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חברי 'ועד להפצת שיחות' כתבו לרבי כי ביקשו מהרה"ת ר' יואל כהן (ז"ל) לבקר את השיחות שהם מוציאים לאור, 
והוא קיבל זאת על עצמו.

לאחר חתימת הועד, הוסיף וכתב הרב יואל כהן: "הנני מקבל לבקר את השיחות שיסדרו, טרם שימסרו אותם לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א", ועל כך באה חתימתו 

במכונת-הקלדה.
להלן מענה הרבי:

באם
מ"מ  חסידות,  (נגלה,  לכל  הכוונה   (1

[= מראי מקומות]
ע"ע  זה  יקבל  כהן]  הוא [יואל  גם   (2

[על עצמו] (ולא רק מכונת הכתיבה)
מקום לההצעה

נטילת אחריותהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י"ב בשבט ה'תשפ"ב – י"ט בשבט ה'תשפ"ב

בשלח | הילדים שקרעו את הים
בשעת  היו  שהם  מצרים,  בגלות  שהיו  הילדים  אודות 

קריעת ים סוף – מספרים חז"ל ש"הם הכירוהו תחילה".
בים הלכו משה רבינו, יהושע, וכל גדולי ונשיאי ישראל, 
ילדי  דווקא  הקב"ה –  את  תחילה  ואף-על-פי-כן, מי הכיר 
ישראל שגדלו בקושי שעבוד גלות מצרים ונתחנכו כדבעי. 
והראו  בשריות,  בעינים  אלקות  שראו  הראשונים  היו  הם 

באצבע – "זה א-לי ואנוהו".
בשעה שגם כאשר נמצאים בגלות מצרים מחנכים ילדים 
מכל  המעט  ש"אתם  כך  על  הבט  מבלי  אשר  כזה  באופן 
והנהגתם  יותר,  הרבה  הם  שאינם-יהודים  ילדים  העמים", 
היא בניגוד להנהגה יהודית, אף-על-פי-כן מוכנים הילדים 
לצאת ממצרים, היכן ש"טוב הארץ תאכלו", ולילך למדבר, 

סומכים  אלא  להם",  עשו  לא  צידה  "גם  שאפילו  ובאופן 
והנורא  הגדול  ה"מדבר  את  שיעבירם  הקב"ה,  על  לגמרי 

נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים",
המדבר  מאחוריהם,  שהמצרים  מכך  להתיירא  אין  אזי 
עם  שהולכים  בשעה  כי,  מלפניהם,  והיום  צידיהם,  משיני 

ילדים כאלה – יכולים לילך בים והים נבקע.
לענינים  שזקוקים  בשעה  הדורות:  לכל  ההוראה  וזוהי 
שלמעלה מהטבע, - והרי  תמיד זקוקים לכך, כיון שקיומם 
על  הנה   - מהטבע,  שלמעלה  באופן  הוא  בני-ישראל  של 
"זה א-לי  שמכריזים  הילדים  על-ידי  להנס –  מי זוכים  ידי 

ואנוהו", עוד לפני שמכירים בכך אבותיהם וזקניהם.
(תורת מנחם חלק ל' עמ' 54)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מטמאי משכב ומושב פרק י"ב בשבטו'
מ"ע קו.הל' בכורות פרק ו.ז-ט.

מ"ע קד.פרק ז.פרק י-יב.י"ג בשבטש"ק

פרק יג. הל' שאר אבות הטומאות.. י"ד בשבטא'
מ"ע קד. צו.פרק ח.בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' שגגות.. בפרקים אלו. פרק ג-ה.ט"ו בשבטב'
מ"ע צו.פרק א.

מ"ע צז.פרק ב.פרק ו-ח.ט"ז בשבטג'

מ"ע צז.פרק ג.פרק ט-יא.י"ז בשבטד'

מ"ע קה.פרק ד.פרק יב-יד.י"ח בשבטה'

מ"ע קה.פרק ה.פרק טו-יז.י"ט בשבטו'
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דברמלכות

4

הדרך להתרומם מעל 
מגבלות הגלות

יהודי אינו כפוף לחוקי הטבע, וכפי שהתבטא הבעל-שם-טוב שכל יהודי 
יכול לחצות נהר על-גבי מטפחת • כיצד יש בדברי רבי פינחס בן יאיר, 
"גוזרני עליך שלא יעברו בך מים", מענה לטענתו של הנהר? • "ויהי 
בשלח פרעה את העם" – שעבוד פרעה פעל "שילוח", גידול והוספה 

בעם ישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
אודות  מדובר  אלה  דשבועות  התורה  בפרשיות 

סיפור הגאולה ממצרים1.
שבה  בא,  בפרשת  היא   – בפועל  ממצרים  הגאולה 

נאמר2 "בעצם היום הזה יצאו גו' מארץ מצרים".
וארא3,  בפרשת   – הגאולה  התחלת  באה  זה  ולפני 
המכות  כשהתחילו  והרי  המכות,  אודות  מסופר  שבה 

בטלה עבודה מאבותינו במצרים4.
נאמר5 "לכן  וארא –  פרשת  זה – בתחילת  ועוד לפני 
אמור לבני ישראל אני ה'", שזוהי ההודעה (וההתחלה) 
הגאולה  עם  שקשור  דלעילא6,  ה'  שם  של  הגילוי  על 
האמיתית  לגאולה  ההתחלה  גם  שהיא  מגלות מצרים6, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  נאמר7  עליה  והשלימה, 

וגו'"8.
ולאחרי זה באה פרשת בשלח:

בשלח פרעה את העם".  התחלת הפרשה היא: "ויהי 
ומבואר בזה בתורה אור9, שפרעה "היה משלח פארות 
גלותם  שעל-ידי  העם  את  למעלה  פרי  ועושי  וענפים 
בחינת  שנתעלו  גרמו  בהם  והשתעבדותם  במצרים 

יא  חלק  זו – תשי"ד (תורת-מנחם  שנה  פרשת וארא  שיחת שבת  גם  1. ראה 
עמ' 322 ואילך). 

2. יב, מא.
על  השעבוד  בקושי  וחותמה  שסיומה   – זה  שלפני  בפרשה  כן  שאין  מה   .3

לטענת משה רבינו "למה הרעותה לעם הזה" (ה, כב).
4. ראה הנסמן בשיחת שבת פרשת וארא הנ"ל הערה 27.

5. ו, ו.
6. ראה אור-התורה וארא עמ' קכז.

7. מיכה ז, טו.
8. ראה ספר-המאמרים תש"ח עמ' 164.

9. פרשתנו (בשלח) סא, ג.

והוא  הכלים,  בשבירת  שמה  שנפלו  אלוקים  ניצוצי 
להצמיח ישועות ישראל, כמו  בחינת כוח הצומח  הוא 
את  שהקריב  רז"ל11  ואמרו  הקריב,  ופרעה  שכתוב10 

לבם של ישראל לאביהם שבשמים".
ישראל  בני  עם  פרעה  שלח  שבגשמיות  ועל-דרך 
משה  לו  שאמר  [כפי  לה'  להקריב  ועולות  זבחים 
ועשינו  ועולות  זבחים  בידינו  תיתן  אתה  "גם  רבינו 
בפנימיות  גם  כך  בפועל13],  היה  וכן  אלוקינו"12,  לה' 
שהיו  הקדושה  ניצוצות  את  עמהם  ששלח   – העניינים 
במצרים, שלקחום בני ישראל עמהם בצאתם ממצרים.

ב
של  לעלייה  גורמת  עצמה  שהגלות  זה,  עניין  ידיעת 
עדיין  כשנמצאים  יותר  קל  שיהיה  פועלת  הגאולה, 

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

לגאולה.
בכל  עושה  שיהודי  פעולה  שבכל   – בזה  וההסברה 
יום ויום במשך שהותו בגלות, הרי הוא מאיר עוד חלק 
מברר  הוא  הרי  ובמילא  והחומרי,  הגשמי  בעולם-הזה 

10. יד, יו"ד.
11. ראה שמות-רבה פרשה כא, ה.

12. בא י, כה.
13. ראה פירוש רש"י שם יב, לא.
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עוד  והחומרי,  הגשמי  בעולם-הזה  חלק  עוד  ומזכך 
חלק מקליפת נוגה כו', שעל-ידי-זה פועלים את תכלית 
אור-אין- גילוי  שהוא  המשיח  ימות  של  השלימות 
בארוכה  כמבואר  הגשמי,  בעולם-הזה  הוא  ברוך  סוף 
להסתכל  שצריכים  מובן  הרי  שכן,  וכיוון  בתניא14. 
לא   – בגלות  להיות  עדיין  מוכרחים  שבו  רגע  כל  על 
והקדמה  הכנה  של  רגע  כמו  רגע של גלות, אלא  כמו 
הגלות  קשיי  עם  להתמודד  יותר  נקל  ואז,  לגאולה. 

ולעבוד עבודתו כדבעי.
מרגיש  שהאדם  באופן  היא  שהעבודה   – ועוד  זאת 
אין גלות"),  ניט  שוין  איז  ("ער  חורין"  ל"בן  את עצמו 
חירות,  של  ומצב  במעמד  היא  שהנשמה  והיינו, 
להוציא  שצריך  חורין"  "בן  כמו  היא  בגלות  ועבודתו 

מישהו אחר שנמצא עדיין בשביה.
שיבוא  המשיח  בביאת  באמונה  מתבטא  זה  ועניין 
אמונה  אלא  מקיף,  בדרך  אמונה  לא   – יום15  בכל 

שחודרת בכל כחות נפשו בדרך פנימי, ואמונה זו גופא 
יכול  ובמילא  הגלות,  של  מההגבלות  אותו  מוציאה 
והגבולות  במיצרים  להתחשב  מבלי  עבודתו  לעבוד 

שמצד הגלות.
הבעל-שם- בשם  המקובל  בפתגם  הביאור  וזהו   –
על-גבי  נהר  לחצות  יכול  מישראל  אחד  שכל  טוב16, 
פַאטשיילע"),  ַא  מיט  טייך  ַא  ("דורכשווימען  מטפחת 
אלא שצריך להאמין בזה. והיינו, שכאשר האמונה היא 
(לא בדרך מקיף, אלא) בדרך פנימי, מעמדת היא את 
במעמד  גידיו,  ושס"ה  אבריו  רמ"ח  בכל  כולו,  האדם 

14. פרק לז.
15. ראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר ח"ב עמ' רלג ואילך.

לך-לך  פרשת  א  חלק  התורה  על  בעל-שם-טוב  בספר  בהנעתק  ראה   .16
בהגהת מקור מים חיים אות מב. וראה גם אגרות-קודש חלק ח עמ' שנג.

ומצב שלה (של האמונה), ואז, לא ייפלא שהוא מושל 
על הטבע, כיוון שמציאותו היא למעלה מהטבע, וכל 
מציאות הטבע לא נברא אלא בשבילו, כמאמר רז"ל17
וכיוון  ראשית",  שנקראו  ישראל  בשביל  "בראשית, 
שהעניין ד"נקראו ראשית" הוא אצלו בגילוי, פועל הוא 

כל מה שצריך לפעול באין מפריע.

ג
פנחס  הגמרא18 "רבי  סיפור  גם  לבאר  יש  על-פי-זה 
בגינאי  ביה  פגע  שבויין,  לפדיון  קאזיל  הווה  יאיר  בן 
נהרא [= רבי פינחס בן יאיר הלך לאסוף כספים לפדיון 
ליה,  אמר  דרכו].  את  שחסם  לנהר  והגיע  שבויים, 
גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך, אמר ליה, אתה הולך 
(כל  קוני  רצון  לעשות  הולך  ואני  קונך  רצון  לעשות 
ליה,  אמר  המלך)...  בגזירת  הים  אל  הולכים  הנחלים 
מים  בך  יעברו  שלא  עליך  גוזרני  חולק  אתה  אי  אם 

לעולם. חלק ליה".
אי  "אם  יאיר  בן  פינחס  רבי  של  המענה  ולכאורה, 
לעולם"  מים  בך  יעברו  שלא  עליך  גוזרני  חולק  אתה 
הוא שלא ממין הטענה – שהרי הטענה של גינאי נהרא 
המצווה  היא שכשם שרבי פינחס בן יאיר צריך לקיים 
(גינאי  הוא  גם  צריך  שבויים),  (פדיון  בה  שנצטווה 
מימיו  (שיהיו  נברא  שבשבילו  התפקיד  למלא  נהרא) 
חולק  אתה  אי  "אם  המענה  מהו  כן,  ואם  שוטפים), 

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם"?!
רבי  הסביר  זה  שבמענה   – הוא  העניין  הבנת  אך 
יכול  אינו  (הנהר)  שהוא  נהרא  לגינאי  יאיר  בן  פינחס 

17. פירוש רש"י בראשית א, א – מויקרא-רבה פרשה לו, ד.
18. חולין ז, א (ובפירוש רש"י).

האמת היא, שיהודי מצד טבעו – "טבע" שאודותיו נאמר 
בתניא  ש"טבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחינת 
טעם ודעת", אבל באמת הרי זה "למעלה מהדעת ושכל" – 
נמצא למעלה מעשרה טפחים, למעלה מעולם הזה, למעלה 

מעולמות בי"ע ולמעלה מעולם האצילות; מקומו הוא – 
בעצמות!
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כיוון  יאיר),  בן  פינחס  (לרבי  אליו  עצמו  את  להשוות 
גם  ובמילא,  הטבע,  מן  למעלה  בעצם  הוא  שיהודי 
המצוות שניתנו לו לפעול בטבע הם למעלה מן הטבע, 
לפעולתו  העולם אינו יכול לנגד  טבע  הרי  וכיוון שכן, 

של יהודי בקיום המצוות.
על  נהרא  לגינאי  יאיר  בן  פינחס  רבי  שהשיב  וזהו 
עליך  "גוזרני  קוני",  רצון  לעשות  הולך  "אני  טענתו 
גינאי  נהרא  של  שהתפקיד  הוא  המענה  שתוכן   – כו'" 
שיהיו מימיו שוטפים הוא למטה מהתפקיד של היהודי 
על  לגזור  יהודי  של  שבכוחו  והראיה,  מצווה,  לעשות 

הנהר שלא יעברו בו מים לעולם!
הפסוק20 על  בירושלמי19  חז"ל  דרשו  ועל-דרך-זה 
"לא-ל גומר עלי", שעל-ידי פסק דין של בית דין נעשה 
למעלה  הוא  דין  שבית  כיוון   – העולם  בטבע  שינוי 

מהטבע.
וכן הוא אצל כל יהודי – אם הולך הוא בכוח התורה, 
שהתורה  ובאופן  כו',  שולחן-ערוך  על-פי  שמתנהג 
חודרת לא רק בשכלו, אלא גם ברגש שלו, ובכל תרי"ג 
על  ושולט  מושל  הוא  נעשה  אזי  וגופו,  נפשו  כחות 
לומר לגינאי נהרא (וכיוצא בזה  מציאות הטבע, ויכול 
מסייע  אינך  כו' אם  עליך  ענייני העולם) גוזרני  בשאר 

לי בקיום מצוה!

ד
שצדיקים  נדמה  שלפעמים  כך  על  המענה  גם  וזהו 
מקום  להם  שאין  כאלה  דברים  תובעים  הדור  ומנהיגי 

בטבע:
מה  ועשו  והלכו  בקולם  ששמעו  אלה   – לראש  לכל 
מצד  מניעה  הייתה  שלא  בלבד  זו  שלא  ראו,  שנצטוו, 

הטבע, אלא אדרבה, שהטבע עצמו סייע בזה.
כי,  הטענה,  ממין  שלא  קושיא  זו  הרי   – ובכלל 
של  שלוחו  שהוא  בחירה  בעל  יהודי  אודות  כשמדובר 
הקדוש-ברוך-הוא למלא את רצונו של הקדוש-ברוך-
לעמוד  הטבע  חוקי  ביכולת  אין  הטבע,  במציאות  הוא 

נגדו – אם כוונתו אינה אלא למלא רצון הבורא.
לכאורה  הוא גם כשנמצאים בזמן הגלות, וישנם  וכן 
שתהיה  לתבוע  אפשר  אי  כן,  ואם  וגבולים,  מיצרים 
הדין  משורת  לפנים  הנהגה  הבית,  בזמן  כמו  ההנהגה 

וכו' – כי:

19. כתובות פרק א הלכה ב. וש"נ.
20. תהלים נז, ג.

במה דברים אמורים שיש מקום לטענה זו – אילו היה 
יהודי מוכרח להיות בגלות מצד טבעו; אבל האמת היא, 
בתניא21 נאמר  שאודותיו  טבעו – "טבע"  מצד  שיהודי 
הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחינת  ש"טבע זה 
מהדעת  "למעלה  זה  הרי  באמת  אבל  ודעת",  טעם 
ושכל" – נמצא למעלה מעשרה טפחים, למעלה מעולם 
הזה, למעלה מעולמות בי"ע ולמעלה מעולם האצילות; 

מקומו הוא – בעצמות!
ומשם ירד בסדר השתלשלות למטה – כדי למלא את 
רצונו של הקדוש-ברוך-הוא, וכיוון שרצונו של הקדוש-
כך  לשם   – עבודה  של  לעניין  מקום  שיהיה  ברוך-הוא 
מיצרים  נעשה "צעצוע" ו"משחק" שישנה גלות וישנם 
והולך  מזה,  מתפעל  האדם  אין  זאת  ולמרות  וגבולים, 
הקדוש- של  רצונו  למלא  ובתמים  באמת  דרכו  לבטח 
וההסתרים,  ההעלמות  כל  בטלים   – ואז  ברוך-הוא, 
וכמו שמצינו22 באברהם אבינו שבלכתו לעקידה לקיים 
וכשלא  נהר,  בפניו  עמד  הקדוש-ברוך-הוא  של  רצונו 
הנהר,  נתבטל  אזי  הנהר,  בתוך  לילך  והתחיל  התפעל 

ועל-דרך-זה בשאר עניינים כיוצא-בזה.
שגם   – הטבע  דחוקי  ההתנגדות  בהעדר  עניין  ועוד 
ענייני הטבע מצד עצמם רוצים להתברר על-ידי עבודת 
"רעבים  הפסוק24  על  הבעל-שם-טוב23  וכתורת  האדם, 
הקדושה  שניצוצי  תתעטף",  בהם  נפשם  צמאים  גם 
שבמאכל ומשקה "יש להם חשק להדבק בקדושה" על-
ידי-זה שהאדם יברר אותם כו'; אלא כדי שהאדם יקבל 
שכר על עבודתו, צריך הדבר לבוא על-ידי יגיעה, ולא 

באופן שהמאכל נופל מאליו לתוך פיו.
– וזהו גם הביאור בסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר25 אודות 
האכילה,  בעת  שפעם  נ"ע,  (מהורש"ב)  אדמו"ר  אביו 
מאכל במזלג, נשמט המאכל בחזרה לתוך  בנטלו דבר 
(הוא  ניט"  נָאך  וויל  "ער  נ"ע:  אדמו"ר  ואמר  הצלחת, 
שעניין   – בזה  והפירוש  להתברר).   – עדיין  רוצה  אינו 
איך  כן,  ואם  מאכל,  לדבר  טובה  עשיית  הוא  האכילה 
מניעה  וגורם  מהמזלג,  נשמט  מאכל  שהדבר  ייתכן 

נוספת שעדיין לא יבררו אותו.

ה

21. פרק יט.
22. תנחומא וירא כב.

23. כתר-שם-טוב סימן קצד (כה, ג).
24. תהלים קז, ה.

25. ראה "רשימות" חוברת קפ ריש עמ' 9. 
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סיכום

הפסוק "ויהי בשלח פרעה",  על  מבואר בחסידות 
עם  את  ומרומם,  מצמיח  "משלח",  היה  שפרעה 
גרם  פרעה  של  הקשה  השעבוד  כלומר,  ישראל. 

לבירור ניצוצות והתרוממות ישראל.

בו  רגע  בכל  הנוכחית.  לגלותנו  בנוגע  גם  הוא  כן 
וזיכוכו  העולם  בבירור  מוסיפים  בגלות  נמצאים 
של  הנעלית  העלייה  את  ויוצרים  פועלים  ובכך 

הגאולה העתידה.

בגלות  שהייתנו  כי  בידיעה  חדור  יהודי  כאשר 
גישתו  משתנה  הגאולה,  עליית  את  יוצרת 
לתקופת הגלות: אין זו תקופת גלות אלא תקופת 
הכנת הגאולה. ידיעה זו פועלת שהאמונה בביאת 
המשיח נעשית מוחשית ואיתנה, ומרוממת מעל 

כל מגבלות הגלות.

יאיר,  בן  פינחס  רבי  אודות  בסיפור  הביאור  זהו 
סירב  והנהר  שייחלק  מהנהר  ביקש  שכאשר 
אמר  את תפקידו,  ממלא  הוא  שבזרימתו  בטענה 
יעברו  שלא  עליך  "גוזרני  יאיר:  בן  פינחס  רבי  לו 

יאיר  בן  פינחס  רבי  התכוון  בכך  מים לעולם".   בך 
להביע, שאף שבזרימתו ממלא הנהר את תפקידו, 
של היהודי הינם נעלים יותר, ועד  הרי שתפקידיו 

שביכולתו לגזור גזירות על הנהר. 

גם  תבעו  נשיאינו  שרבותינו  לכך  ההסבר  גם  זה 
 – טבע  על-פי  מקום  להם  אין  שלכאורה  דברים 
הטבע  הגלות,  למגבלות  כלל  כפוף  איננו  יהודי 
שליחותו,  מילוי  את  ממנו  למנוע  יכול  אינו  כלל 
כדי  לכך  לסייע  חפץ  עצמו  הטבע   – מזו  יתירה 

להתברר ולהזדכך. 

את הוראות נשיא הדור מתוך מסירות,  יש למלא 
שאלה  בפועל  רואים  לכך.  יפריע  לא  והטבע 

שעשו זאת – הצליחו.

שעוסקים  בידיעה,  חדורים  להיות  שיש  רק 
מקום  אין  כן  ועל  הדור  מנהיג  של  בשליחותו 
של  אלא  השליח  של  שליחות  זו  אין  לוויתור; 

המשלח.

וכן הוא בפרטיות בנוגע לכל אחד ואחת גם בדורנו 
זה:

ללא  תפקידו  למלא  בעצמו  פועל  יהודי  כאשר 
פניות, היינו, שמסלק הצדה את הפניות האישיות שלא 
יתערבו, ורוצה רק לקיים את רצונו של הצדיק ומנהיג 
הדור – שמגלה את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא – אזי 

בטלים כל ההעלמות וההסתרים.
מציאות  שמצד  וההסתר  ההעלם  למרות  ובמילא, 
וההסתר  ההעלם  לגודל  ועד  וסטרא-אחרא,  הקליפה 
מצד התלבשות הקליפה וסטרא-אחרא ביהודי שרוצה 
לקלקל עניינים הקשורים עם מנהיג הדור שמסר נפשו 
וההסתרים  שההעלמות  הוא  ברור  דבר  הרי,  עבורם – 

מתבטלים;

שעוסקים  בידיעה  חדורים  להיות  שצריכים  אלא   –
הולכים  ובמילא  הדור,  מנהיג  של  שליחותו  במילוי 
שאין  כיוון  לוותר,  להם  שאסור  ביודעם  תוקף,  מתוך 
זה דבר שלהם, אלא של המשלח, ש"לתיקוני שדרתיך 
ולא לעוותי"26, היינו, שביכולתם רק לתקן ולא לקלקל.
ואז – כדברי הרבי – כיוון ש"אין הקדוש-ברוך-הוא 
גם  והצלחה  ברכה  תומשך  בריה"27,  כל  שכר  מקפח 
בבני  להם,  זקוק  העבודה  שעובד  הפרטיים  בעניינים 

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

26. קידושין מב, ב. וש"נ.
27. בבא-קמא לח, ריש ע"ב. וש"נ.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כשדברי הרבי
תורגמו ל'פרסית'

בחורף תשל"ט הגיעו לחצר הרבי עשרות נערים מפרס, ובמהלך 
ההתוועדות הם זכו לשמוע תרגום סימולטני • מכתב מיוחד כמו "מכתב 
כללי" כתב הרבי אחר פירסום 'ספר הצאצאים' – צאצאי אדמו"ר הזקן 
בשנת תשמ"א • חובת הנהלת תומכי-תמימים לדאוג לתורתו-אומנתו 

ושמירת הסדרים – בדיוק כשם שצא"ח צריכים לדאוג ל"מבצעים"

זכויות יוצרים
מספר הרה"ח הרה"ת ר' אליעזר שי' ליכטשטיין:

כ"ק  עבור  להדפיס  נוהגים  היו  האחרונות  "בשנים 
אדמו"ר תצלומים מוגדלים של ההפטרות וכדומה, כדי 

להקל על הקריאה.
של  מוגדלים  תצלומים  הרבי  אל  הכניסו  "פעם 
מן  שצולמו  הרמב"ם,  בלימוד  היומיים  השיעורים 
הסדרה "רמב"ם לעם". כאשר הרבי ראה זאת הוא שאל: 
"מ'האט געבעט'ן רשות?" [=האם קבלו רשות מהמו"ל 

לצלם זאת?]".
טלפונית  התקשר  הגה"ח רבי יהודה לייב גרונר ז"ל 
ממנו  וביקש  ליכטשטיין  שי'  אליעזר  ר'  הרה"ח  אל 

לברר אצל המו"ל את השאלה.
קשר עם הרה"ח ר' נפתלי הכהן  אליעזר שי' יצר  ר' 
שי' רוט, וביקש ממנו לשאול את גיסו, הרב משה חיים 
קוק",  הרב  "מוסד  מנכ"ל  אז  שהיה  ע"ה,  קצנלבויגן 
האם יש רשות לצלם מן הספרים האמורים עבור הרבי. 
הרב קצנלבויגן כתב במהרה מכתב נלהב כי הוא מאשר 

לצלם עבור הרבי וכי הוא רואה בכך זכות גדולה.
הרבי בזכויות היוצרים של  צאו וראו עד היכן נזהר 
הוצאות הספרים, שאפילו עבור תצלום לשימוש אישי 

ראה לעצמו חובה לקבל רשות מאת המו"ל.

ראוני נערים ונחבאו
בחצר  הישיבה  מתלמידי  אחד  עמד  תשד"מ  בשנת 
לעבר  מחדרו  כשיוצא  הרבי  על  להביט  וביקש   770

הרבי לנסוע  יום עמד  למקווה (באותו  בדרך  המכונית 
בכך  שהבחין  קליין  בנימין  הרב  המזכיר  ל"אוהל"). 
הרבי אינו נוחה מכך  אמר לאותו תלמיד כי דעתו של 
בשעה  הן  למקווה  שנוסע  בשעה  הן  עליו  שמביטים 

שחוזר מהמקווה.

"מכתב שתיהנו ממנו"
כשנכנס הגאון החסיד ר' שמואל אלעזר הלפרין יו"ר 
תשרי  בחודש  ל'יחידות'  הזקן  אדמו"ר  צאצאי  איגוד 
חלוקת  בעת   – מסר  רבא  בהושענא  [לפני-כן  תשמ"א 
ה"לעקאח" – לרבי את 'ספר הצאצאים' וקורת רוח רבה 

ניכרה על פני קדשו]
אמר לו הרבי: 

כתבתי עבורכם מכתב שבוודאי תיהנו ממנו...
שיחות'  ב'לקוטי  גם  (בעיקרו)  נדפס  הארוך  המכתב 

כרך כד עמ' 555 ואילך – ופותח בשורות הבאות:
של  הצאצאים  ספר  קבלת  אני  מאשר  בנועם 
חפץ  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר-הזקן 
אלה  כל  ויתברכו  לאור  להוציאו  הצליח  בידם  ה' 
בנשמתם  שהשתתפו בההוצאה-לאור, אם בגופם או 

או בממונם מברכתו של הקב"ה.
הרבי מציין כי הספר הגיע לידו "בימי פרשת האזינו 

גו' ותשמע גו' שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך",
והכוונה הייתה לעובדה שבעת התוועדות ערב ראש 
השנה ניגש ר' זלמן שמרלינג (מתל-אביב) לרבי ומסר 

לידו את העותק הראשון.
באותם ימים של תשרי תשמ"א פגש הרב הלפרין את 
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המזכיר הרב ד"ר ניסן מינדל (שביקש לפוגשו) ששאל 
התייחס  הרבי  כי  דעו  הלפרין?  הרב  "הנכם  אותו: 
כללי'"  ל'מכתב  כמו  הצאצאים'  'ספר  אודות  למכתב 

[שמופנה "אל בני ובנות ישראל"...].
להלן צילום המכתב בשלימותו:

הרב  את  לפגוש  ביקש  מינדל  הרב  כי  לשער  (ניתן 
הלפרין אחרי שהבין את יוקר מפעל זה אצל הרבי).

תרגום השיחות לשפה הפרסים
להצלת  נרחב  חשאי  מבצע  התקיים  תשל"ט  בחורף 

בני נוער יהודים מאיראן – מבצע שהוכתר בהצלחה.
אנו  הרבי  לנשיאות  הראשונות  בשנים  כבר  כי  יצוין 

של  תוכנית  מזכיר  שהרבי  אחת  מפעם  יותר  מוצאים 
המל"ח [המרכז לעניני חינוך] לתרגם חומרים בנושאי 

יהדות לשפה הפרסית.
הוראות חשאיות רבות (רבים מהם בכתב) מסר הרבי 
המבצע  על  חסותו  שפרס  העכט  יהודה  יעקב  להרב 

(ראה גם התקשרות גליון תתנח).
להלן שתי תוספות:

הראשונה ידיעה שפרסם (בחורף תשל"ט) הרה"ח ר' 
יצחק מאיר סוסובר שי' ב'בית חיינו' שבעריכתו:
"ילדי עולים מאיראן בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א

רבים  אורחים  נכחו  שבט  דיו"ד  ההתוועדות  "בעת 
עתה] מאיראן וכן התלמידים האירנים  שיצאו ז"ע [זה 

הלומדים ב'הדר התורה'. 
סימולטאני  "בעת ההתועדות הם זכו לשמוע תרגום 
כל  משך  רב  בקשב  ישבו  האורחים  ב"פרסית". 
שליט"א]  [אדמו"ר  אד"ש  לדברי  והאזינו  ההתועדות 

המתורגמים לפרסית...".
ידיעה שנייה – כרוז מוקלד במכונת-כתיבה שפרסם 
בשכונת  בבתי-הכנסת  נתלה  ואשר  העכט  י.י.  הרב 

קראון-הייטס:
"ב"ה

עש"ק ויקרא, ועד החינוך הכשר, ב' ניסן תשל"ט
"ברכת תודה

(איראן)  פרס  ילדי  ותודת  תודתי  להביע  הננו  "בזה 
אנ"ש,  של  והיחידים  המוסדות  אלו  לכל  העמוקה, 
בנפשם,  בגופם,  במס"נ  לנו  ועזרו  לימינינו,  שעמדו 
בתוך  טעהעראן  ילדי  וקליטת  בהצלת  ובממונם, 
לחנכם  ובמוסדות חינוך על טהרת הקודש,  שכונתינו, 

ברוח התורה והידות.
איתן  לעמוד  לפניכם,  שטוחה  הנפשית  "בקשתינו 
עומדת  עדיין  אשר  להבא,  הק'  בהעבודה  ולהמשיך 
אשר  הילדים,  אלו  את  להציל  וגדולה,  רבה   – לפנינו 

עדיין עומדים לבוא בימים הקרובים.
"דזואיש  השכונה  להועד  נתונה  מיוחדת  "תודה 
שמו  אשר  "חברה"  והנהלת  קאונטיל"  קאמיוניטי 
הילדים  קליטת  לאפשר  הק',  בעבודתם  כימים  לילות 
הסתדרותם  עבור  ובנינים,  דירות  ורכישת  השגת  ע"י 

בגשמיות וברוחניות.
"והננו להודיע אשר בעז"ה ביום ראשון הבע"ל יגיעו 
לעזרכתם  אנו  וצריכים  מאיראן,  כ"י  ילדים/ות  כ-150 
לכאו"א  שטוחה  ובקשתינו  לינה,  ומקומות  בדירות 

המשך בעמ' 15
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פרשת בשלח
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים (יג,יז)

ללא  והתרחבות  ה תפשטות  על  מורה  'פלישתים' 
הגבלה (מלשון הביטוי 'מבוי המפולש', היינו שהמבוי 

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

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

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

דקליפה.
עול  קבלת  מתוך  ה'  את  לעבוד  האדם  על  תחילה 
אמיתית,  לשמחה  יבוא  אחר-כך  ורק  יתברך,  מלכותו 

ככתוב (תהילים צז): "שמחו צדיקים בה'".

(תורה אור פר' בשלח דף סא עמ' ג' וד') 

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

שהיו מזויינים בחמישה כלי זין (ירושלמי שבת פ"ו)
יציאת  חוויית  מחדש  לחוות  אדם  חייב  יום  בכל 
מצרים, בשעת תפילתו. 'יציאה' זו נעשה על-ידי חמשת 
(סייף),  חרב  פו):  (שבת  במשנה  המנויים  הזין'  'כלי 

רומח, קשת, תריס (מגן) ואלה (א' קמוצה).

עריצים).  זמיר  (מלשון  דזמרה  פסוקי  היינו   – חרב 
בגדולת  והתבוננות  מקום  של  שבחיו  סידור  הוא 
הרע.  היצר  של  ביטולו  מתחיל  זה  ועל-ידי  הבורא, 
ככתוב (תהילים קמט): "רוממות אל בגרונם (ועל-ידי 

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

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

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

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

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

ורומח', ואילו כלפי תאוות היתר די בהכאה בלבד).

(ספר המאמרים תש"ד, עמ' 100) 

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

"קַאלטע ברַאנד" (התפעלות קרה).
התפעלות  יש  נ"ע:  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  וביאר 
גלויה.  ההתלהבות אינה  זה היא בקרירות,  ועם  גדולה 
"ואש  קרירות,  ברד,  שהיה  ברד,  במכת  שהיה  וכפי 
 – זה  דרך  ועל  ט,כד).  (וארא  הברד"  בתוך  מתלקחת 

ממעייני החסידות
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כיקוד  הוא  האדם  של  בפנימיותו  בקדושה:  להבדיל – 
אש, אך הדבר אינו ניכר כלל, לא נראית בו שום תנועה 

של התפעלות.

(ספר השיחות תרצ"ו עמ' 233)

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

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

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

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

הגשמית.
זהו שכתוב בהמשך "ויבואו מרתה" – כי רק בעולם-

הזה ישנה מציאות של מרירות ורע.
(תורה-אור – פרשת בשלח, דף סב, עמ' ב) 

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

בשבת".
את השבת.  בידכם  נתן  השבת": ה'  לכם  נתן  זהו "ה' 
ניתנה  השבת  ביום  שתרגישו  והעונג  הקדושה  מידת 

בידכם...
(לקוטי תורה פר' בשלח דף כ' עמ' ג') 

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

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

אתה תילחם. מהו הטעם לשינוי זה?
(אלא  להר-סיני  ללכת  מבני-ישראל  מנע  לא  פרעה 
הוא בא אחריהם) – על כן ה' הוא שנלחם בו. לעומת-

זאת, עמלק התייצב כנגד בני-ישראל וביקש לעכב את 
הליכתם לקבלת התורה בהר-סיני – לכן נצטוו ישראל 

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

ומללמוד תורה.

(ליקוטי-שיחות, כרך א, עמ' 145-144) 

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

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

של "עמלק".
לכן תחילה נזכר רק עמלק בעצמו (הגאווה והגסות) 
"נולדו"  יותר  מאוחר  אך  הרע.  לכל  היסוד  שהוא 
מעמלק זה יתר המידות הרעות – "את עמלק ואת עמו".
(ספר המאמרים תש"ט, עמ' 66)
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תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'

הנחיות בדבר
כתיבת המאמרים 

התוועדות פתאומית בשבת-קודש • מאמר המשך ל'באתי לגני' 
דיבור המתחיל: 'היושבת בגנים' • במהלך המאמר מזכיר הרבי את 
שמותם של הבעש"ט והמגיד • הרבי מסביר מדוע הזכירם כעת ולא 

במאמר ביו"ד שבט • הרה"ח ר' יואל כהן נקרא ליחידות • הרבי 
מבקש ומנחה את ר' יואל בדבר חזרת וכתיבת המאמרים

יום חמישי, י"א שבט
ליו״ד שבט  שבאו  בלילה נכנס אחד מהאורחים 
לביתו,  נסיעתו  זמן  אודות  וכשדובר  ל'יחידות', 
העיר הרבי שאם יספיק הזמן, יתכן אולי שתתקיים 
התוועדות בשבת פרשת בשלח י״ג שבט תשי״א - 
״דער באבעס יארצייט״ (הרבנית שטרנא שרה נ"ע, 
הנ״ל  כשהאברך  נ"ע).  מוהריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  אם 
דברי הרבי שאלו כולם  יצא מהיחידות וסיפר את 
 - בשבת  התוועדות  תהיה  באם  חדקוב  הרב  אצל 

אך הוא הגיב בשלילה.

שבת פרשת בשלח, י"ג שבט
חדקוב  הרב  את  פעם  עוד  שאלו  בבוקר  היום 
באם תהיה התוועדות והמשיך לטעון שלא, וכמעט 
עד לאחרי סיום התפלה טען הרב חדקוב שלמיטב 
חשבו  כבר  וכולם  התוועדות,  תהיה  לא  ידיעתו 
חדקוב  לרב  הרבי  קרא  לפתע  אך  לביתם,  ללכת 
לחדרו, והוא שהה שם כמה רגעים, וביציאתו אמר 

שהרבי יכנס תיכף להתוועדות.
כולם  אם  שאל  להתוועדות  הרבי  נכנס  כאשר 
כבר אחרי קידוש וציווה שיאמרו 'לחיים'. אחר כך 

ציווה לנגן ובסיום הניגון החל לפתע לומר מאמר 
דא״ח ד״ה ״היושבת בגנים״ כהמשך להמאמר ד״׳ה 

״באתי לגני״ שנאמר ביו״ד שבט.
בהמשך ההתוועדות אמר הרבי שבחתונתו שלו 
הנישואין  שמחת  שבעת  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  אמר 
כל  את  ומנה  האמת  מעולם  האבות  נשמות  באים 
לא מנה  מכיוון שהרבי  אדמו״ר הזקן.  עד  הרביים 
אז יותר, ולכן במאמר הנאמר ביו״ד שבט הזכרתי 
״בשם״ רק עד אדמו״ר הזקן, אני מפחד, ובכלל מה 

צריך להתערב מכיוון שהרבי לא מנה יותר. 
״אבער עס האט דאך מיר ״געשטערט״ [= אולם 
המשך  עדיין  שזה  היות  ולכן  לי],  הפריע  הדבר 
(בקונטרס  בגנים  היושבת  (המאמר  שבט  ליו״ד 
הזכרתי  שבט)  למאמר דיו״ד  המשך  הוא גם  ע"ד) 
שבאם  הידוע,  דרך  על  וזה  הבעש״ט.  עד  בשם 
מצטערים באמת על מיעוט או העדר הבנה בדברי 
רז״ל, ומזכירים את שמותם ונפשו חשקה בהם וכו' 
הרי זה מביא לתועלת בכמה עניינים. וגם על דרך 
מה שבעבודת בית-המקדש היו אומרים האיר פני 
ולהמשיך  להזכיר  כדי   - שבחברון  עד  המזרח  כל 

זכות אבות.
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יום ראשון, י"ד שבט
ליחידות,  כהן  יואל  הת׳  ה״חוזר״  נכנס  היום 
טיט  זיך  הערט  וואס  הרבי:  שאלו  היחידות  ובסיום 
של  ־  ה״הנחות״  עם  נשמע  מה   =) ״הנחות״?  די 
התוועדות יו״ד שבט ושבת פרשת בשלח י״ג שבט). 
לה״הנחות״  הרבי  כוונת  שכנראה  ענה,  הת׳ הנ״ל 
מהשיחות, אבל המאמרים יהיו כנראה בכתב... (זאת 

אומרת שהרבי ייתן אותם בכתב ידו הקדושה). 
ניט  דעו  קענסט  איז?  "וואס  ואמר:  חייך  הרבי 
מאכן קיין הנחה" (= מה יש, האם אינך יכול לעשות 
הנחה - מהמאמר ד״ה באתי לגני דיו״ד שבט). הת׳ 

הנ״ל: "עפעס ניט אזוי" (= לא כל כך טוב). 
 =) שבת?"  פון  "און  ושאל:  מאוד  חייך  הרבי 
'היושבת  ד״ה  מהמאמר  ל״הנחה״  בנוגע  ומה 
"עוד  הנ״ל:  הת׳  שבט).  י״ג  בשבת  שנאמר  בגנים' 
משקה  פיל  אזוי  "וואס,  הרבי:  ואמר  גרוע",  יותר 

תירוץ,  ַא  ווי  מערניט  דאס  איז  מסתמא  גענומען? 
משתדל זיין וועסטו מאכן ביידע גוט (=  וועסט זיך 
רק  שזה  כנראה  משקה?  הרבה  כך-כך  לקחת  מה, 
תירוץ, אם תשתדל תוכל לעשות את ההנחות משני 

המאמרים בטוב). 
ושאל הת׳ הנ״ל את הרבי: פונדעסטוועגן - אפשר 
המאמר  את  הרבי  ייתן  זאת  בכל  אולי   =) בכתב? 
בכתב ידו הק'). הרבי חייך וענה: "נו, איך וועל זען, 
וועל  און אויב איך  האסט,  אריין וואס דו  דו טראג 
האבן צייט וועל איך זיך משתדל זיין געבן בכתב (= 
נו, עוד נראה, אתה תכניס את מה שיש לך, ואם יהיה 

לי זמן אשתדל לתת זאת בכתב).

ידוע שבמשך כל השנים שבהן עמד הרבי בראשות 
המוסדות המרכז לענייני חינוך, מחנה ישראל וקה"ת, 

בחיי חותנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בעלמא דין, 
לא השתמש מעולם ב'נייר מכתבים' רשמי משלו, 

ואת אגרותיו כתב על 'נייר המכתבים' של המוסדות 
השונים, וכך גם במשך כל שנת ההסתלקות.

רק לאחר יו"ד שבט תשי"א עם קבלת הנשיאות באופן 
רשמי, החל להשתמש לראשונה ב'נייר מכתבים' 

שבראשו מתנוסס שמו הקדוש.

לפנינו תצלום מכתב כללי-פרטי מז' אדר שני תשי"א 
שנכתב על 'נייר המכתבים' הרשמי של הרבי.

בשולי המכתב, המופנה אל אחד מרבני חב"ד 
באירלנד, מתייחס הרבי ל"הפ"נ כללי" שנשלח אליו 

מאנ"ש דאירלנד, ביו"ד שבט תשי"א.

פיענוח ההוספה בכתב יד קודש:

מכתבו מיו"ד שבט, עם הפ"נ הכללי, בעתו נתקבל 
וקראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר - ובטח מעורר 

רחמים רבים עליהם ועלינו בתוך כלל ישראל, לכל 
המצטרך.

בברכת שמחת פורים ופרישת שלום החבורה תי'

חי"ק

13

שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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שאז  ברוחניות,  (ובעיקר)  גם  והגידול,  הצמיחה  עניין 
הוא עיקר החינוך "חנוך לנער"29.

'ברוב עם'  שיהיה  כדי  המתאים  הזמן  לבחור את  יש 
הכי אפשרי, בכל מקום ומקום לפי עניינו: לאחרי מנחה 
שלאחרי,  בימים  עצמו,  בשבט  בט"ו  בשבט,  דערב ט"ו 
דמתן- השבת  יתרו],  [פרשת  השבת-קודש  ליום  עד 

במקומות  הנ"ל,  מהזמנים  אחד  בכל  טוב  (ומה  תורה 
שונים וכו')30.

להתחיל בעניין של מעשה בפועל תיכף  וכדאי ונכון 
הוספה  א)  השבת:  ביום  ושייך  המותר  באופן  ומיד, 
בעניין הצדקה – אהבת-ישראל ואחדות-ישראל – על-

כללית  החלטה  רק  לא  מסויים,  סכום  על  החלטה  ידי 
(נוסף על האפשרות לקיים מצות צדקה על-ידי אכילה 

29. תורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 892.
30. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241.

[עצה  רוחנית  צדקה  על-ידי  וכן  ['לחיים'],  ושתיה 

בצאת  מיד  לעצמם  שיפרישו  תורה]),  לימוד  טובה, 

ב)  צדקה.  לגבאי  או  בבוקר לעני  בפועל  השבת, ויתנו 

המנהג  קיום  אודות  לעוררם  הילדים,  בחינוך  הוספה 

דאכילת פירות ביום זה, ולהסבירם משמעותו31.

לימוד תורה:

הרבי: "עכשיו  בהתוועדות ט"ו בשבט תשל"א הכריז 

הזמן שצריכים "לכבוש" העולם, על-ידי יגיעה והוספה 

ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה"32.

ח"ד  תשמ"ה  בתורת-מנחם  בכיו"ב  פירוט  וראה  ובהערות.   ,222 עמ'  שם,   .31
עמ' 2120, תשמ"ח ח"ד עמ' 376, תנש"א ח"א עמ' 24 ועוד.

32. אפילו לבעלי עסק, וכש"כ ליושבי אוהל. וביאר השייכות לט"ו בשבט, שכמו 
'יגעת' כדי  צ"ל  בתורה  הפירות, כך  עד שבאים  וזמן רב  רבה  צ"ל יגיעה  באילן 

שיהיה 'ומצאת' – לקוטי-שיחות כרך ו' עמ' 312, עיי"ש.

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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יום פטירת הרבנית שטערנא שרה

הרבנית  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  של  פטירתה  יום 
בשבת  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  אמו  שרה,  שטערנא 
בגיל  הייתה  בפטירתה  (ב-10:45).  בבוקר  בשלח  פ'  קודש 
שמונים ושלש. מנוחתה כבוד בניו יורק ליד אוהל בנה כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ.
שירה,  שבת  היום  הרבנית:  אמרה  התפלה  קודם  בבוקר 
התפלה,  באמצע  אחרת...   להיות  צריכה  והתפילה 
אל  נשמתה  את  השיבה  חי",  כל  ל"נשמת  כשהגיעה 

האלוקים, כשסידור התפלה בידיה - - - 
(עטרת מלכות ע' 107)

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לא היה בניו יורק בזמן הסתלקותה, 
התעכבה  הלוויה  שיקאגו.  באותה שעה בעיר  ששהה  כיון 

עד ששב לניו יורק, ביום שני ט"ו בשבט.
אותה שנה יסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ רשת של בתי ספר 

לבנות על שמה: "בית שרה".

יום הולדת בעל ה'דברי נחמיה'
הלוי  נחמיה  ר'  החסיד  הגאון  הולדת  יום 
בן  נחמיה",  "דברי  בעל  מדוברובנה,  גינצבורג 
(בזוו"ש)  חתנו  שהיה  בירך,  אברהם  ר'  הרה"ג 
אדמו"ר  כ"ק  בן  אברהם  חיים  ר'  הרה"ק  של 

הזקן.
הזקן  אדמו"ר  של  מובהק  תלמיד  היה  הוא 
וחבירו של אדמו"ר הצמח צדק. אחרי פטירתו 
של כ"ק אדמו"ר האמצעי קיבל עליו את כ"ק 
עליו  כותב  והיה  לרבי,  צדק  הצמח  אדמו"ר 

תואר 'מורינו'.
בכחו  עליו:  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

לפעול חדשות בתורה. 
(בית רבי ע' סט)

עתלדעת

תרי"בתקס"ח

יום חתונת הרבנית ברכה

כ"ק  בת  ברכה,  הרבנית  חתונת  יום 
הרה"ח ר' יונה  אדמו"ר האמצעי עם 

מז'יטומיר.
חתונתם היתה בנוכחות כ"ק אדמו"ר 
חסידות  מאמרי  אמר  שאף  הזקן 

בעת החתונה. 
(מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ח ח"א ע' כח ואילך)

כל ימיהם התגוררו בליובאוויטש.

יום פטירת ה'דברי נחמיה'

נחמיה  ר'  החסיד  הגאון  של  פטירתו  יום 
מדוברובנה (הנ"ל), ביום שמלאו לו שישים וארבע 

שנים בדיוק.
הלילה  שכל  מאד,  נפלאה  בדרך  היתה  פטירתו 
בבוקר  כך  ואחר  ותשובות,  שאלות  וכתב  למד 
חדרו  שליד  מהמנין  וקדושה  'ברכו'  בחדרו  שמע 

ואחר התפלה נפטר פתאום. 
(בית רבי ע' 138)

י"ג 
שבט

י"ד 
שבט

ט"ו 
שבט

תקמ"חתש"ב
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יום פטירת הרב"ש

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

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

ט"ז 
שבט

ההתוועדות האחרונה 
בימות החול

של  האחרונה  ההתוועדות 
מאז  החול.  בימות  הרבי 
בשבתות  רק  הרבי  התוועד 
אמר  אך  ובימים-טובים, 
החול  בימי  רבות  שיחות 

בעמידה ליד ה'סטענדער'. 

כיבוש בלימוד 
התורה

יצא  אדמו"ר  כ"ק 
את  "לכבוש  בקריאה 
לימוד  ידי  על  העולם 

התורה".
(שיחות קודש תשל"א ח"א 
ע' 482)

אביו של הרבי נשלח 
לגלות

הרה"ג  כ"ק  יצא  זה  ביום 
יצחק  לוי  ר'  הרה"ח 
מבית  שניאורסאהן, 
לגלות  ונשלח  האסורים 

בעיר צ'יאילי. 
(ימי חב"ד ע' 119)

תשמ"ח ת"ש

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תרכ"טתשל"א

ביתו  פתח  לפתוח  לו  שאפשר  מאנ"ש 
להכניס א' או כמה ילדים לביתו, להתקדם 
ולהודיע לנו נכונתו להקליטם, ולא לחכות 
ביתו,  דלתי  על  לדפוק  נצטרך  שאנו  עד 
 –  0200 טלפון  במספר  להודיענו  אפשר 

735, ותודה מראש.
ביום  בעז"ה  אשר  להודיע  הננו  "כמו"כ 
ד' הבע"ל, בין השעות 8:30 בערב, ל-5:00

[-התרמה  "ראדיאטאן"  יתקיים  בבוקר, 
רדיופונית] על התחנה "דאבליו אי ווי די" 
טעהעראן,  ילדים  לטובת  עט,  ועף  עט  עי 
והננו פונים לכאו"א, להשתתף ולפרסם על 
בתמיכת  שישתתפו  ידידיו ומכריו,  בין  זה, 

מטרה קדושה זו.
שליחותינו  למלאות  שנזכה  "ויה"ר 
בגשמיות  טעהעראן"  "ילדי  בהצלת  הק' 
וברוחניות, והשי"ת יציל את עמו ויחיש את 
ממש,  בקרוב  והשלימה  האמיתית  הגאולה 

אכי"ר.
"בתודה ובברכת חג הפסח כשר ושמח

הרב יעקב יהודה העכט".

התפקיד של 'תומכי תמימים'
הגאון  חשף  תשל"ט)  (חנוכה  בהזדמנות 
ולאחר- משגיח  כ"ץ,  דוד  יעקב  ר'  החסיד 

המרכזית  תומכי תמימים  ישיבת  ראש  מכן 
בכפר חב"ד, כי באחת ה'יחידויות' להן זכה, 

שמע מהרבי את הדברים הבאים:
בדיוק כשם שתפקידו של הרב [ישראל] 
יהיה  שלא  לדאוג  צאגו"ח]  [כיו"ר  לייבוב 
[ויטול  ישתתף  שלא  מאנ"ש  מישהו 
ב"מבצעים",  אחרת]  או  זו  במדה  חלק 
ואחד  אחד  שכל  לדאוג  תפקידכם  הרי 
הישיבה  תלמידי  התמימים  מתלמידי 
ד"תורתו  [באופן  והתמדה  בשקידה  ילמד 
שמירת  על  מיוחדת  ובהדגשה  אומנתו"] 

הסדרים.
על   – התפקידים  שני  בין  סתירה  ואין 

דרך אין מלכות נוגעת בחברתה.
(נרשם מפי הרה"ח הרה"ת
ר' יצחק מאיר היילפרין שליט"א נחלת הר חב"ד).

המשך מעמ' 9

15

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

לתורה, לחופה ולמעשים טובים".

יום ראשון
י"ד בשבט

במנחה אין אומרים תחנון.

יום שני
חמישה-עשר בשבט

* אין אומרים תחנון15.
 – בארץ-ישראל  לדינא  נוגע  לאילן'  "'ראש-השנה 
שחנטו  האילן  פירות  מעשרין  שאין  מעשר,  "לעניין 
אבל לא מצינו  שבט"16,  שחנטו לאחר  שבט על  קודם 
המקור  'יום-טוב'.  בשם  בשבט  ט"ו  שייקרא  בש"ס 
ש"כיוון   – בראשונים17  כמבואר   – הוא  לכך  היחיד 
דקתני בהדי הדדי, כל ארבעה ראשי-שנים ביחד, בהא 

דמיא אהדדי"18".
בלשון  לאילנות'  'ראש-השנה  הרגיל  "הלשון   *
רבים, ביאורו19: כיוון שהתחלת העבודה היא מ'הריני 
מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך', היינו 

לא  אלו  ובימינו  בכך),  להקפיד  אין  מצווה  לשם  כן  שנהגו  שכיוון  שם,  חיים 
מצוי שיהיו תרנגולים וכיוצא בהם שמזונותיהם עליך (כפי שהיה רגיל בדורות 
שלפני זה בעיירות הקטנות)]. "בכל זאת, הרי זה רק בנוגע להאכלת העופות, 
בהם מידה  לנטוע  ובמיוחד –  הנ"ל,  כל  את  לילדים  לספר  שיש  בוודאי  אבל 
טובה של רחמנות על בעלי-חיים (שמתבטאת גם בסיפור דהאכלת העופות), 

"ורחמיו על כל מעשיו" - ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222.
אדמוה"ז  לשו"ע  השלמה  וראה  יענך'.  'למנצח...  לפני  אדמוה"ז,  סידור   .15
עמ' 357 ובחדשה בסוף ח"ד עמ' תכו)  (נדפסה במהדורה הישנה בסוף ח"א 

סי' קלא ס"ח.
16. פרש"י ורע"ב ריש ראש-השנה. רמב"ם הל' תרומות פ"ה הי"א. וזאת כיוון 
שהאילנות מפסיקים לינוק מהמים דאשתקד, ומתחילה אצלם יניקה חדשה 
בפועל, ארבעה חדשים לאחר שנידונין על המים. ירושלמי ראש-השנה פ"א 
בס'  המעשרות  ועונת  שליש  הבאת  חנטה,  לשיעור  ביחס  הדעות  ה"ב. ראה 
שליש'  'הבאת  ערך  אנציקלופדיה-תלמודית  קפב,  עמ'  בהלכה'  'המועדים 
(מהדורת  הארץ'  'שבת  לס'  בהערות  ובמפורט  בתחילתם,  'חנטה'  וערך 

תשנ"ג) ח"א עמ' 392.
פ"א  שופר  הל'  מיימוניות  הגהות  תש"א.  סימן  פ"א  ראש-השנה  מרדכי   .17

סוף ס"ק א.
הדדי,  בהדי  "גמרי  שאם  ד,א)  (מועד-קטן  הגמרא  מדברי  גם  כדמוכח   .18
חתום  זו  תשובה  [על  ה  מהר"ם מרוטנבורג סימן  שו"ת  ילפינן מהדדי", ראה 
 - "גאון"  בשם  הדברים  מובאים  'אגודה'  ובס'  הגולה,  מאור  גרשום  רבינו 
'המועדים בהלכה' עמ' קפו. וראה תורת מנחם חל"ג עמ' 91]. כל הקטע לקוח 

מתורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 948.
'ראש-השנה לאילן'. וראה לקוטי לוי- המשנה בריש ר"ה הוא  19. אף שלשון 

יצחק אג"ק עמ' תיג.

אחר-כך  ורק  אילנות,  להצמיח  אחרים,  על  להשפיע 
מתחיל עבודת עצמו בתפילה"20.

אכילת פירות:
של  פירות  במיני  להרבות  "נוהגים  בשבט  בט"ו 
התחלת  דהיינו  החנטה,  זמן  רק  שאז  ואף  אילנות21", 
הכי  ופירות  מוכנים  פירות  לאכול  נוהגים  הצמיחה, 
כי  דווקא,  אחרונה  ברכה  כשיעור  ואכילה  משובחים, 
גם הסיום והתכלית כלולים כבר ב'ראש', ורואים אותם 
בהן  שנשתבחה  פירות  מיני  ובפרט  בגלוי22.  אז  כבר 
ארץ-ישראל23 – "גפן ותאנה ורימון... זית שמן ודבש"24
שיש  חרובים,  גם  לאכול  ונוהגים  תמרים25",  "דבש   –
להם שייכות מיוחדת לניסים, כסיפור הגמרא על רבי 
חנינא בן דוסא ש"די לו בקב חרובין מערב שבת לערב 
ניסים  וכמה  כמה  על  מסופר  לזה  ובהמשך  שבת", 

שאירעו לו, בהיותו 'מלומד בניסים'26.
יש נוהגים לומר ליקוטים מתנ"ך וזוהר כו'27 – ועל זה 
כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: "לא ראיתי במדינותינו 

נוהגים כן"28.
כינוסים:

התאחדות כל האיברים היא על-ידי ה"ראש", וכיוון 
עניין  יש  לזה,  קשורים זה  שנים  הראשי  ארבעת  שכל 
לאילן,  בראש-השנה  בני-ישראל  את  לכנס  מיוחד 
שיהיו כבראש-השנה הכללי "לאחדים כאחד", ובפרט 
ובת- בר-מצווה  שלפני  ילדי-ישראל  של  כינוסים 
במיוחד  מודגש  שבהם  כיוון  השם",  "צבאות  מצווה 

20. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 283.
21. מג"א או"ח קלא ס"ק טז. השלמה לשו"ע אדמוה"ז שם ס"ח. וראה שיחת 
הדגשה  אין  בכלל  סנ"ו.  תש"מ  בשלח  ש"פ  סל"ח.  תשל"ט  בשבט  ט"ו  ליל 
לקיים את המנהג דאכילת פירות דווקא ברבים. על-פי רוב [כשחל ט"ו בשבט 
בחול] אוכלים את הפירות כל אחד בפני עצמו, בבית, ביחד עם בני ביתו בתוך 

הסעודה וכיוצא-בזה (ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 209).
22. תורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 914.

23. ספר השיחות תנש"א ח"א עמ' 300. תשנ"ב ח"א שם.
24. עקב ח,ח. ב'כפר חב"ד' גיליון 1031 עמ' 35 נדפסה הערה בגוף כתי"ק של 
הנאכלים,  פירות  פירות –  באכילת  קשור  בשבט  ט"ו   ..." נאמר:  שבה  הרבי, 
עדיפות לפירות הארץ, כמ"ש הב"ח  ובפרט דאה"ק וכו'". והוכיחו מזה, שיש 
(סי' רח ) "קדושת הארץ, הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת 
השכינה..." (ועד"ז בס'  מקדושת  באכילת פירותיה אנו ניזונין  גם בפירותיה... 
מור וקציעה שם, בס' בת עין פ' בהר, ובשו"ת תורה לשמה סי' תיח, וזה היה 
טעמם של חז"ל שנהגו כך, כמבואר בברכות מד,א) – ('כפר-חב"ד' 1079 עמ' 

.(27
ערך  אנציקלופדיה-תלמודית  [וראה  הי"ג  פ"ח  ברכות  הלכות  רמב"ם   .25

'דבש' בתחילתו, וש"נ].
26. תענית כד,סע"ב. ספר-השיחות תנש"א שם.

פעמים  וכמה  תפ"ח.  ויניציאה,  הדר',  עץ  'פרי  בספר  לראשונה  נדפסו   .27
לאחרי זה, ובמיוחד בדורנו.

28. לקוטי-שיחות כרך לא עמ' 235.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בשלח

י"ג בשבט
שחרית: נוהגים לעמוד בעת קריאת השירה1.

בבית חיינו נהוג לנגן ב"(והמים להם חומה) מימינם 
רגיל,  בסוף-פסוק  כמו  (יד,כב)  הראשון  ומשמאלם" 
בתיבות "ובמשה  וכן  "חזק",  כמו לפני  ובשני (יד,כט) 
בכל  מנגנים  טו)  (פרק  עצמה  בשירה  עבדו" (יד,לא). 
טז-יט.  יא.  ו.  א-ג.  פסוקים  ה':  שם  מוזכר  שבו  מקום 
ובשירת מרים (טו,כא): "שירו לה'... בים" וכן ב"נהלת 

בעזך אל נווה קדשך" (טו,יג)2.
קוראים3 בסוף הפרשה: "תמחה את ֶזכר (ז' בסגול), 
והן  בשביעי  הן  עמלק",  בצירי)4  (ז'  ֵזכר  ואחר-כך 

במפטיר.
שם  בקריאת  'להכות'  מקומות  בכמה  נערים  מנהג 

'עמלק', ונכון להימנע מזה5.
שנה"  ארבעים  נביאה...  אשה  "ודבורה  הפטרה: 

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

תשל"ח, מאז שהחל לשבת בקרה"ת.
בהקלטת קרה"ת של הבעל-קורא, הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן  2. כן הוא 
ע"ה. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ריז. אדמוה"ז היה קורא בתורה את שירת 
משאר  וגם  השנה  דכל  הקריאה  מנוסח  השונה  מיוחד,  בנוסח-טעמים  הים 
בן  הרב"ש  להרה"ק  זאת  לימד  הוא  בניו.  כל  גם  נהגו  וכן  שבתורה,  השירות 
הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק הרז"א אחי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע (לקוטי-
גם  וראה   .[313 עמ'  ללה"ק:  המתורגמת  [במהדורה   460 עמ'  ח"ב  דיבורים 
בסעודת ליל שש"פ  משיחה  עמ' 1070  ח"ד  הזקן'  התולדות – אדמו"ר  'ספר 

תש"ו).
3. שם, ובמנהגי פורים בעמ' 72. וראה שם הערת הרבי בארוכה. (לכאורה אין 
בכל  משנים  שאינם  "ישראלי"  או  ספרדי  במבטא  לקוראים  שייכת  ההוראה 

מקום בין צירי לסגול).
את הטעם 'מונח' בשתי הפעמים. הקורא בתורה  יש לדייק לקרוא  4. כמובן, 
כמו  המוטעית,  התיבה  על  רק  לחזור  אנ"ש  בין  רגילים  אחת,  בתיבה  וטעה 
יחד  גם  בניקוד תיבת "זכר" (ואין חוששים שיישמע כאילו שתי המילים  כאן 
כתובות בפסוק עצמו). וראה בשו"ע אדמוה"ז הל' קריאת-שמע סי' סד ס"ב, 

פרמ"ג שם, א"ר סי' קלז ס"ק ד וב'התקשרות' גיליון ש"מ עמ' 19 וש"נ.
5. ראה מראי מקומות שנסמנו בספר ילקוט-יוסף כרך ה (מועדים) עמ' רנט. 
בני  לתכונת  לב  "בשים  כו):  עמ'  חכ"ג  (אגרות-קודש  רבינו  מדברי  ולהעיר 
ולא  אותו,  מקדשים  פעמים  כמה  ונכפל  הנעשה  דבר  כשרואים  אשר  דורנו, 
בל  דאבק  בגדר  נכנס  על-כל-פנים  לדעתי  זה  הרי  יתירה,  קדושה  אלא  עוד 
עבירה  תוסיף –  לא  על  מעבירה  התוצאות  הפעמים  שברוב  (ובפרט  תוסיף 

אל לא תגרע)".

(שופטים פרק ה)6.
קַאשע'7 'שווַארצע  שירה  בשבת  לאכול  המנהג 
(בטעות8)  בארץ  כיום  הנקרא  קטניות  ממין  [דייסה 

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

נ"ע9:
של  ומפיץ  מבסס  מייסד,  מפראג [שהיה  "המהר"ל 
מנהגי ישראל10] קבע מנהג11, אשר בשבוע של פרשת 
בשלח היה מורה לכל מלמדי התינוקות ולכל ההורים 
לילדים קטנים12, לקבץ את הילדים בשבת שירה בחצר 
בית-הכנסת ולספר לילדים את סיפור קריעת ים-סוף, 
וכל  שמשה  בשעה  וציפצפו  הציפורים  שרו  כיצד 
ישיר',  'אז  שירת  את  שרו  ונשים,  אנשים  בני-ישראל, 
והאכילו  הים13  מעצי  פירות  קטפו  הקטנים  והילדים 

את הציפורים ששרו ורקדו.
'קַאשע'  לילדים  לתת  מצווה  היה  "המהר"ל 
[=דייסה, כדי] שיתנוה לפני התרנגולים והציפורים14, 

עמ'  ח"א  עמ' 32. לוח כולל-חב"ד. ובשיחות-קודש תשל"ו  ספר-המנהגים   .6
פרשתנו [ההפטרה  חב"ד בד"כ לקצר בהפטרות, להוציא  459 איתא, שמנהג 

הארוכה ביותר!] כי בה גם המלחמה היא חלק מן השירה, עיי"ש.
בטבת.  י"ז  היום-יום,   - המקור  כולל-חב"ד.  לוח   .72 עמ'  ספר-המנהגים   .7
ד"ה  רח  סי'  בב"ח  כבר  נזכר  שהמנהג  ציין  ח"ב  שם  וציונים  ובהערות 
והתוספות מסתפקים. וכנראה קשור לכל האמור בקטע הבא (כיוון שהמאכל 

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

1057. וראה אנציקלופדיה-תלמודית ערך 'דגן' ובציורים שם.
9. ספר-השיחות תש"ב עמ' 73 [במהדורה המתורגמת ללה"ק: עמ' עא].

10. תורת-מנחם תשמ"ז שבהערה הבאה.
קהילות  בכל  זה  מנהג  עתה  מחדשים  היו  "והלוואי  הרבי:  העיר  בשעתו   .11
522 עמ'  ח"ב  ובלקוטי-שיחות   .448 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  תורת-מנחם  ישראל", 
עד"ז,  לפרסם  כשהציעו  למעשה,  אולם  עיי"ש.  זה,  מסיפור  ההוראה  מבאר 
עתה – כי כנראה נשתקע המנהג לגמרי,  נענו בהוראה: "לא להעתיק כל זה 
מצווה  כך  הנשמע,  דבר  לומר  שמצווה  כשם   =  ) כו'"  כך  כו'  שמצווה  וכשם 
שלא לומר דבר שאינו נשמע) – נדפס בשולחן מנחם ח"ג עמ' רצו הערה א. 

וראה להלן הערה 14.
12. והכוונה גם לילדות - כדמוכח מקריעת ים סוף (תורת-מנחם תשמ"ז שם, 

הערה 115).
13. ראה שמות רבה כא,י.

לומר  [ויש  כן.  ינהוג  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  ראינו  שלא  הרבי: "אלא  והעיר   .14
מהטעמים לזה - מה שכתב אדמוה"ז בשו"ע (או"ח סי' שכד ס"ח) "יש נוהגים 
לתת חיטים לפני העופות בשבת שירה, ואינו נכון שהרי אין מזונותיהם עליך" 
(דפסק כהמג"א שאוסר, ולא כמו שמסיק בס' תוספת שבת הובא באורחות-

לוח השבוע
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יהודים,
צאו מן הגלות!

לבקש את הגאולה בקול גדול
אפילו פעולה אחת של יהודי אחד, יש בכוחה לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה – כפסק דין הרמב"ם: 
"צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל העולם חציו זכאי וכו', עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל 
העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה". על-דרך משל לכף מאזניים שקולה, שאפילו "משהו" יכול 

להטות לכף זכות.
ויש להוסיף, שבזה נכללת גם הפעולה לעורר אודות התקווה והציפייה והדרישה על-דבר ביאת המשיח (דבר 
המקרב ופועל את ביאת המשיח), אשר גם בעניין זה מודגש הכלל ד"המעשה הוא העיקר" – לצעוק ולבקש בפועל 

ממש!
ועל-דרך שמצינו בנוגע לכללות עניין התפילה – שעם היותה "עבודה שבלב", "אי זו היא עבודה שבלב . . זו 
שמכוון  מה  יודע הקב"ה  שבוודאי  (אף-על-פי  ובמחשבה בלבד  הלב  בכוונת  להסתפק  אין  מכל-מקום  תפילה", 
בליבו ומחשבתו), אלא צריך להיות דיבור בפה דווקא. שכן ביחד עם העילוי ד"קלא פנימאה", הרי "לא יתפלל 
בליבו בלבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו, ומשמיע לאוזניו", היינו, שה"קלא פנימאה" הוא באופן שחודר את כל 

כוחות נפשו, עד שנמשך ומתגלה בדיבור ממש.
ומכיוון שכן, צריכים לצעוק בכל כוחות הנפש ובקול גדול: "עד מתי", "דאלאי גלות" [=הלאה הגלות]!!

[ופשוט: שאין סתירה לזה ממאמר רז"ל "המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני אמנה" – שהרי עניין זה אינו 
אלא כאשר יש מקום לחשוש שכוונתו בהשמעת קולו הוא "כאילו אין הקב"ה שומע תפילת לחש", מה-שאין-כן 

כאשר השמעת הקול היא "כדי לכוון יותר"].
והעיקר, כאמור, גאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו בפועל ממש.

 (משיחת שבת פרשת בשלח, שבת שירה, ט"ו בשבט תשמ"ו – התוועדויות ה'תשמ"ו, כרך ב' עמ' 508)

לצעוק ולבקש מתוך שמחה
ישנם הטוענים שצריכים אמנם לצעוק "עד מתי", אבל אף-על-פי-כן מכיוון שנמצאים ביום השבת, ש"אין עצב 

בו", ואדרבה: "וקראת לשבת עונג" – אין מקום לצעוק "עד מתי", שהרי צעקה זו קשורה עם הצער על הגלות!
על כך אומרים להם – אדרבה, תצעקו "עד מתי" מתוך שמחה!

ובמכל שכן וקל וחומר: אם כל עניין של תורה ומצוותיה צריך להיות מתוך שמחה, הרי על אחת כמה וכמה 
ובוודאי  בוודאי   – מהגלות  והשכינה  בני-ישראל  כל  יציאת  מהגלות,  כהיציאה  ונישאה  רמה  למצווה  שבנוגע 

שצריכה להיות מתוך שמחה הכי גדולה! ומכיוון שכן, צעק "דַאלָאי גלות" מתוך "שטורעם" ושמחה גדולה!
...ולכן מכריזים עוד הפעם: "אידן, גייט ַארויס פון גלות"... [=יהודים, צאו מן הגלות!].

יש לכם שאלות וקושיות – השאירו אותם בגלות, או שתיקחו איתכם גם את השאלות והקושיות, ו"תשבי יתרץ 
קושיות ואיבעיות", ובכל אופן, העיקר הוא – "גייט ַארויס פון גלות"...

(שם עמ' 527-528)

משיחוגאולה
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