שהוא  כפי 

לתואר  בנוגע  גם  מובן  שמזה  תואר,  שום  בו  לומר  אפשר  שאי  מכיון  המציאות״178, 

״מצוי״ – שמציאותו ית׳ מופשטת ומושללת מגדר ה״מציאות״ של הנמצאים, ובלשון 

ראשון״ שיש שני (ושלישי וכו׳) לו, כפי  הרמב״ם179 ״מצוי לא במציאות״], אלא ״מצוי 

עדיין  זה  אבל  הנמצאים;  עם  והתחבר  כביכול,  עצמו,  את  השפיל  המצאו״  ש״אמיתת 

״אמיתת המצאו״, עצמותו ומהותו ית׳. 

ומכיון ש״כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״ 

– ש״וה׳ אלקים אמת180, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו״181 – הרי ״אמת ה׳ 

לעולם״182, וסוף-סוף מוכרח להתגלות בכל הנמצאים (״משמים וארץ ומה שביניהם״) 

אמיתת מציאותם, שזה נמשך מ״אמיתת המצאו״, 

כל  עסק  יהי׳  ״לא  הרמב״ם),  ספר  (כסיום  ה׳  ידיעת  תהי׳  בודאי  העולם  בכל  לכן 

העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד . . מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״, שב״כל 

העולם״ תהי׳ בגלוי אמיתת מציאותו – כפי שהיא ״מלאה״ ומכוסה בדעת ה׳, ״אמיתת 

המצאו״. 

והטעם מדוע כתוב ״מלאה הארץ דעה את ה׳ כו׳״ (אע״פ שכאן בודאי הכוונה לכל 

בזה  ששוללים  מפני  אינו   – שביניהם״)  ומה  וארץ  ״משמים  שמים,  גם  כולו,  העולם 

״שמים״, אלא מפני שעיקר החידוש ד״מלאה הארץ דעה את ה׳״ (״אמיתת המצאו״) הוא 

ב״ארץ״, כי שמים מצד עצמם נמצאים במצב ד״השמים שמים לה׳״, משא״כ ״הארץ נתן 

לבני אדם״183, וחהידוש הוא שגם שם מגלים את ״אמיתת המצאו״. 

כח. עד״ז נתעכב על דבר תמוה בפרק השני ד(שיעור היומי ברמב״ם ב)הלכות יסודי 

התורה – שלעת עתה לא מצאתי ביאור בזה: 

177) ס״כ (קל, סע״א-ב). 
178) ראה ״פירוש״ לרמב״ם כאן. 

179) מו״נ ח״א פנ״ז. 
180) ירמי׳ י, י. 

181) רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״א ה״ד. 
182) תהלים קיז, ב. 

183) שם קטו, טז. 
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הרמב״ם מתחיל את הפרק: ״הא-ל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו 

שנאמר184 ואהבת את ה׳ אלקיך ונאמר185 את ה׳ אלקיך תירא״. 

״א-ל״  בשם  הקב״ה  את  כאן  הרמב״ם  מתאר  פתאום  מדוע  השאלה:  ומתעוררת 

(״הא-ל הנכבד והנורא״), ובפרט שעד עתה השתמש בתואר ״אמיתת המצאו״, ״אלוקה״, 

״הקב״ה״, ״הוי׳״, וכיו״ב? 

הענינים  שני  כנגד  שהם  לומר  אפשר   – והנורא״  ״הנכבד  לתואר  בנוגע  בשלמא 

דאהבה ויראה (״הנכבד״ – אהבה, ״הנורא״ – יראה) המדוברים בהלכה זו; אבל מדוע 

משתמש בשם ״א-ל״? 

הן אמת ש״א-ל״ הוא אחד מז׳ השמות שאינם נמחקין186, אבל הרמב״ם עצמו כותב187 

ששם הוי׳ הוא שם המפורש וכו׳ – והי׳ צריך להשתמש בשם הוי׳, ״ה׳ הנכבד והנורא״ 

[ובפרט שזה בא בהמשך לפרק ראשון, המתחיל ״יסוד היסודות ועמוד החכמות״ – ר״ת 

הוי׳188]? 

(שזהו  אלקיך״  ה׳  את  הזה  והנורא  הנכבד  ״ה׳  כתוב  אכן  בפסוק189  מזו:  ויתירה 

בפשטות היסוד ללשון הרמב״ם ״(הא-ל) הנכבד והנורא״)! 

״ה׳  כתיב  זו  בהלכה  בעצמו  מביא  שהרמב״ם  הפסוקים  בשני  מתחזקת:  והקושיא 

 – אלקים״)  ״ה׳  (או  אלקיך״  ״ה׳  בשם  ישתמש  מאוד שהקב״ה  והי׳ מתאים   – אלקיך״ 

ומדוע משנה הרמב״ם וכותב ״הא-ל״190?! 

לדבר  הרמב״ם  מתחיל  התורה  יסודי  ב)הלכות  היומי  ד(שיעור  שלישי  בפרק  כט. 

ורקיע  שמים  הנקראים  הם  ״הגלגלים  מהגלגלים:  החל  בראשית״191,  ״מעשה  אודות 

וזבול וערבות, והם תשעה גלגלים כו׳״, והרמב״ם מונה אותם בפרטיות. 

הן  שנאמר194  הן,  רקיעים  ש״שני  כתוב  שבגמרא193  שאע״פ  מבארים,  מפרשים192 

רקיעים] – שני  לקיש – שבעה  ריש  [ולדעת  כו׳״  ושמי השמים  לה׳ אלקיך השמים 

הדברים אמת, כי בכללות יש שני רקיעים, ובפרטיות – הם מתחלקים לתשעה גלגלים 

(רקיעים)195, עד שבפרטיות יותר – הם מתחלקים לעשרה גלגלים196 (תשעה גלגלים – 

בתחילת הפרק, ומה שברא למטה מן הרקיע – בסיום הפרק197), 

184) ואתחנן ו, ה. 
185) שם, יג. 

פ״ו  יסוה״ת  הל׳  רמב״ם  סע״א.  לה,  שבועות   (186
ה״ב. 

187) שם (מסוטה לח, א. סנהדרין ס, א). 
הגדולים  שם  תתקכ״ז.  ד״א  סדה״ד  ראה   (188
ריש  לרמב״ם  ״פירוש״  וראה  רמב״ם.  מע׳  להחיד״א 

הל׳ יסוה״ת. 
189) תבוא כח, כח. 

190) לשלימות הענין – ראה שיחת ש״פ משפטים 

שנה זו. 
191) ראה רמב״ם שם פ״ד ה״י. 

192) ראה עבודת המלך על הרמב״ם כאן. ספר המדע 
(ירושלים, תשכ״ד). ולהעיר מ״פירוש״ לרמב״ם כאן. 

193) חגיגה יב, ב. 
194) עקב י, יד. 

המלך  בעבודת  (הובא  פ״ט  ח״ב  מו״נ  ראה   (195
וספר המדע שם). 

196) פרדס שער (ו) סדר עמידתן ספ״ג. תו״א מקץ 
מב, ד. 
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זיך  (״שטעלט  מתחלק  בראשית״  ״מעשה  ולכן  המספר198,  שלימות  הוא  עשרה  כי 

אויס״) לעשרה – ״בעשרה מאמרות נברא העולם״199, ועשרה גלגלים. 

היינו, שבשורש הראשון – כל עשרת הגלגלים נכללים ביחד בדרגא אחת – ב״מצוי 

אלא  נמצאו  ״לא  הגלגלים,  עשרת  וכל  הנמצאים״,  ש״כל  המצאו״,  ״אמיתת  ראשון״, 

מאמיתת המצאו״; 

אבל אפילו אח״כ, כשהם מתהווים בפועל ב״מעשה בראשית״ ומתחלקים לחלקים 

גלגלים, שלימות המספר. היינו, שיש בהם שלימות לא רק  – הם מתחלקים לעשרה 

כפי שהם נמצאים בשרשם ב״אמיתת המצאו״, אלא גם כפי שהם נמשכים אח״כ בשמים 

וארץ, ״מעשה בראשית״ – הם בשלימות המספר של עשרה. 

[ואע״פ שמבואר במפרשים200 שיש ריבוי גלגלים (יותר מתשעה ועשרה) – זהו כבר 

לכללות העולם. ולכן אין הרמב״ם  כפי שזה מתחלק לפרטי פרטים, לא כפי שזה נוגע 

אודות  רק  מדבר  קצרה״39,  ודרך  ברורה  ״בלשון  שנכתב  הלכות,  בספר  כי   – מפרטם 

הגלגלים כפי שהם קשורים עם כללות העולם, שהם מתחלקים לתשעה, ובפרטיות – 

לעשרה, שלימות המספר]. 

ספר  והתחלת  סיום  בין  בהשייכות  לעיל  המדובר  עם  זה  ענין  לקשר  יש  ועפ״ז 

הרמב״ם – שב״כל הנמצאים״ ניכרת בגלוי אמיתת מציאותם ״מאמיתת המצאו״ (״מלאה 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״): 

את  מבאר  שבו  כו׳,  שלישי  בפרק  ברמב״ם,  לקמן  יותר  בפרטיות  מתבאר  הענין 

השלימות ד״מעשה בראשית״, הגלגלים וכו׳, שכולם נמשכים מ״אמיתת המצאו״, וזה 

נמשך בגלוי גם ב״מעשה בראשית״ – כפי שהגלגלים מתגלים בשלימות המספר של 

עשרה. 

וכאמור לעיל, מכיון שכל הנמצאים, כולל כל הגלגלים, נמשכים מ״אמיתת המצאו״, 

״מלאה  ויהי׳,  להיות,  יכול  ולכן  לעולם״,  ה׳  ״אמת  להתגלות,  צריכה האמת  סוף-סוף 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״, כסיום ספר הרמב״ם, כנ״ל. 

[ואע״פ שמדובר גם אודות הגלגלים בשמים – הרי לשון הכתוב הוא ״מלאה הארץ״, 

כי שם הוא עיקר החידוש, כנ״ל]. 

והענין, ש״אמת ה׳ לעולם״ נפעל עוד יותר עי״ז שבני ישראל לומדים את כל התורה 

תורה״,  ״משנה  הרמב״ם,  ספר  כל  את  (ומסיימים)  לומדים  ישראל  שבני  עי״ז  כולה, 

הכולל ״תורה שבע״פ כולה״39, ״לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי שאדם 

197) ה״י-יא. 
פ״א-ב.  האצילות  טעם  (ב)  שער  פרדס  ראה   (198
ואילך.   2 ע׳  ח״ל  לקו״ש  וראה  טו.  ג,  שמות  ראב״ע 

ובכ״מ. 
199) אבות פ״ה מ״א. 

200) ״פירוש״ שם. 
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ואינו  כולה  ויודע ממנו תורה שבע״פ  בזה  ואח״כ קורא  קורא בתורה שבכתב תחילה 

צריך לקרות ספר אחר ביניהם״39. 

״יסוד היסודות ועמוד החכמות  ואח״כ מתחילים ללמוד את ספר הרמב״ם מחדש, 

לידע שיש שם מצוי ראשון וכל הנמצאים . . לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו״, עם הבנה 

נעלית ועמוקה יותר – ואז באים לדרגא נעלית יותר בידיעת ה׳, כי זה בא לאחר הלימוד 

דכל ספר הרמב״ם, ובודאי זוכרים את מה שלמדו (כי ״כל השוכח דבר אחד ממשנתו 

כו׳״201, מלבד אם הוא אנוס202), ובפרט בהיותם בבחי׳ ״חכמים ונביאים״ (בלשון הרמב״ם 

בסיום ספרו203). 

ל. ואלו הטוענים, שאי אפשר להבין את הרמב״ם – אוי ואבוי (״ָאך און וויי״) להם!... 

וסוף-סוף יתגלה מהי כוונתם האמיתית – לצאת במלחמה נגד הרמב״ם רח״ל! 

שנים  עשר  ומסר  שילמדוהו,  בכדי  תורה״  ״משנה  הספר  את  כתב  הרמב״ם  שהרי 

מחייו204 בכדי לכתוב את הספר ״משנה תורה״, והתייגע על זה בכל כחותיו במשך עשר 

שנים רצופות, ובלשונו39 – ״שנסתי מתני״, ואיחל לעצמו שכולם ילמדו את הספר, עד 

שקרא לזה ״משנה תורה״ כי ״אדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואח״כ קורא בזה ויודע 

ממנו תורה שבע״פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם״, 

והרמב״ם גם הבהיר (״בַאווָארנט״) שזהו ספר השייך להבנתו של כאו״א – ״שיהיו 

כל הדינין גלויין לקטן ולגדול״39, ובהדגשה – ״לקטן״ לפני ״לגדול״205! 

כוונתו   – הרמב״ם  את  להבין  אפשר  שאי  טוען  מישהו  שכאשר  מובן,  ובמילא 

נגד  במלחמה  יוצא  שהוא  מורה  שזה  רמב״ם,  מללמוד  יהודים  לנתק  היא  האמיתית 

הרמב״ם! 

יפסוק מהרמב״ם במקרה שאין פוסקים ע״פ הרמב״ם, עד  והטענות, שאם מישהו 

לדעת הרא״ש206 שבכלל לא יפסקו מספר הרמב״ם – אינו גורע כלל וכלל מלימוד ספר 

הרמב״ם. בדיוק כמו שאף אחד לא יאמר, שילד אינו צריך ללמוד חומש רח״ל, שבו כתוב 

״לא תבשל גדי בחלב אמו״207, שמא יבוא הביתה ויראה שמונח בשר שאינו ״גדי״, וחלב 

שאינו ״חלב אמו״, ויחשוב שאפשר לערבם רח״ל!... 

טעם  עם  קשורה  אינה   – הרמב״ם  ללימוד  שלו  ההתנגדות  שכל  מובן,  ומזה 

שבקדושה, אלא רק בכדי להילחם ברמב״ם רח״ל! 

201) אבות פ״ג מ״ח. וראה מנחות צט, ב. 
202) ראה אבות ומנחות שם. 
203) הל׳ מלכים פי״ב ה״ד. 

(ליפסיא,  ואגרותיו  הרמב״ם  תשובות  קובץ   (204
תרי״ז) ח״א סמ״ט. שו״ת פאר הדור להרמב״ם סמ״א. 

205) ראה גם שיחת יום ב׳ דחה״ש תשד״מ (שיחות 
קודש ח״ג ס״ע 2352 ואילך; התוועדויות ח״ג ע׳ 1948 

ואילך). 
206) בתשובותיו כלל לא ס״ט. הובא ונת׳ בהל׳ ת״ת 

לאדה״ז רפ״ב בקו״א. 
207) משפטים כג, יט. תשא לד, כו. פ׳ ראה יד, כא. 
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כדי  בתורה  משתמש  הוא   – ולומדי׳  התורה  לכבוד  נוגע  שזה  לטענתו  ובנוגע   –

להילחם ב״משנה תורה״, ש״דרכי׳ דרכי נועם״208! 

הוא נלחם עם ה״נשר הגדול״, הרמב״ם, עם כל התוארים הנפלאים שגדולי ישראל 

אמרו עליו, וגם ידוע מה שכותב הרמב״ן אודות הרמב״ם209, ואודות אלו ש״התעסקו״ 

(״ווָאס הָאבן זיך געטשעּפעט״) עם הרמב״ם, וכולם יודעים מה הי׳ איתם בסוף... 

ומלחמה עם הרמב״ם, משה בן מיימון – היא מלחמה עם התורה, ומלחמה עם כל 

בן  משה  עם  ומלחמה  הרמב״ם),  על  גם  בפסקיהם  מסתמכים  כולם  (שהרי  הפוסקים 

עמרם (ש״ממשה עד משה לא קם כמשה״210), עד מלחמה עם מי שמשה קיבל הימנו 

את התורה – הקב״ה, כדאיתא במכילתא פרשתנו עה״פ211 ״ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״, 

שכאשר יש לו אמונה במשה עבדו יש לו אמונה בה׳, ומי שאינו מאמין במשה זוהי ראי׳ 

שאינו מאמין בהוי׳! 

ועד״ז מובן גם בנוגע למשה בן מיימון, שהוא המשך למשה בן עמרם, ש״משה קיבל 

תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו׳״212, עד לרמב״ם. 

הוא אינו מתבייש, ויוצא ברבים נגד משה בן מיימון, שהסיבה היחידה לחוצפתו היא 

מפני שהוא הולך נגד דוד מלכא משיחא, עד שהוא אף אומר שלא מפריע לו שנמצאים 

אלף ותשע מאות שנה בגלות213!... 

וחבל על  ביטול תורה  זהו  ג״כ שאין להתעסק איתם,  מובן  גיסא  לאידך  לא. אבל 

לחשוב  אפילו  אחד  רגע  אפילו  לתת  תורה)  ללמוד  וצריכים  יכולים  זה  (שבזמן  הזמן 

אודותם, ועאכו״כ לדבר אודותם, ולדבר איתם, ולהיכנס לויכוחים, ועאכו״כ ענין של 

עשי׳ בפועל, וכיו״ב. 

ולכן מזהירים באזהרה גדולה, שלא יתעסקו איתם – ״לא מהם ולא מהמונם״214 – כי 

חבל על הזמן, ובין כה וכה אי אפשר לעזור להם; הלואי שיוכלו לעזור לעצמם... 

ובמקום לבזבז את הזמן איתם, יש לנצל את הזמן ל״עשה טוב״215 – ללמוד תורה, 

היהדות  בהפצת  ולהתעסק  בהידור,  מצוות  לקיים  התורה),  (פנימיות  וחסידות  נגלה 

והפצת המעיינות חוצה. 

ובנוגע אליהם – ״יבוא בעל הכרם״216 ויתעסק עמהם, ויעמידם במקום הראוי להם. 

208) משלי ג, יז. 
209) ראה אגרות הקנאות (קובץ תשובות הרמב״ם 
ואגרותיו שם) ד, ד ואילך. ח, א ואילך. כתבי הרמב״ן 
וראה  ואילך.  שלו  ע׳  ואילך.  של  ע׳  ח״א  (שאוועל) 

הנסמן בהערה 244. 
גאון.  משה  ר׳  ערך  להחיד״א  שה״ג  ראה   (210

ובכ״מ. 
211) יד, לא. 

212) אבות פ״א מ״א. וראה הקדמת הרמב״ם לספר 
היד ולפיה״מ. 

213) ראה גם שיחת כ״ד טבת תשמ״ב (התוועדויות 
ח״ב ע׳ 691 ואילך). 

214) ל׳ הכתוב – יחזקאל ז, יא. 
215) תהלים לד, טו. לז, כז. 

216) ראה ב״מ פג, ב. תנחומא ברכה א. 
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אבל בנוגע אלינו – ״אנן שלוחי דרחמנא אנן״217, שלוחים של נשיא דורנו להפיץ 

תורה ויהדות והמעיינות – חוצה, ואין צורך כלל לחשוב אודותם, או לדבר אודותם, 

מזהיר  הנני  בשמי.  ולדבר  חב״ד,  בשם  ולדבר  (״ַאריינשלעּפן״)  לסחוב  לא  ועאכו״כ 

וחסידי  בכלל,  חסידים  לשם  יסחבו  ושלא  בשמי,  איתם  ידברו  שלא  חמורה,  באזהרה 

חב״ד בפרט, ועאכו״כ את רבותינו נשיאינו. 

״בתוך  נמצאים  שאתם  זמן  וכל  הענן״218,  ״בתוך  נמצאת  שחב״ד   – לדעת  צריכים 

הענן״ – שום דבר אינו יכול להזיז אתכם! כל ה״חיצים ובליסטראות״219 שישלחו לעבר 

״עמלק״  עמלק,  אליכם  להידבק  יכול  ולא  יזיקו,  לא  חב״ד  את  המקיף  הענן״  ״עמוד 

שבגימטריא ״ספק״220, ועמלק שענינו ״אשר קרך בדרך״221 – לקרר222 – כי מוגנים ע״י 

ה״ענן״, ״עמוד הענן״ ו״עמוד האש״223, מד׳ רוחות ולמעלה ולמטה224! 

לצאת  חפשית  בבחירה  בוחרים  כאשר   – היא  לגעת  יכול  שעמלק  היחידה  הדרך 

מהענן, או שהענן פלטתו (״הענן פולטן״); 

אבל כאשר בני ישראל נשארים ״בתוך הענן״ – וזהו דבר ודאי שכל אחד מישראל 

בלי יוצא מן הכלל (מבלי הבט על מצבו בעבודת ה׳, וכלפי שמיא גליא) נמצא ״בתוך 

הענן״, כי ״ועמך כולם צדיקים״225 (חוץ מאלו שיצאו מה״ענן״ בבחירתם) – הנה כאשר 

נשארים ״בתוך הענן״, ״ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם חיים כולכם היום״226 (שכל הקשור 

וחסידות,  נגלה  תורה,  לימדו  לכם:  להזיק  יכול  אינו  דבר  שום  חי),  הוא  הרי  לחב״ד 

ועם  דורנו,  נשיא  עם   – בהענן  ונמצאים   – אוחזים  ואתם  בהידור,  מצוות  וַקיימו 

רבותינו נשיאינו, ועם הרמב״ם, ועם כל הראשונים ואחרונים שלמדו תורה לשמה227, 

שעד המהרש״א228 ועד בכלל כל המחברים כתבו את חיבוריהם ברוח הקודש (כמבואר 

יכול  אינו  לענן – אף אחד  ועאכו״כ שאין סוחבים אותם מחוץ  בהמשך תער״ב229) – 

״להתעסק״ עמכם ולהזיז אתכם! 

ועם  בריאות  עם  ילדים,  עם   – ומזוני  חיי  בני  עם  להתעסק  הוא  יהודי  של  ענינו 

פרנסה, והקב״ה נותן לו את כל זה באופן דרויחי. 

217) ע״פ יומא יט, סע״א. קידושין כג, ב. 
218) ראה הנסמן בהערה 159. 

219) ראה פרש״י פרשתנו יד, יט. 
(צג,  צג  סימן  הוספות  קה״ת)  (הוצאת  כש״ט   (220
ב). סה״מ עטר״ת ע׳ רצד. קונטרסים ח״ב רפז, סע״א. 
אגרות-קודש   .65 ע׳  שם  (השני).   40 ס״ע  תש״ט 

אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ע׳ רעט. ובכ״מ. 
221) תצא כה, יח. 

222) ראה תנחומא תצא ט. פרש״י עה״פ. 
223) פרשתנו יג, כא-כב. 

עה״פ  ופרש״י  ספרי  ג.  פרשתנו  תנחומא   (224
שבהערה 151. 

225) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק. 
226) ואתחנן ד, ד. וראה אדר״נ ספל״ד. 

227) ראה לקוטי לוי״צ אג״ק ע׳ רסו. 
228) ס׳ שארית ישראל (מהרי״ד מווילדעניק) דרוש 
(הובא בלקו״ש  א בסופו)  (מאמר  לסוכות ע״פ פרדס 

חכ״ג ע׳ 40 הערה 76). 
229) ח״ג ס״ע א׳שפה. 
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ומה שיהי׳ איתם – אינו נוגע אליכם בכלל, זהו עסק עבור ״בעל הכרם״, והוא בודאי 

יעשה את מה שעליו לעשות; 

וכמדובר לעיל – מזהירים באזהרה חמורה, שלא יתווכחו איתם, ובכלל לא יתעסקו 

איתם, לא עם כספם ולא עם כל הענינים השייכים אליהם – לא מהם ולא מהמונם, כי 

אין הם מציאות. 

ובנוגע לכל הדיבורים שמדברים עכשיו – הם בינינו ובין עצמנו, ושהם ישארו כאן. 

לב. אין צורך להתפעל מאף אחד, כי נמצאים ״בתוך הענן״, ואי אפשר ״להתעסק״ 

עמכם שם כל זמן שלא יוצאים משם ומחזיקים עם ״תורת אמת״230, תורה לשמה, ללא 

פשרות – לא עבור כסף לישיבות, ולא עבור ענינים אחרים שהם ״מחוץ לענן״, 

כולל – השימוש בתורה לעשות מחלוקת בישראל, ולפסוק על יהודי כך וכך, ולהיות 

בעל מוסר לומר מילה קשה (״ַא שווערן ווָארט״) על יהודי, ובפרט בחודש אלול, חודש 

הרחמים, להתלבש באיצטלא דרבנן ולנצל זמן כזה לומר היפך הברכות על בני ישראל 

רח״ל – שאין זו רק עבירה קטנה או עבירה בינונית או עבירה גדולה – אלא זהו בכלל 

דבר שרחמנא ליצלן! 

ואם יש לו שאלה בנוגע ליהודי מסויים – שילך לשאול אצל הרב. 

לא הוא ולא אני ולא אף אחד יכול לפסוק על יהודי; עבור זה צריכים ללכת לרב 

מוסמך ומורה הוראה שאינו נוגע בדבר, רב שהתקבל בקהילה קדושה, ובמילא הוא רב 

כדבעי, רב הלומד שולחן ערוך, ורב הפוסק שאלות לא סתם כפי שעלה ברצונו, אלא 

על כל דבר הוא מציין את המקור. 

ולימודו שולחן ערוך (עם הגהות והערות והארות (בא׳) הרמ״א) הוא החל מהסעיף 

הראשון בסימן הראשון של החלק הראשון של השולחן ערוך, בהגהת הרמ״א [ש״ובני231 

ישראל יוצאים ביד רמ״א״232] – ש״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״233! 

וזה לא נשאר דבר שרק כתוב בשולחן ערוך, אלא זה נעשה חלק מחייו – שהוא 

מרגיש וחושב ש״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״! 

ואם יבוא אחד מהמחנה ההוא וישאל שאלות – התשובה היחידה שצריך לתת להם 

– אם מוכרחים להתעסק עמהם – היא להשיב להם בקיצור: שיסתכל בסעיף הראשון 

בזה  מאמין  הוא  האם  ויראה  ערוך,  השולחן  של  הראשון  בחלק  הראשון  הסימן  של 

ש״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״?!... 

230) ל׳ הכתוב – מלאכי ב, ו. 
231) ע״פ ל׳ הכתוב – פרשתנו יד, ח. 

שואל  שו״ת  סק״ג.  או״ח  סופר  חתם  שו״ת   (232
ומשיב מהדורא חמישאה סי״ח. ועוד. 

233) תהלים טז, ח. 
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דכאשר ״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״, מובן כמה מופרך לדבר על בנו יחידו של ה׳! 

ואם עדיין יש לו שאלות – שילך לשאול אצל הקב״ה, ובאם יזכה – הקב״ה יענה לו, 

ובאם לאו – זהו בינו לבין הקב״ה, אבל לא שצריך להתעסק עמו. 

וכאמור – מזהירים שוב, באזהרה גדולה, וג׳ פעמים – שלא יתעסקו איתם כלל, 

ולא יתנו עבורם רגע אחד ויחיד; עניננו הוא רק להתעסק עם טוב וקדושה – ללמוד 

תורה, נגלה ופנימיות, לקיים את המצוות בהידור, ולעשות את העבודה של נשיא דורנו 

פעמים234):  כמה  (כמדובר  שבזה  הענינים  שלושת  כל  עם  חוצה,  המעיינות  הפצת   –

להפיץ את ה״מעיינות״ עצמם, וב״חוצה״, ובאופן ד״יפוצו״. 

לג. ויהי רצון, שהקב״ה כבר יוציא אותנו מהגלות, ובקרוב ממש נלך ביחד עם דוד 

מלכא משיחא – שהכריז על עצמו שהוא עניו ועני235, והכניס את זה בתורה, וכך הוא 

משפיע על כל אנשי הדור – והולך ביחד איתם ובראשם לגאולה האמיתית והשלימה, 

לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי, 

ספר  את  הרמב״ם  שמסיים  כפי  מכסים״,  לים  כמים  ה׳  את  דעה  הארץ  ו״מלאה 

ההלכות שלו, ״דבר ה׳ זו הלכה״236, המביא ל״דבר ה׳ זה הקץ״236, 

(כפי  יחדיו״237  בשר  כל  וראו  ה׳  כבוד  ״ונגלה   – בגילוי  עומדים  אלו  ענינים  וכל 

שמבאר אדמו״ר הזקן בתו״א ריש פרשתנו), ״ה׳ אחד ושמו אחד״238, ״כשם שאני נכתב 

כך אני נקרא״239, 

״ובני ישראל יוצאים ביד רמה״, כי עוד בסוף זמן הגלות ״ולכל בני ישראל הי׳ אור 

במושבותם״240, 

ובאופן ד״לא עיכבן כהרף עין״, בגאולה האמיתית והשלימה, ומתוך שמחה וטוב 

לבב. 

– שיחה ו׳ – 

לכתוב  הרמב״ם  יכול  כיצד  געַארט״)  ַאלעמָאל  הָאט  (״מיר  לי  הפריע  תמיד  לד. 

(בהקדמתו) ש״אדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואח״כ קורא בזה ויודע ממנו תורה 

שבע״פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם״, ובשום מקום אינו מבהיר שישנם 

אחרים הפוסקים אחרת ממנו, עד כדעת הרא״ש (מובא בקונטרס אחרון דהלכות תלמוד 

תורה לאדמו״ר הזקן) שאסור לפסוק מספר הרמב״ם (כנ״ל ס״ל). 

234) ראה לקו״ש ח״ד ע׳ 1119 ואילך. ח״י ע׳ 106. 
חט״ו ע׳ 282 ואילך. ועוד. 

235) ראה תהלים ע, ו. פו, א. ועוד. 
236) עמוס ח, יב. שבת קלח, ב. 

237) ישעי׳ מ, ה. 
238) זכרי׳ יד, ט. 
239) פסחים נ, א. 

240) בא י, כג. 
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חיבור  כותב אודות  זאת בהקדמה לספר – שבו  עד ש״תפסתי״ שהרמב״ם מבהיר 

הספר: ״שנסתי מתני אני משה בן מיימון הספרדי . . וראיתי לחבר דברים המתבררים 

. . בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה כו׳״. 

(ולפעמים  בן מיימון״  אינו מובן: בכו״כ מקומות חותם הרמב״ם ״משה  דלכאורה, 

מוסיף יותר בשלשלת היחס), ואינו מוסיף ״הספרדי״, ומה רוצה הרמב״ם להדגיש כאן 

בכך שכותב ״משה בן מיימון הספרדי״ – למאי נפקא מינה אם המחבר הוא ״ספרדי״ או 

מיימון״, כי  בן  זה מובן מזה שהוא ״משה  ״אשכנזי״?! ואפילו אם יש נפקא מינה, הרי 

השם ״מיימון״ קיים רק אצל ספרדים [משא״כ ״משה״ הוא שם הן אצל ספרדים והן אצל 

אשכנזים]. 

(״משה בן מיימון  ויש לומר, שהרמב״ם מתאר את עצמו בתוארו המלא בפרטיות 

הספרדי״) בכדי להראות איזה יהודים צריכים לקבל את פסקי הדינים שלו בספר משנה 

תורה, כולל הכלל הראשון ש״אדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואח״כ קורא בזה ויודע 

ממנו תורה שבע״פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם״ – שהם פסקי דינים של 

״משה בן מיימון הספרדי״, ובמילא הם חלים רק על היהודים הספרדים, המקבלים את 

פסקיו של משה בן מיימון הספרדי, או יהודים אחרים המקבלים את פסקיו (כמו חכמי 

לוניל וכיו״ב), אבל בנוגע ליהודים אחרים – הם צריכים לקבל את פסקי הדינים של 

ר׳  (כפי שמביא הרמב״ם בכמה מקומות241), או של  ״חכמי מערב״  החכמים במקומם, 

שלמה מן ההר (שחלק על הרמב״ם), וכיו״ב, או של הרא״ש הפוסק שלא יפסקו מספר 

הרמב״ם – 

פוסקים  דשמואל״  ו״באתרי׳  כרב  פוסקים  דרב״  ש״באתרי׳  הדין,  הוא  כך  כי 

כשמואל242, ועד״ז באתרי׳ ד״משה בן מיימון הספרדי״ – ההלכה היא כהרמב״ם, ובאתרי׳ 

של שאר החכמים הלכה כמותם. 

לה. ואעפ״כ (שבמקומות מסויימים פוסקים שלא כפי הרמב״ם, או כדברי הרא״ש 

שלא יפסקו מספר הרמב״ם עצמו) אין זה מוריד כלל מגודל ההכרח והחיוב והתועלת 

של כל בני ישראל, הן ספרדים והן אשכנזים, ללמוד את ספר הרמב״ם, שהוא ״מקבץ 

לתורה שבע״פ כולה״39, ״לקטן ולגדול״. 

ורח״ל ש״יתעסקו״ עם הרמב״ם ועם לימוד ספרו – הספר שעליו התייגע ונתן עשר 

שנים מחייו לכתבו (כנ״ל). 

וכידוע מה שכתבו ראשונים וגדולי ישראל במשך הדורות אודות גדולתו של ״הנשר 

הגדול״, הרמב״ם, ומה נעשה עם אלו ש״התעסקו״ עם הרמב״ם – 

כידוע דברי הרמב״ן ודברי הרשב״א ועוד אודות גדלות הרמב״ם, 

242) ראה שבת יט, ב. 241) הל׳ מקואות פ״ד ה״ט. 
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עד גם דברי רבינו יונה243 – המייסד של דרך המוסר244 – שהתחרט על זה שהתבטא 

שלא כרצוי על הרמב״ם, וקיבל על עצמו להשתטח על קבר הרמב״ם לבקש מחילה וכו׳. 

ומובן ופשוט שאין זה סתירה לכך שפוסקים אחרים לא תמיד פסקו כהרמב״ם, כולל 

גם דברי הרא״ש הנ״ל – כי חילוקי הדעות היו לשם שמים, ע״ד מחלוקת בית שמאי 

ובית הלל, שהיתה לשם שמים245, ו״חיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר246 

האמת והשלום אהבו״247 ולכן ״לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל 

מבית שמאי״247, ש״האמת״ היא דוקא כאשר זה קשור עם ״שלום״, ו״שלום״ הוא דוקא 

כאשר זה קשור עם ״האמת״, עד ״אמת לאמיתו״248. 

וזה (״האמת והשלום אהבו״) הוא הסיום דהלכות תעניות בספר הרמב״ם – ש״כל 

הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים 

טובים וימי ששון ושמחה שנאמר . . והאמת והשלום אהבו״, 

ששון  וימי  טובים  ל)״ימים  הנהפכים  ה(צומות  של  העילוי  גודל  הוא  כך  כדי  ועד 

(ויום  מפורים  חוץ  ליבטל  עתידין  המועדים  ש״כל  שאע״פ   – לבוא  לעתיד  ושמחה״ 

הכיפורים)״249 – כי ״שרגא בטיהרא מאי אהני״250, כמבואר בכמה מקומות251 – אעפ״כ 

ה״צומות״ יהיו אז בגלוי ״ימי ששון ושמחה״, 

בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש. 

[אח״כ התחיל לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״]. 

– שיחה ז׳ – 

לו. דובר לעיל שעל כל אחד, גם ילדים, לעשות מביתו ״בית המקדש״. 

השנה  ״ראש  עם  הקשור  צמיחה,  של  באופן  להיות  צריך  שזה  בזה,  להוסיף  ויש 

לאילנות״. 

דלכאורה קשה – מהו הלימוד מ״ראש השנה לאילנות״? בגמרא252 מבואר עה״פ253 

הוא  עץ  בעץ?  המעלה  מהי  אבל  לעץ;  נמשל  חכם  שתלמיד  השדה״  עץ  האדם  ״כי 

יונה  רבינו  תלמיד  החסיד  הלל  ר׳  אגרת  ראה   (243
(נדפסה באגרת הקנאות הנ״ל יד, סע״ב ואילך). 

244) ראה מבוא לאגרת הקנאות הנ״ל ע׳ 4 ואילך. 
וש״נ. שם הגדולים להחיד״א מע׳ רבינו יונה. ועוד. 

245) אבות פ״ה מי״ז. 
246) זכרי׳ ח, יט. 

247) יבמות יד, ב. 
248) ל׳ חז״ל – שבת י, א. וש״נ. וראה סה״מ תרכ״ז 

ע׳ רפב ואילך. ע׳ רצא ואילך. המשך תרס״ו ע׳ תלא. 

249) מדרש משלי פ״ט, ב. יל״ש משלי רמז תתקמד. 
פדר״א פמ״ט. וראה רמב״ם שבהערה 37. 

250) ל׳ חז״ל – חולין ס, ב. 
251) ראה תו״א מג״א צ, ד ואילך. צד, א. (הוספות) 
ספר  עב.  ע׳  ואתחנן  אוה״ת  ב.  קיט,  ואילך.  א  קטז, 
ואילך.  תערב  ע׳  לע״ל  ערך  צ״צ  דא״ח   – הליקוטים 

וש״נ. 
252) תענית ז, א. 

253) פ׳ שופטים כ, יט. 
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צומח, ויש גם חי, וכן מדבר – שזוהי דרגת התלמיד חכם עצמו, ומה יוצא מזה שנמשל 

לעץ? 

אלא254, דזה גופא שנברא גם צומח – הוא ראי׳ שיש מעלה בצומח שאינה במדבר. 

ו״לא ברא הקב״ה  דמכיון ש״כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו״255, 

מעלה  (ואין  מצומח  למעלה  הוא  שמדבר  נאמר  אם  הנה  לבטלה״,  אחד  דבר  בעולמו 

בצומח על מדבר) – מדוע ברא הקב״ה צומח? אלא מוכרחים לומר שגם צומח מוסיף 

בכבודו של הקב״ה, היינו שיש ענינים שאפשר ללמוד מצומח שאי אפשר ללמוד ממדבר. 

ונקודת הביאור בזה: 

ענין הצומח הוא – שצומח ללא הרף (״ס׳הַאלט אין איין ווַאקסן״), בכל רגע ורגע, 

וכן נושא פירות (כל זמן קיומו), ולכן נקרא ״צומח״ – בדיוק כמו שחי נקרא ״חי״ על 

שם שחי בכל רגע ורגע256. 

אדרבה  ענין האדם כשלעצמו,  דמצד  במדבר.  ולא  בצומח,  דוקא  היא  זו  ומציאות 

– כתיב10 ״ילכו מחיל אל חיל״, ״אין להם מנוחה״, כי אמיתת ענין ההליכה קשור עם 

הדרגא דסובב, ולא עם ממלא, משא״כ אדם על שם ״אדמה לעליון״257 דומה לבחי׳ אדם 

העליון, שזוהי הדרגא דממלא, ענין העמידה. 

זה אומרים, שמצד ענין האדם כשלעצמו – חסר ענין ההליכה, ורק מצד זה  ועל 

שתלמיד חכם נמשל לעץ – מיתוספת בו מעלה זו. 

ועד״ז בנוגע לצמיחה כפשוטה: באדם מצד עצמו ישנו זמן שבו הוא צומח וגודל258, 

משא״כ אח״כ בגיל העמידה וגיל הזקנה אינו גודל. ועד״ז גם בנוגע לענין ד״עץ עושה 

פרי״259, ״פירותיהם של צדיקים״260, שעושים עוד פרי ועוד פרי, פרי׳ ורבי׳, שלא תמיד 

יש באדם כח זה. וההוראה מ״כי האדם עץ השדה״ היא – שגם אצל האדם יכול להיות 

תמיד ענין הצמיחה ופרי׳ ורבי׳. 

טפי״,  שה״זהיר  לעיל,  להמדובר  בנוגע  ובפרט  כולם;  הענינים  לכל  בנוגע  וזהו 

בביתו  כל אחד  ״בית המקדש״,  בנוגע לעשיית  הוא  לכל הענינים,  וה״צינור״  ה״שער״ 

הפרטי – שיש ללמוד בזה את ההוראה מ״ראש השנה לאילנות״, שיהי׳ בזה ענין של 

צמיחה תמידית, באופן נעלה יותר ויותר, ועד״ז בנוגע ל״עץ עושה פרי״, פרי׳ ורבי׳ – 

לפעול על עוד יהודי ועוד יהודי שיעשה מביתו בית תורה תפילה וצדקה, 

254) בהבא לקמן – ראה בארוכה שיחת ש״פ בשלח 
ע׳ 115  ואילך). חכ״ד  ע׳ 1115  (לקו״ש ח״ד  תשכ״ב 

ואילך. 
255) אבות פ״ו מי״א. 

256) ראה לקו״ש חכ״ד שם ע׳ 117. וש״נ. 
(להרמ״ע  עש״מ  ראה  יד.  יד,  ישעי׳  ע״פ   (257

מפאנו) מאמר אכ״ח ח״ב סל״ג (קצג, ב). של״ה ג, א. 
כ, ב. רסח, ב. שא, ב. ועוד. 

258) ראה אמרי בינה שער הק״ש פצ״ח. 
259) בראשית א, יב. 

260) ראה ב״ר פ״ל, ו. פרש״י ר״פ נח (ו, ט). 
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– וביום השבת, שבו אי אפשר לתת צדקה כפשוטה – אפשר לתת צדקה רוחנית, 

ע״י סיוע ליהודי בגשמיות או ברוחניות, וכן ללמוד הלכות צדקה. 

ועד״ז להשפיע על אומות העולם שיקיימו שבע מצוות בני נח. 

לז. וכל זה יביא לענין הקשור ל״שבת שירה״, ״שר לא נאמר אלא ישיר״261 – שכל 

בני ישראל יאמרו ״זה א-לי ואנוהו״, ״ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה . . זה הוי׳ קוינו 

לו״ 262, וכמדובר כבר כמה פעמים בארוכה263 ש״זה הוי׳ קוינו לו״ פירושו שנמשך אח״כ 

בקוין (״קוינו״), 

ע״ד  בישועתו״,  ונשמחה  נגילה   .  . ה״ויושיענו  את  ממהרים  אלו  ענינים  כל  וע״י 

״וישעך תתן לנו״264, שיהי׳ ״לשכון כבוד בארצנו״265, בבית המקדש השלישי. 

[אח״כ התחיל לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״. ואח״כ אמר:] 

אלו שצריכים לברך ברכה אחרונה, בודאי יברכו ברכה אחרונה. עד ל״ברכה אחרונה״ 

על הגלות, ובאה הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש. 

[ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:50]. 

ופרש״י  מכילתא  וראה  סע״ב.  צא,  סנהדרין   (262
פרשתנו טו, א. 

263) ישעי׳ כה, ט. 
תשי״ז  הענן  בתוך  משה  ויבוא  סד״ה  ראה   (264

(סה״מ שמות ח״ב ע׳ קנד). 

265) תהלים פה, ח. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר 
חייו  לשנות  המתאים  תהלים  הקַאּפיטל  יום  בכל 
ח״י  לא.  ע׳  ח״א  מהוריי״צ  אדמו״ר  (אגרות-קודש 
 – שמא)  ע׳  הקצרים  אדה״ז  מאמרי  גם  וראה  נג.  ע׳ 

התחילו בי״א ניסן תשמ״ו אמירת מזמור זה. המו״ל. 
266) תהלים שם, י. 
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ב״ה יום ג׳ כ״א שבט תשמ״ח 

לאבא ואמא וכו׳ 

שלום רב! 

אני מקוה שאתם מרגישים בטוב. 

בשבת  חדש.  הרבה  אין  ב-770 

(פעם  התוועדות  היתה  לא  האחרונה 

שניה מתחילת שנה!) אך הפעם זה היה 

שלנשות  בגלל  וזאת  מראש,  משוער 

קראון הייטס היה שבת שבתון במיאמי, 

עם  להישאר  צריכים  שהגברים  כך 

הילדים הקטנים בבית. ולכן ברוב השנים 

בשבת כזו אין התוועדות.

אתמול בערב היתה יחידות לאורחים 

כ״ק  שמנהג  ואף  שבט,  י׳  לרגל  שהגיעו 

הק׳,  לאוהל  למחרת  ביום  ליסוע  אד״ש 

היום לא נסע הרבי לאוהל.

מרוסיה,  השני  השליח  חזר  אתמול 

והוא הר׳ שלמה קונין. הוא הגיע לתפילת 

תפילת  התעופה,  משדה  ישר  מנחה 

בגלל  למטה,  אתמול  התקיימה  מנחה 

אורחים  כ-120  להגיע  אמורים  שהיו 

מצרפת (בסוף הם לא הגיעו) והר׳ שלמה 

קונין היה החזן (היות והוא בשנת אבל), 

וראהו,  למקומו  הגיע  אד״ש  וכשכ״ק 

בידו  חזקה  תנועה  ועשה  לעברו,  חייך 

נמשך  וכך  נצח״,  ״דידן  שירת  להגברת 

הדבר במשך מספר רגעים לאחר שהגיע 

כ״ק אד״ש למקומו. 

״וביום  במנגינת  שרו  שלום  בשים 

שמחתכם״, וכ״ק אד״ש עודד בחזקה. 

לכ״ק  הלה  נכנס  התפילה  לאחר 

אד״ש למשך כ-15 דקות. 

היום חזר השליח השלישי הר׳ בערל 

לוין. וע״פ השמועה, היום נוסע לרוסיה 

בחזרה השליח הראשון הר׳ ניסן מינדל, 

שחזר לקראת י׳ שבט. 

נכון לעכשיו, לא ידועים שום פרטים 

הצליחו  הם  והאם  שם,  עשו  שהם  ממה 

די  (ממקור  שמועה  ישנה  אבל  וכו׳. 

לפני  חזר  מינדל  שכשניסן  מוסמך) 

רבעי  ששלשת  אמר  הוא  כשבועיים, 

עבודה כבר עשו וצריך רק לסיים. 

שכתבתי  (כמו  אתם  יודעים  בוודאי 

בל״ג  תהלוכה  תהיה  שהשנה  כבר) 

שאולי  בהצעה,  בא  הנני  ולכן  בעומר, 

תיקחו  לכאן,  נסיעה  רעיון  על  תחשבו 

את זה לתשומת לבכם ותחשבו ע״כ. 

אתמול קיבלתי את מכתבה של [...], 

תשובה  הבעל  על  לי  מספרת  היא  בו 

מכירים  פה  אנחנו  אכן   .[...] אצל  שהיה 

אותו טוב ואת כל סיפורו. ובעינינו ראינו 

שלו  הבת  זכתה  להם  הקירובים  את 

מכ״ק אד״ש. היא קיבלה מספר פעמים 

שתי מטבעות לצדקה, ופעם אחת הביט 

עליהם (עליו ועל בתו) כ״ק אד״ש וחייך 

לעברם וכו׳ וכו׳. 

בינתיים להתראות. 

מכתב א׳ התמימים – פרסום ראשון 
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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


