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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
לכתיבת  מזמנו  הקדיש  הריי"צ  הרבי  למה 
מאמרי  ולימוד  כתיבה  חשבון  על  זיכרונות, 
חסידות? כדי להגיע גם ליהודים שאי אפשר 
להשפיע עליהם בעזרת מאמרים ודברי תורה, 
אלא דרך הסיפורים ההיסטוריים • התוועדות 

עם הרבי

משה רבינו נשלח להזהיר את פרעה על מכת 
הארבה המתקרבת. השאלות על המטרה של 
לחיים  למסר  אותנו  מובילות  הזו  השליחות 
פעם  אף  לתקן,  אפשר  תמיד  עצמנו:  שלנו 
שיעור  לא מאוחר לעלות על דרך המלך  • 

בלקוטי שיחות

שני מכתבים של הרבי בנושא י' שבט. מכתב 
אחד לסופר אליעזר שטיינמן, שלצורך כתיבת 
ערך  החסידות  תולדות  על  ספרים  סדרת 
ובעקבות  החסידות  משנת  על  עומק  תחקיר 
מכתב  הרבי.  לבין  בינו  קרוב  קשר  נוצר  זאת 
בהפצת  המתעסקים  ולכל  "לאנ"ש  נוסף 
היהדות, התורה ומצוותיה, בתוככי כל חובבי 
תורה ומצוה", ועוסק בשליחות החינוכית של 
 • ולפתח  להמשיך  יש  שאותה  הריי"צ  הרבי 

מכתב מבואר

בחשאי  אותו  לכתוב  התחיל  הריי"צ  הרבי 
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה והשואה, 
וכעבור כמעט שלושים שנה הרבי הורה לסיים 
את כתיבתו, במעמד מיוחד בצהרי ערב שבת, 
לקראת "י' שבט הגדול" • תמונה מספרת על 

ספר התורה לקבלת פני משיח
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הגיליון מ הדברים,  טבע 
ל"יום  מוקדש  השבוע 
י'  והקדוש",  הגדול 
ההילולא  יום  שבט. 
זכינו  בו  והיום  הריי"צ,  הרבי  של 

להנהגתו של הרבי.

השיעור בלקוטי שיחות השבוע 
לפרעה  שניתנה  בהתראה  עוסק 
מעמיק  הרבי  הארבה.  מכת  לפני 
הידרדר  לאן  לנו  ומראה  בעניין 
פרעה שהתריס נגד הקדוש ברוך 
הוא, וכעונש על כך נשללה ממנו 
החופשית.  הבחירה  אפשרות 
היה  יכול  פרעה  הכול,  אחרי  אך 
לבחור  האחרונים  בכוחותיו 
לעשות את הטוב, ומכאן ההוראה 
הרבי  ודרש  שחינך  כפי  עבורנו 
יכול  מצב  בכל  יהודי  כל  הריי"צ: 
אחריותנו  וזו  בתשובה,  לחזור 

לקרב כל אחד בדרכי נועם.

במדורי המכתבים וההתוועדות 
על  הרבי  של  מדבריו  הבאנו 
הריי"צ  הרבי  של  הקודש  עבודת 

והשליחות שעלינו להמשיך בה:

מסביר  הרבי  בהתוועדות 
את  הקדיש  הריי"צ  הרבי  מדוע 
זיכרונות  לכתיבת  היקר  זמנו 
עצומה  השפעה  ואיזו  באידיש 
הרבי  ובמכתבים,  לכך;  הייתה 
של  הנפש  במסירות  מתמקד 
בארצות  בתקופתו  הריי"צ  הרבי 
רוחני  מהפך  שחוללה  הברית 
יהדות  את  לחלוטין  ששינה 
בהתמסרות  וגם  הברית,  ארצות 
החינוך  לנושא  שלו  המוחלטת 

היהודי.



עמוקים  הכי  בעניינים  חסידות  מאמרי  בהדפסת  התעסק  הריי"צ]  ההילולא [הרבי  שבעל  זמן  באותו 
"זיכרונות"  בכתיבת  גם  בעצמו  התעסק   – התורה]  שבסודות  הכמוסים  דאורייתא [הסודות  דרזין  ברזין 
[הכוונה ל"ספר הזיכרונות", בו מתאר הרבי הריי"צ את זיכרונותיו והסיפורים ששמע מסבתו ומדודו על 

ימי הבראשית של תנועת החסידות וקורות משפחתו].

לקרוא "זיכרונות"?  שיוכל  ספר  לפלוני  ליתן  הצורך  מהו  כמה:  בעיני  פלא  דבר  זה  היה  שעה  באותה 
הרי מוטב לשלוח לו מאמר חסידות, כך שבאותה מחצית השעה, במקום לקרוא את ה"זיכרונות" ילמד 
מאמר חסידות! ואם אינו מבין בלשון הקודש, ישלחו לו מאמר באידיש (וכבר היו אז מאמרים באידיש). 
ואם גם זה קשה עבורו, הרי לשם כך הדפיסו "פוקח עיוורים" [ספר הדרכה לבעל תשובה, שכתב אדמו"ר 

האמצעי], מאמרים קלים באידיש!

במה דברים אמורים? כאשר לא חושבים אודות יהודי הטובע בים של "עם הארצּות" [ּבּורּות ביהדות]. 
אבל כאשר אדם עומד על שפת הנהר ורואה יהודי שטובע, והלה אפילו אינו יודע שהוא טובע – כיצד 
מאמר  ידי  על  למשותו  יכול  אינו  אם  הנהר.  מן  למשותו  עליו  לראש  לכל  חשבונות?!  אז  שיעשה  יתכן 
חסידות, יעשה זאת על ידי מאמר בנגלה; ואם אינו יכול על ידי מאמר בנגלה, יעשה זאת על ידי פסוק 
חומש בז'רגון [בתרגום לאידיש מדוברת]; ואם גם זה לא עוזר, עליו למשותו על ידי סיפור מעשה שתוכנו 

לא ייתן לו מנוח עד שיעמידנו בקרן אורה.

כאשר בעל ההילולא ראה שישנם כאלו שלא יוכלו להשפיע עליהם על ידי מאמר חסידות, ולא על ידי 
מאמר בנגלה, ואפילו לא על ידי פירוש פסוק חומש בז'רגון – אזי התחיל בכתיבת ה"זיכרונות".

בעל ההילולא ראה שיכול להישאר יהודי אחד, שני יהודים, עשרה יהודים, מאה יהודים (שאחר כך יהיו 
מהם מאה משפחות), שלא יכניסו לביתם שום ענין שנכתב בז'רגון או אפילו בשפת המדינה [רוסית] אם 
תוכנו לא ימשוך אותם... כך שיש צורך להגיש להם את תוכן הדברים אודות הקדוש ברוך הוא ותורתו 

ומצוותיה בצורה כזו שהם יכניסו זאת לבתיהם.

שכל  "תנועה"  שנוצרה  העובדה  את  בנצלו  ה"זיכרונות",  בכתיבת  ההילולא  בעל  התעסק  זה  ומטעם 
אחד רוצה לדעת את קורות חייו של אבי-זקנו, או של אבי-זקנו של חברו. ובראותו שלא מספיק שייכתבו 
הדברים בלשון הקודש, שאז יהיה זה עבור חוג מצומצם בלבד – השתדל שייכתבו הדברים באידיש, ואחר 

כך תורגמו הדברים בשפות נוספות, כדי שיגיעו גם לאלו שמתייראים גם מלשון אידיש...

[הרבי  של  החידוש  את]  רואים  זה  [בעניין  וזהו 
הריי"צ, עליו נאמר:] "איזהו חכם? הרואה את הנולד" 
בדורו.  נשיא  וכמה  כמה  אחת  ועל  כפשוטו,  חכם   –
לראות  [שניתן  בקרבו",  ידיו  מעשה  ילדיו  "בראותו 
עד כמה עמוק חלחלה ההשפעה של אותם זיכרונות, 
ה"מיטווָאך- ידי  על  שהתחנכו  אלו  את]  כשרואים 
גדלו  שמהם  וכו',  הזיכרונות  סיפורי  ידי  על  שעות"*, 
אלו שהם בבחינת "זרעו בחיים", שרואים עליהם שהם 

זרעו של יעקב אבינו אשר "יעקב לא מת".

למה הרבי הריי"צ הקדיש
מזמנו לכתיבת זיכרונות, על חשבון 

כתיבה ולימוד מאמרי חסידות?
(התוועדות י' שבט תשכ"ו)

התוועדות עם הרבי

* עם בואו לארצות הברית בשנת ת"ש, הקים הרבי הריי"צ את מוסד 
חינוך  שעות  לתת  הייתה  שמטרתו  הדת),  לימודי  (שיעורי  של"ה 
הברית.  בארצות  הציבורית  החינוך  במערכת  יהודים  לילדים  יהודי 
בארצות  החינוך  במערכת  דתיים  לימודים  ללמד  היה  אסור  אז  עד 
מהמדינה.  הדת  הפרדת  של  האמריקאית  למסורת  בהתאם  הברית, 
הציבוריים  החינוך  למוסדות  והותר  החוק  תוקן  תקופה  באותה  אך 
להעניק שעה חופשית אחת בשבוע לתלמידים, בה יוכלו ללמוד את 
לימודי הדת שלהם. הפעילות של של"ה התמקדה בשעה הזו, אותה 
ניצלו להוראת יהדות בבתי הספר. מאחר שהייתה זו שעת הלימודים 
האחרונה ביום רביעי בשבוע, התוכנית קיבלה את השם "מיטוואך-

שעה", בתרגום חופשי לעברית: 'שעה ברביעי'.
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אפשר 
לתקן
משה רבינו נשלח 
להזהיר את פרעה 
על מכת הארבה 
המתקרבת. השאלות 
על המטרה של 
השליחות הזו מובילות 
אותנו למסר לחיים 
שלנו עצמנו: תמיד 
אפשר לתקן, אף פעם 
לא מאוחר לעלות על 
דרך המלך.
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק ו, שיחה ראשונה 
לפרשת בוא.

 למה לאיים?

השעבוד  על  קראנו  שמות  בחומש  הקודמות  בפרשות 
של בני ישראל תחת המצרים, שהולך ומחריף. ה' שומע את 
זעקתם ושולח את משה רבינו ובפיו בשורת הגאולה ממצרים, 
של  ובחברה  בכלכלה  שפוגעות  המכות  בסדרת  שמתחילה 

מצרים.

מכות  שבע  אחרי  הסיפור.  את  ממשיכה  בוא  פרשת 
בפרעה  להתרות  משה  את  שולח  ה'  חטפו,  כבר  שהמצרים 
ובמצרים שאם לא ישחררו את בני ישראל, יקבלו את המכה 

השמינית – מכת ארבה. הנה כך נפתחת הפרשה:

י ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת  ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ְרֹעה, ּכִ א ֶאל ּפַ ה: ּבֹ אֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ַוּיֹ
ָאְזֵני ִבְנָך  ר ּבְ ַסּפֵ ִקְרּבֹו. ּוְלַמַען ּתְ ה ּבְ ִתי ֹאֹתַתי ֵאּלֶ ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִשׁ
י ָבם  ְמּתִ ר ַשׂ ִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶשׁ י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאֶשׁ ּוֶבן ּבִ

י ֲאִני ה'. ם ּכִ ִויַדְעּתֶ
אְמרּו ֵאָליו: ְרֹעה ַוּיֹ ה ְוַאֲהֹרן ֶאל ּפַ ֹבא ֹמֶשׁ ַוּיָ

ח  ּלַ ַשׁ ָני?  ִמּפָ ֵלָעֹנת  ֵמַאְנּתָ  ָמַתי  ַעד  ָהִעְבִרים:  ֱא-לֵֹהי  ה'  ָאַמר  ה  ּכֹ
י, ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר  ַח ֶאת ַעּמִ ּלֵ ה ְלַשׁ י ִאם ָמֵאן ַאּתָ י ְוַיַעְבֻדִני! ּכִ ַעּמִ

ְגֻבֶלָך. ה ּבִ ַאְרּבֶ

משום מה נדמה שהפעם משהו כן קורה. יועציו ואנשיו של 
פרעה דוחקים בו להיכנע ולוותר. פרעה מתרכך, וקורא אליו 

בחזרה את משה ואהרן ומסכים לכאורה לשחרור:

ח  ּלַ ַשׁ ְלמֹוֵקׁש?  ָלנּו  ֶזה  ִיְהֶיה  ָמַתי  ַעד  ֵאָליו:  ַפְרֹעה  ַעְבֵדי  אְמרּו  ַוּיֹ
ָאְבָדה  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֲהֶטֶרם  ֱא-לֵֹהיֶהם.  ה'  ֶאת  ְוַיַעְבדּו  ים  ָהֲאָנִשׁ ֶאת 

ִמְצָרִים?
ִעְבדּו  ְלכּו  ֲאֵלֶהם:  אֶמר  ַוּיֹ ְרֹעה,  ּפַ ֶאל  ַאֲהֹרן  ְוֶאת  ה  ֹמֶשׁ ֶאת  ב  ַוּיּוַשׁ

ֶאת ה' ֱא-לֵֹהיֶכם.

בסוף זה מתפוצץ, מש ום שפרעה מסכים ליציאה מוגבלת 
עם סייגים ותנאים, ומשה מסרב. המכות ממשיכות לנחות על 

מצרים בזו אחר זו, עד לגאולה הפלאית. 

של  בפתיח  משהו  להתעכב.  מה  על  יש  כאן  כבר  אבל 
הפרשה מאד לא מובן. נקרא את השאלה בלשונו של הרבי:

לציווי  טעם  משמש  לבו"  את  הכבדתי  "אני  הכיצד 
"בא אל פרעה"?

לכאורה, טעם "בא אל פרעה" הוא על מנת להזהירו 
על מכת ארבה ולהשפיע עליו שיוציא את בני ישראל 
ממצרים. ואילו "אני הכבדתי את לבו" נראה דווקא, 
מאחר  שהרי  לפרעה.  ללכת  שלא  כטעם  אדרבה, 

ש"אני הכבדתי את לבו", שוב לא תועיל ההתראה!

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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ה' אומר למשה לגשת לפרעה, "כי אני הכבדתי 
לכאורה.  שבור  נראה  כאן  התחביר  ליבו".  את 
לא  שאם  פרעה  על  תאיים  לך  לו?  אומר  ה'  מה 
ישחרר את עמי ממצרים, יקבל את מכת ארבה – 
מפני שאני שיחקתי לו בראש וגרמתי לו להמשיך 
להתעקש? הלא אם הקדוש ברוך הוא הכביד את 
יסכים  שלא  כך  אותו  והקשיח  פרעה  של  ליבו 
לשחרר את בני ישראל למרות המכות, האיום לא 
יועיל, ואם כך מה הטעם שמשה יפנה אל פרעה 

בכלל?

מה מיוחד במכה הזו?

כדי להבין איך באמת צריך לקרוא את הפסוק 
תהליך  על  להסתכל  צריך  הקושי,  את  ולתרץ 
לראות  ננסה  יותר.  רחבה  בפרספקטיבה  המכות 
ומתמשך,  ארוך  אחד  כתהליך  המכות  סדרת  את 

ולהבין מה הייתה התכלית שלו מלכתחילה.

המכות  על  כשמסתכלים  שלמעשה,  אלא 
רק  הפרשה  של  בפתיחה  הקושי  הזו,  בצורה 

מתגבר. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

כבר לפני המכה הראשונה, מכת דם, אמר 
הקדוש ברוך הוא למשה: "ואני אקשה את 
לפני  ידע  כבר  משה  כך,  אם  פרעהא".  לב 
על  ישפיעו  לא  כולן,  או  מכות,  שכמה  כן 
פרעה. ולמרות זאת, כאשר הקדוש ברוך 
המכות  על  להזהיר  לפרעה  שלחו  הוא 
לנמק  צריך  היה  לא  הוא  הקודמות[...], 

מדוע הוא שולח אותו לפרעה.
טעם  לתת  צריך  היה  הוא  אפוא  מדוע 

לשליחתו במכת ארבה?
ושאלה זו קשה יותר:

למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כאשר 
הוסיף  הוא  פרעה",  לב  את  אקשה  "ואני 
כבר  משה  אותותייב".  את  "והרביתי 
לב  הקשחת  של  שהתכלית  אפוא  ידע 
בו  הרבות  היא "למען  המכות  ושל  פרעה 

אותותיי".
כשנצטווה  בעיניו  קשה  היה  מה  כן,  ואם 

ללכת אל פרעה להזהיר על מכת ארבה?

באמרו  הוא  ברוך  הקדוש  לו  חידש  ומה 
"כי אני הכבדתי [את ליבו ואת לב עבדיו] 
למען שתי אותותיי [אלה בקרבו]", בשעה 

שידע זאת כבר מקודם?

כשחוזרים אחורה ומסתכלים על שליחותו של 
בנקודה  להבחין  אפשר  פרעה,  מול  רבינו  משה 
'מגלה'  ה'  הדרך,  בתחילת  כבר  מאד.  מעניינת 

למשה את הסוף.

משה  את  מצוות  ה'  שבו  הראשוני  בשלב  עוד 
ואהרן ללכת יחד לפרעה ולבצע מולו את האותות, 
משפט  להם  אומר  ה'  המכות,  עשר  לפני  עוד 
ְוִהְרֵּביִתי  ַּפְרעֹה  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶשׁה  "ַוֲאִני  מדהים: 
ִיְשַׁמע  ְוא  ִמְצָרִים.  ְּבֶאֶרץ  מֹוְפַתי  ְוֶאת  אֹתַֹתי  ֶאת 
דברי  את  מביא  הפסוק  על  רש"י  ַּפְרעֹה".  ֲאֵלֶכם 
חז"ל: "ֵמַאַחר ֶׁשִהְרִׁשיַע ְוִהְתִריס ְּכֶנְגִּדי, ְוָגלּוי ְלָפַני 
טֹוב  ָלׁשּוב,  ָׁשֵלם  ֵלב  ָלֵתת  ָּבֻאּמֹות  רּוַח  ַנַחת  ֶׁשֵאין 
ְוַתִּכירּו  אֹותֹוַתי,  ּבֹו  ַהְרּבֹות  ְלַמַען  ִלּבֹו,  ֶׁשִּיְתַקֶּׁשה 

ַאֶּתם ֶאת ְּגבּוָרִתי".

הלוך  נעה  המטוטלת  הדרך,  כל  לאורך  וכך, 
ושוב – בין האיומים והלחץ על פרעה לשחרר את 
לסרב  להמשיך  שלו  העקשנות  לבין  ישראל,  בני 
למשה  שיקרה.  מראש  שידענו  כפי  לוותר,  ולא 
רבינו זה בוודאי היה ברור. בכל פעם מחדש הוא 
התייצב מול פרעה, ובתוכו ידע כבר איך זה ייגמר. 
הוא ידע שהאיומים לא ירשימו את פרעה, ושהוא 
ימשיך להתבצר בעמדתו. פשוט, כי ה' מקשיח את 
ליבו ולא נותן לו להתגמש. משה רבינו ידע שיש 
מביא  שהוא  במכות  נסתרת,  אולי  אחרת,  מטרה 
על מצרים: להוכיח 'מי כאן בעל הבית', שהעולם 
וגם בני ישראל יכירו בריבונותו של הקדוש ברוך 

הוא ויבינו שהוא ריבונו של עולם.

אם כך, מה פתאום דווקא בקדימון לקראת מכת 
ארבה, ה' רואה צורך להסביר למשה רבינו מדוע 
הוא שוב שולח אותו לפרעה? אפשר לשאול את 
התפלא  שמשה  כנראה  ה' מסביר,  אם  אחרת:  זה 
וציפה להסבר. אבל מה נשתנתה המכה הזו מכל 
המכות, שדווקא כאן משה צריך הסבר לכך שהוא 

נשלח להזהיר את פרעה ולהתרות בו?

שהיא,  סיבה  מאיזו  זאת,  בכל  אם  שני,  ומצד 
הרי  בעצם?  כאן  ההסבר  מהו   – בהסבר  צורך  יש 
את זה שה' הוא זה שמקשה על פרעה להתגמש, 
ויותר  פרעה  את  לשכנע  פחות  נועדו  ושהמכות 
ברוך  הקדוש  של  ושליטתו  עוצמתו  את  להוכיח 
הוא – את זה משה רבינו יודע כבר כמה חודשים 
קודם, עוד מתחילת השליחות שלו. מה ה' מסביר 

 א. וארא ז, ג. 
 ב.  שם. 
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לו שהוא לא ידע קודם?

מה הטעם בהתראה?

בכדי להגיע להסבר, נקדים הקדמה קצרה1.

יקשיב  לא  שפרעה  צפוי  היה  שמראש  אמרנו 
למרותו  להיכנע  יסרב  והאיומים  המכות  ולמרות 
קרה  זה  למעשה  אך  הוא.  ברוך  הקדוש  של 
נתן  ה'  בתחילה,  מדורג.  יותר,  מורכב  בתהליך 
לו,  ולציית  להישמע  האם  בחירה  מרחב  לפרעה 
או לסרב. ה' העניק לו צ'אנס די נדיב. היו לפרעה 
וגם  האותות,  בשלב  נכון:  לבחור  הזדמנויות  שש 

לפני ואחרי כל מכה מחמש המכות הראשונות.

רבינו  משה  מכה  כל  לפני  כזו,  פעם  בכל 
בשליחותו של ה' מתרה בפרעה. הוא מזהיר אותו 
שעליו לשחרר את בני ישראל, ושאם לא יעשה כך 
יקבל מכה אנושה. ופעם אחר פעם פרעה מסרב 
לשמוע. בסירוב החוזר שלו לשמוע לקדוש ברוך 
העונש  את  עצמו  על  גזר  ידיו  במו  פרעה  הוא, 
את  ולשנות  לבחור  היכולת  שלילת  מכל:  הנורא 

גורלו ואת גורל ארצו.

פרעה  של  בידיים  משאיר  לא  ה'  למעשה, 
בובה  מריונטה,  רק  הוא  מעכשיו  הברירה.  את 
לרצות  מסוגל  לא  כבר  הוא  עכשיו  חוטים.  על 
מסביר  הרמב"ם  הנכון.  הדבר  את  ולעשות 
עצמה  היא  בתשובה  החזרה  אפשרות  ששלילת 
ֶשֶּׁיֱחָטא  "ֶאְפָשׁר  מסוימים2:  במקרים  העונש, 
ָהָאָדם ֵחְטא ָּגדֹול אֹו ֲחָטִאים ַהְרֵּבה, ַעד ֶשִּׁיֵּתן ַהִּדין 
ִמֶּזה  העונש]   -] ַהֵּפָרעֹון  ֶשְּׁיֵהא  ָהֱאֶמת,  ַּדָּין  ִלְפֵני 
ּוִמַּדְעּתֹו,  ִּבְרצֹונֹו  ֶשָׁעָשׂה  ֵאּלּו  ֲחָטִאים  ַעל  ַהחֹוֵטא 
ְרׁשּות  לֹו  ַמִּניִחין  ְוֵאין  ַהְּתׁשּוָבה  ִמֶּמּנּו  ֶשּׁמֹוְנִעין 
ֵאּלּו  ַּבֲחָטִאים  ְויֹאַבד  ֶשָּׁימּות  ְּכֵדי  ֵמִרְשׁעֹו,  ָלׁשּוב 

ֶשָׁעָשׂה". החטא ועונשו.

צלף  על  נחשוב  דוגמה.  לכך  מביא  הרבי3 
שמחזיק בידו רובה צלפים ומתכונן לירות למוות 
על  ללחוץ  אם  הבחירה  בידו  מפשע.  חף  באדם 
ההדק  על  לוחץ  שהוא  אחרי  אך  לא.  או  ההדק 
את  לתקן  יוכל  לא  לעולם  הוא  נורה,  והקליע 
חטאו. האירועים כבר לא בשליטתו, ושום חרטה 

ותשובה לא יועילו לו.

מהמכה  לפרעה.  שקרה  מה  בדיוק  זה 

של  עמוקה  מחשבתית  לסוגייה  קשור  כאן  הנדון  הנושא  כי  רק  נציין   .1
בחירה חופשית ועונש, וכאן ניגע בדברים רק על קצה המזלג בלי להיכנס 

לעומקם.
2. פרק ו' מהלכות תשובה הלכה ג.

3. בשיחה זו, שוה"ג להערה 43. וראה שם ביאור העניין בפירוט ובאריכות.

המכה  על  מרשותו.  יצא  כבר  זה  החמישית, 
השישית הוא אפילו לא הוזהר. הוא רואה אל מול 
לפתוח  מסוגל  לא  אבל  נחרבת,  מצרים  את  עיניו 
את השערים. בתחילה נתן ה' לפרעה דרך חזרה. 
על  'לחיצה  הייתה  כבר  זו  מכות,  חמש  לאחר  אך 
לו  הייתה  ולא  מדי,  מאוחר  היה  כבר  זה  ההדק'. 

דרך חזרה.

זהו בדיוק העונש ההולם את התנהגותו וחטאיו 
מצח  ובעזות  בחוצפה  התריס  פרעה  פרעה.  של 
נגד ריבונותו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא היה 
מוכן להכפיף את עצמו בכלום כלפי הקדוש ברוך 
הבחירה.  יכולת  בשלילת  נענש  הוא  לכן  הוא. 
בעזות  התריס  "פרעה  בשיחה:  הרבי  של  בלשונו 
אשר  ה'  "מי  באמרו  הוא  ברוך  הקדוש  נגד  מצח 
'מתרגש'  הוא  שאין  היינו  בקולו?!",  אשמע 
העולה  ככל  לעשות  ובדעתו  הוא  ברוך  מהקדוש 
שאינו  מלמעלה  לו  הוכיחו  זאת  וכנגד  רוחו.  על 
ברשות עצמו כלל, ושכל אשר יעשה יהיה רק כפי 

רצונו של הקדוש ברוך הוא".

שלא  ארבה  במכת  קרה  מה  להבין  נוכל  כעת 
קרה קודם. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

המכה היחידה שציווה הקדוש ברוך הוא 
לאחר  עליה  בפרעה  להתרות  משה  את 
שנתקיים "ויחזק ה' את לב פרעה", הייתה 
מכת ארבהג. ולכן במכה זו דווקא הוצרך 

הקדוש ברוך הוא לתת לו טעם.
אין  פרעה  בפני  זו  להתראה  בפשטות,  כי 
כל הבנה, בשעה שהקדוש ברוך הוא עצמו 

הכביד את לבו שלא יתפעל מההתראה.
שאם  אדם  באזני  בהתראה  כלל,  [בדרך 
מסוים,  בעונש  ייענש  וכך  כך  יעשה 
המטרה היא לגרום לו שלא יחטא בחטא 
בידו  ניתנת  ולפחות  יימנע.  והעונש  זה, 
האפשרות להימנע מהעונש, על ידי קבלת 

האזהרה והימנעות מעשיית החטא.
שפרעה  הייתה  הכוונה  דידן  בנידון  ואילו 
"למען  העונש,  את  יקבל  ואכן  ישמע  לא 
מזו,  ויתירה  בקרבו".  אלה  אותותיי  שתי 
הרי  לבו",  את  הכבדתי  ש"אני  מאחר 
את  למנוע  בידו  ברירה  ניתנה  לא  שכלל 

העונש.]

6

 ג. משא"כ בברד, נאמר (ט, יג) רק הציווי "שלח את עמי ויעבדוני", אבל 
לא "כי אם מאן גו'" – התראה. 
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לפנינו  נסדר  היטב,  הדברים  את  לתפוס  כדי 
מה  הפסוקים  מתוך  ונראה  המכות  עשר  כל  את 
הייתה  ומה  למכה,  שקדמה  ההתראה  אופי  היה 

התגובה של פרעה אחריה.

ניתן לראות שנקודת הִמפנה הייתה אחרי מכת 
שחין. אז ה' קשר לפרעה את הידיים ושולל ממנו 
התורה  שבה  הראשונה  הפעם  זו  הבחירה.  את 
אומרת לנו שלא פרעה הוא זה שבחר לשמור את 

אחרילפני

ֲאֶשׁר דם ַּבַּמֶּטה  ַמֶּכה  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ַּבְיאֹר  ֲאֶשׁר  ַהַּמִים  ַעל  ְּבָיִדי 

ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְוא ָשַׁמע ֲאֵלֶהם

ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַשֵּׁלַח ִהֵּנה צפרדע
 ָאֹנִכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְל

ַּבְצַפְרְּדִעים

ָהְרָוָחה  ָהְיָתה  ִּכי  ַּפְרעֹה  ַוַּיְרא 
ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְוא ָשַׁמע ֲאֵלֶהם

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְוא ָשַׁמע ֲאֵלֶהםכינים

ִאם ֵאיְנ ְמַשֵּׁלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ערוב
 ּוְבַעְּמ  ּוַבֲעָבֶדי  ְּב ַמְשִׁליַח 

ּוְבָבֶּתי ֶאת ֶהָערֹב

ַּבַּפַעם  ַּגם  ִלּבֹו  ֶאת  ַּפְרעֹה  ַוַּיְכֵּבד 
ַהּזֹאת ְוא ִשַּׁלח ֶאת ָהָעם

ְועֹוְד דבר ְלַשֵּׁלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ִאם 
הֹוָיה  ה'  ַיד  ִהֵּנה  ָּבם.  ַמֲחִזיק 
ַּבּסּוִסים  ַּבָּשֶׂדה  ֲאֶשׁר   ְּבִמְקְנ
ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן 

ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד

ֶאת  ִשַּׁלח  ְוא  ַּפְרעֹה  ֵלב  ַוִּיְכַּבד 
ָהָעם

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרעֹהשחין
ְוא ָשַׁמע ֲאֵלֶהם

ָּבָרד ברד ָמָחר  ָּכֵעת  ַמְמִטיר  ִהְנִני 
ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶשׁר א ָהָיה ָכמֹהּו 
ִהָּוְסָדה  ַהּיֹום  ְלִמן  ְּבִמְצַרִים 

ְוַעד ָעָּתה

הּוא  ִלּבֹו  ַוַּיְכֵּבד  ַלֲחטֹא  ַוּיֶֹסף 
ְוא  ַּפְרעֹה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ַוֲעָבָדיו. 

ִשַּׁלח ֶאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל

ַעִּמי ארבה ֶאת  ְלַשֵּׁלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ִאם 
ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶל

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוא ִשַּׁלח 
ֶאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוא ָאָבה חושך
ְלַשְּׁלָחם

ַלְיָלה בכורות ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹשׁה  ַוִּיְקָרא 
ַּגם  ַעִּמי   ִמּתֹו ְּצאּו  קּומּו  ַוּיֹאֶמר 
ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַאֶּתם 

ֶאת ה' ְּכַדֶּבְרֶכם

איום  התראה: 
אם  מותנה. 
תשחרר,  לא 

תקבל מכה

שולל  ה' 
מפרעה את 

הבחירה

ראשונה  התראה 
שלילת  אחרי 

הבחירה
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השערים נעולים, אלא "ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה".

על פניו, מכאן והלאה באמת כבר אין שום טעם 
להתרות בפרעה, לאיים עליו וללחוץ אותו. משום 
שזה כבר לא הוא, זה לא בידיו. ואכן, במכה הבאה 
אפשר לראות שלא הייתה התראה. זו הייתה רק 
הודעה: "עֹוְד ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי ְלִבְלִּתי ַשְּׁלָחם, ִהְנִני 
ָהָיה  א  ֲאֶשׁר  ְמאֹד  ָּכֵבד  ָּבָרד  ָמָחר  ָּכֵעת  ַמְמִטיר 
ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד ָעָּתה". פרעה 
הוא לא פונקציה בכלל. לא מבקשים ממנו לחזור 
שהוא  מתבשר  רק  הוא  איום.  לא  היא  המכה  בו, 

עומד לקבל אותה.

וכאן  ארבה.  מכת  השמינית,  המכה  מגיעה  ואז 
משה רבינו  את  שוב שולח  ה'  קורה משהו מוזר. 
לפרעה, אבל לא בכדי להודיע אלא כדי להתריע 
ַאָּתה  ָמֵאן  "ִאם  מפורשת:  התניה  כאן  יש  ולאיים. 
ַאְרֶּבה  ָמָחר  ֵמִביא  ִהְנִני  [אז]  ַעִּמי,  ֶאת  ְלַשֵּׁלַח 

."ִּבְגֻבֶל

ששללו  אחרי  מבין.  לא  רבינו  משה  זה  ואת 
אחרת,  באפשרות  לבחור  האפשרות  את  מפרעה 
פשר  מה   – לחטוא  להמשיך  אותו  ו'מאלצים' 

ההתראה? מה היא נועדה להשיג?

התעללתי במצרים

לפרעה  לגשת  מדוע  למשה?  מסביר  ה'  ומה 
ואת  ליבו  את  הכבדתי  אני  "כי   – אותו?  ולהזהיר 
לב עבדיו למען ִשתי אותותיי אלה בקרבו ולמען 
התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באוזני  תספר 

במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם".

בלשונו  הדברים  את  נקרא  כאן?  ההסבר  מהו 
של הרבי:

ועל כך נתן הקדוש ברוך הוא את הטעם 
"כי אני הכבדתי [את ליבו ואת לב עבדיו] 
ולמען  בקרבו]  אלה  [אותותיי  שתי  למען 
אשר  את  בנך]  ובן  בנך  [באוזני  תספר 

התעללתי במצרים".
רש"י)  שפירש  (כמו  משמעו  "התעללתי" 
שם  הוא  ברוך  שהקדוש  היינו  "שחקתי", 
את מצרים ללעג ושחוק. מצד אחד הכביד 
את לבם ונטל מהם (כביכול) את הבחירה, 
ומזהירם  בהם  מתרה  הוא  זה  עם  וביחד 

שאם לא ישמעו בקולו ייענשו על ידו.
[ולכן] גרם הקדוש ברוך הוא לכך שכבר 
 – "התעללתי  אשר  ניכר  יהיה  בהתראה 

יכולת  כל  אין  שלפרעה  היינו  שחקתי", 
להביע דעה בנוגע לעצמו.

אמרו  ארבה  מכת  על  ההתראה  לאחר 
לנו  זה  יהיה  מתי  "עד  פרעה:  עבדי 
למוקש [שלח את האנשים ויעבדו את ה' 
אלוקיהם]. הטרם תדע כי אבדה מצרים", 
וטענה זו נתקבלה בדעת פרעה, עד שקרא 
אליו שוב "את משה ואת אהרן" כדי לומר 

להם "לכו עבדו את ה' אלוקיכם".
מהטענה "הטרם  ביותר  התפעל  אכן  הוא 
תדע כי אבדה מצרים", עד כדי כך שעוד 
במיוחד  שלח  בפועל  המכה  בוא  בטרם 
שלוחים למצוא את משה ואהרן כדי לומר 
דבר   – אלוקיכם"  ה'  את  עבדו  "לכו  להם 

שלא אירע באף אחת משאר המכות.
ואף על פי כן, הנה בשעת מעשה גופא לא 
היתה בידו יכולת להכניע עצמו בפני משה 
מצרים"  אבדה  "כי  הטענה  שמצד  אף   –
(שהראה בעצמו כמה הושפע ממנה) היה 

צריך להיכנע.
את  הכבדתי  ש"אני  לפי  אלא  זאת  אין 
לבו", ופרעה גופא אינו נתון ברשות עצמו 

כלל.

אני  "כי  במילים  נמצאת  לא  למשה  התשובה 
בהמשך.  נמצאת  התשובה  ליבו".  את  הכבדתי 
ֶאל  "ּבֹא  הפסוקים:  את  לקרוא  צריך  כך  בעצם, 
ַּפְרעֹה. ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען 
ִשִׁתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו. [ולכן, כחלק מהעונש של 
להתרות  אותך  שולח  אני  הבחירה  יכולת  שלילת 
בפרעה] ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבאְׇזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֵאת ֲאֶשׁר 
ָבם  ַשְׂמִּתי  ֲאֶשׁר  אֹתַֹתי  ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים  ִהְתַעַּלְלִּתי 

ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'".

לראות  אפשר  הפסוקים,  את  כך  כשקוראים 
של  הבחירה  ודרגת  ומחמיר  הולך  העונש  איך 
הראשונות,  המכות  בחמש  מצטמצמת.  פרעה 
לוקח  ה'  שחין,  מכת  אחרי  שלו.  כולה  הבחירה 
ממנו את יכולת הבחירה. זה מומחש היטב במכה 
אלא  פרעה  על  מאיימים  לא  שלפניה  השביעית, 
רק מודיעים לו. ובמכה השמינית, מכת ארבה, זה 
כבר הופך לחלק מהעניין עצמו: ה' מראה לפרעה 
אונים  חסר  שפרעה  ולכולם ,  למצרים  עצמו, 

והשליטה איננה בידיו.

המכה.  שלפני  ההתראה  בשלב  כבר  קורה  זה 
משתכנע  הוא  סרק.  איום  לא  שזה  יודע  פרעה 
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שבסירוב שלו לשחרר את בני ישראל הוא ממיט 
היטב  מבין  הוא  מצרים".  "אבדה  אסון.  ארצו  על 
שזה סופה של החקלאות המצרית, מקור החיים 
מתחיל  אפילו  פרעה  האימפריה.  של  והכלכלה 
למתווה  להסכים  כדי  מיוזמתו  צעדים  לעשות 
ואהרן  משה  את  אליו  קורא  הוא  שחרור.  של 
את  עבדו  "לכו  ייאמנו:  שלא  המילים  את  ואומר 
מצליח  לא  הוא  מה  משום  אבל  אלוקיכם".  ה' 
שלא  פסיכולוגי  או  רגשי  מחסום  על  להתגבר 
דין  של  בסופו  לה'.  ולציית  לחתום  לו  מאפשר 
ודברים קצר הוא מתהפך, ומגרש את משה ואהרן 

מעל פניו.

זה מה שה' אומר למשה רבינו. אני שולח אותך 
מהם  לעשות  כלומר:  במצרים,  'להתעלל'  כדי 
אותו  ולהציג  פרעה  את  ולהגחיך  להלעיג  צחוק. 
ההחלטות  את  לקבל  מסוגל  לא  שכבר  כדחליל 
שהוא עצמו יודע שהן הנכונות עבורו ועבור עמו 
לפרעה  שמציע  אמיתי,  איום  כאן  היה  וארצו. 
את  ישחרר  רק  אם   – האסון  את  למנוע  דרך  גם 
אם  האיום:  את  קולט  באמת  פרעה  ישראל.  בני 
משתכנע  גם  הוא  תושמד.  הכלכלה  תשחרר,  לא 
ורוצה למנוע את העונש הנורא. אבל מישהו לקח 
לו את יכולת הבחירה. אפילו כשהקרחון מתקרב 
אליו במהירות, הוא לא יכול לסובב את הספינה 

ולהימלט מהאסון.

אפשר לעשות תשובה

אחרי כל ההסברים, נשאלת שאלה פשוטה:

אמנם "אני הכבדתי" הוא עונש שהגיע לו 
על אשר "הרשיע והתריס כנגדי" לפני כן 
בבחירתו. אך כיוון שלאחר מכן הוא בכל 
על  להענישו  ייתכן  כיצד  אנוס,  היה  זאת 
עמי]",  את  אתה [לשלח  שעתה "מאן  כך 

מעשה שלא הייתה לו בו בחירהד?

בבסיס המושג של שכר ועונש, יש הנחה אחת: 
תגמול.  יש  לעשות,  בוחר  שאדם  פעולה  כל  על 
אם פרעה לא יכול היה לעשות שום דבר אחרת, 
לבחור,  היכולת  עצם  את  ממנו  שלל  שה'  מפני 
להעניש  אפשר  איך   – אחרת  ולעשות  להחליט 

אותו על כך?

נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

התשובהה,  באגרת  מבאר  הזקן  רבינו 
מספיקין  "אין  עליו  שנאמר  מי  שאפילו 
דחק  "אם  הנה  תשובה",  לעשות  בידו 
תשובה –  ועשה  יצרו  על  ונתגבר  ונתחזק 

מקבלין תשובתו".
לפי ש"אין מספיקין" היינו רק שמלמעלה 
מציבים  כן,  על  ויתר  בידו,  מסייעים  אין 
התשובה,  בעשיית  מסוימים  קשיים  לפניו 
עד שלא יוכל לשוב אלא אם "דחק". אבל 
לעשות  שלא  ושלום  חס  מוכרח  הוא  אין 
הבחירה  יכולת  קיימת  בידו  ואף  תשובה, 
להתגבר על כל המניעות ולעשות תשובהו.

לאחר  אפילו  לפרעה.  בנוגע  גם  הוא  וכן 
עדיין  פרעה"[...],  לב  את  ה'   ש"ויחזק 
להתגבר  בחירה  יכולת  בידו  הייתה 

ולעשות תשובהז.

במשנה4 נאמר: "ָהאֹוֵמר: "ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא 
ְּתׁשּוָבה".  ַלֲעׁשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקים  ֵאין  ְוָאׁשּוב", 
באדישות,  וחוטא  במצוות  שמזלזל  אדם  כלומר, 
בגלל הידיעה שתמיד תהיה לו האפשרות לחזור 
הדרך  את  בפניו  חוסמים  מהשמים   – בתשובה 

חזרה.

את  הזקן  אדמו"ר  מצטט  התניא,  בספר 
ָּדַחק,  ִאם  "ֲאָבל  הסתייגות:  מוסיף  אך  המשנה, 
ְוִנְתַחֵּזק, ְוִנְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו, ְוָעָשׂה ְּתׁשּוָבה - ְמַקְּבִלין 

4. יומא, פ"ח מ"ט.

בהל'  הרמב"ם  שיטת  ע"פ  לומר  מוכרח  [ וכן  לתרץ  יש  להעונש  בנוגע   ד. 
תשובה שם – בכדי שלא יקשה עליו מדילי' (שם פ"ה ה"ד) "אילו הא-ל היה 
גוזר על האדם כו' באיזה דין ואיזה משפט נפרע כו'"], שהוא ע"ד הדין (ב"מ 
מב, א. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"ב הט"ו. הל' שכירות פ"א ה"ד) שתחלתו 

בפשיעה וסופו באונס חייב.
לא  פטור,  באונס  וסופו  בפשיעה  שתחלתו  וש"נ)  שם.  (ב"מ  להמ"ד  [וגם 
יוקשה עליו ממה שנפרע מפרעה (וכן סיחון וכנענים וכו' המנויים ברמב"ם 
הל' תשובה פ"ו שם) – כי י"ל, דשאני בנדו"ד, דמכיון שמה שנאנס אח"כ 
בטענת  עצמו  את  לפטור  לו  א"א  שבתחלה,  פשיעותו  מחמת  בא  עצמו  זה 

אונס].
אבל עדיין אינו מובן: הרי הקושיא שברמב"ם (פ"ה שם) – על הס"ד "אילו 

גם  כ"א  נפרע",  כו'  דין  רק "באיזה  הוא [לא  כו'"  האדם  על  גוזר  הי'  הא-ל 
והרי  כך".  עשה  כו'  לנו  מצוה  הי'  "היאך  הקושיא)]  תחלת  זהו  (ואדרבה, 
הביאור שבפ"ו שם "כדי להודיע כו'" מתרץ רק "למה הי' שולח לו כו'", אבל 

אינו מתרץ עדיין: איך צוה לפרעה "שלח עמי ויעבדוני"? 
 ה. פי"א. ובח"א – פכ"ה (לא, ב). 

חדא"ג  א.  טו,  (חגיגה  לידחוק  הו"ל  ובכ"ז  מאחר  חוץ  דשמע  אחר  וע"ד   ו. 
מהרש"א שם ד"ה יצתה בת קול. וראה גם ר"ח שם). וגם ע"ד הפשט מצינו 

זה – ראה פרש"י ס"פ בראשית ו, ו (ד"א כו'). תשא לב, יב. ועוד. 
הרעה  על  ה'  וינחם  ילמדו):  למקרא  חמש  בן  (שגם  הוא  מפורש  ומקרא   ז. 

אשר דבר לעשות לעמו. 
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ְּתׁשּוָבתֹו". יש כאן חידוש עקרוני: באופן מוחלט, 
בלתי  היא  שהתשובה  כזה  מצב  אין  לעולם 
קשה  זה  לפעמים  קשה,  זה  לפעמים  אפשרית. 
מציבים  מלמעלה  שאפילו  מפני  יותר  הרבה  עוד 
מכשולים וקשיים בדרך חזרה. אבל מי שבכל זאת 
יתאמץ ויתעלה מעל כל האתגרים, יקבלו בשמים 
ולחזור  להשתפר  יכול  הוא  שלו.  התשובה  את 

לדרך הישר, וגם לתקן את מעשיו בעבר.

מגלים  אנחנו  עכשיו,  עד  שלמדנו  למה  בניגוד 
את  הקשה  שה'  אחרי  גם  מדהימה.  תובנה  כעת 
שלו,  הבחירה  מנגנון  את  ונטרל  פרעה  של  ליבו 
אמנם  ה'  כי  קיבל.  שהוא  לאזהרה  ערך  היה 
הנכונה,  בבחירה  לבחור  הדרך  את  בפניו  ִהקשה 
אבל  אולי  קטנה  יכולת,  לו  הייתה  עדיין  אבל 
משמעותית, לבחור בטוב ולשלח את עם ישראל 
ממצרים. למעשה הוא לא בחר בהחלטה הנכונה, 
אפילו  נותר:  המסר  אבל  סופית.  נענש  ולכן 

לפרעה הרשע היה עדיין סיכוי לחזור בתשובה.

כך מספרת הגמרא5:

ֱאִליָשׁע ֶּבן ֲאבּוָיה היה אחד מגדולי התנאים, 
מאוחר  בשלב  שני.  בית  חורבן  אחרי  שחי 
שחווה,  מיסטית  חוויה  בעקבות  חייו,  של 
לרומאים.  והתחבר  כולה  בתורה  כפר 
כינוי  "ַאֵחר",  בשם  חכמים  אותו  כינו  מאז, 

שמבטא את ההתנכרות והזרות שלו.

המובהק,  תלמידו  ההתרחשויות,  למרות 
רבי מאיר, המשיך ללמוד ממנו ולהתפלפל 

עימו בדברי תורה.

בדרך,  מאיר  ורבי  'אחר'  הלכו  אחת  בשבת 
מאיר  רבי  ואילו  סוסו  על  רכוב  כש'אחר' 
הולך רגלית, שכן אסור לרכוב על סוס ביום 

השבת.

פונה  כשלפתע  תורה,  דברי  ודיברו  הלכו 
עד  בך,  "חזור  לו:  ואומר  מאיר  לרבי  'אחר' 
אסור  ההלכה,  פי  על  שבת".  תחום  כאן 
מסוים.  לתחום  מעבר  לעיר  מחוץ  ללכת 
על  לעבור  לא  תלמידו  את  מזהיר  'אחר' 

איסור שבת ומזכיר לו לחזור חזרה.

אתה  "אף  לו:  ואמר  לרבו  מאיר  רבי  פנה 
חזור בך!", כשכוונתו כפולה – חזור גם אתה 

לעיר, וחזור לדרך היהדות!

5. מסכת חגיגה, דף טו, עמוד א.

בתגובה, סיפר לו 'אחר' סיפור: פעם רכבתי 
הקדשים,  קודש  חורבות  מעל  סוס  על 
לפתע  בשבת.  להיות  שחל  הכיפורים  ביום 
קודש  ממקום  שבקעה  קול  בת  שמעתי 
ׁשֹוָבִבים,  ָּבִנים  "ׁשּובּו  והכריזה:  הקדשים 
הקדוש  ּוָמָרד".  ּכֹוִחי  ֶׁשָּיַדע  ֵמַאֵחר,  חּוץ 
לכל  קורא  הוא  מסר:  לי  שלח  הוא  ברוך 
יהודי בכל מצב לשוב בתשובה, חוץ ממני. 

לי אין דרך חזרה.

לבקש  מאיר  רבי  חדל  לא  כך  אחר  גם  אך 
ידע  מאיר  רבי  בתשובה.  שישוב  מרבו 
דרך  מחיפוש  להתייאש  לו  היה  שאסור 
התשובה, אפילו אחרי הדברים המפורשים 

ששמע מהשמיים.

ברגעי חייו האחרונים של 'אחר', בא לבקרו 
רבי מאיר והפציר בו לשוב בתשובה. שאל 
חוטא  של  תשובה  יקבלו  "האם  'אחר': 

כמוני?", ורבי מאיר השיב בחיוב.

אלישע בן אבויה התחיל לבכות, וכך החזיר 
את נשמתו ליוצרה. שמח רבי מאיר ואמר: 

"דומה שמתוך תשובה נסתלק רבי".

אין דבר העומד בפני התשובה

ההוראה מכך מובנת בפשטות רבה:
ומה אם פרעה, שבהיותו בן אומות העולם 
קיבל את חיותו משלש קליפות הטמאותח, 
היה ביכלתו לעשות תשובה אפילו לאחר 

ש"הכבדתי את לבו",
הקדושה,  מצד  באה  שחיותו  ישראל,  בן 
מהנפש האלקית אשר "גם בשעת החטא 
על   –  [...] יתברךט"  אתו  באמנה  היתה 
יכולת  בידו  יש  שְלעולם  וכמה  כמה  אחת 
לאמתו  אשר  "לבו",  את  לגלות  הבחירה 
של דבר "ער" הוא תמיד (היינו שאין הוא 
רק  אלא  לבו,  את  "לעורר"  אפילו  צריך 
ומסתירים  המכסים  הדברים  את  להסיר 
לך  "אין  שהרי  תשובה,  ולעשות  אותו), 

דבר העומד בפני התשובהי".

מבחינה  גם  חוטא.  רשע,  באמת  היה  פרעה 

 ח. תניא ספ"א. ספ"ו. 
 ט. תניא ספכ"ד. 
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לכוחות  שייכת  הייתה  שלו  הנפש  רוחנית, 
הטומאה. ובכל זאת, אם הוא היה "דוחק ומתחזק 
ולשוב  לתקן  דרך  לו  הייתה  יצרו",  על  ומתגבר 
הוא  שאליה  האל-חזור  בנקודת  אפילו  בתשובה, 

הגיע בעקבות חטאיו.

על  אותנו  מלמד  זה  מה  נחשוב  כך,  ואם 
לחזור  שרוצה  יהודי  פרעה,  כמו  שלא  עצמנו. 
בתשובה לא צריך להפוך להיות מישהו אחר. כל 
שגם  אלוקית  נשמה  בעל  קדוש,  טוב,  הוא  יהודי 
שלה  החיים  ביותר  הירודים  הרוחניים  במצבים 
הם משיכה אל ה' ושאיפה לעשות את רצונו. זה 
האלוקית  הנפש  אותנו:  מלמדת  שהחסידות  מה 
לה'  ונאמנה  דבוקה  נשארת  מצב,  בכל  לעולם, 
וההתנהגויות,  המעשים  ברמת  אם  גם  יתברך, 
ואפילו המחשבות והרגשות, אנחנו רואים סיפור 

הפוך, של יהודי שנטש הכול והתנתק מיהדותו.

של  מזו  יותר  הרבה  קלה  המשימה  יהודי  אצל 
פרעה. יהודי שעזב את דרך התורה והמצוות, וגם 
צריך  ושם,  פה  ונפל  שחטא  מצוות  שומר  יהודי 
רק לחשוף את מי שהוא באמת. להתנער מאבק 
רוחני שדבק בו, ולהבין שהוא שייך באמת למקום 
זוהי  כזה.  ויהיה  היה  ותמיד  יהודי  שהוא  אחר. 
תשובה במובן הכי פשוט ועם זאת הכי עמוק של 

המילה: לשוב הביתה, לשוב לעצמך.

כשמבינים כך את מהותה של התשובה, מבינים 
שלא יכול להיות מצב כזה שבו אין דרך חזרה. זה 
משנה את ההסתכלות שלנו גם פנימה על עבודת 
יהודי  כל  על  המבט  את   – החוצה  וגם  שלנו,  ה' 

באשר הוא יהודי:

והתנהגות זו דרש בעל ההילולא [- הרבי 
אליו  ומהמקושרים  מחסידיו  הקודם6] 
שלא  בעקבותיו,  מההולכים  רק  ואפילו 
נכלל  סוג  באיזה  חשבונות  שום  לערוך 

6. יום ההילולא שלו חל בי' בשבט, בסמיכות לשבוע פרשת בא.

בכל  בויא  להתרות  אלא   [...] פלוני  יהודי 
נועם  בדרכי  וזאת  תשובה.  שיעשה  אופן 
בפניו  יבאר  שהמתרה  זה  ידי  על  דווקא, 
אשר בכח התשובה יחסוך מעצמו את כל 

הייסורים רחמנא ליצלן.
ותעמולה  לעבודה  כרותה  "ברית  והרי 
שאינן חוזרות ריקםיב", שההתראה בדרכי 
על  משפיעה  במאוחר,  או  במוקדם  נועם, 
והוא  הלב  כבדות  ממנו  שתוסר  אחד,  כל 

אכן עומד לצאת מן הגלות.

בטעות  שהצטרף  ברווז  בגוזל  מעשה 
אפרוח  שהוא  וחשב  תרנגולים,  למשפחת 
האפרוחים  יוצאים  היו  יום  מדי  כמוהם. 
כשהיו  מזון.  ללקט  תרנגולת  אמא  עם 
חוזרת  הייתה  הנהר,  לשפת  מתקרבים 
אנחנו  מסוכנים.  המים  באוזניהם:  ומשננת 
לא יודעים לשחות, ואם ניפול – נטבע. גם 

הברווז חשש כמו כולם מהמים הזורמים.

כמה  ודרדרה  חזקה  רוח  נשבה  אחת  פעם 
הקטנים  האפרוחים  לנהר.  מהאפרוחים 
התחיל  הברווז  מיודענו  אך  למוות.  טבעו 
הוא  פתאום  ובנחת.  בקלות  במים  לשייט 
לשחות  יודע  הוא  ומעולם  שמאז  גילה 

והנהר איננו איום עבורו בכלל.

גם פרעה יכול היה לעשות תשובה. אבל זה 
דומה יותר לאפרוח שיתאמן שוב ושוב עד 
שימצא דרך לצלוח את הנהר. אך אצלנו זה 
אחרת. החסידות אומרת לנו: "אינך תרנגול, 
להתאמץ  צריך  לא  אתה  ברווז".  אתה 
בנהר,  לשחות  כדי  אחר  למישהו  ולהפוך 

יש לך את זה מלידה. תמיד היית מסוגל.

 י. ירושלמי פאה פ"א ה"א (בפני בעלי תשובה). מהנ"ע בז"ח ס"פ בראשית. 
רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. תניא פכ"ה. אגה"ת רפ"ד. 

 יא. וכמובאר בארוכה תניא פרק לב. ועייג"כ הגהות הצ"צ (נדפסו ב"קיצורים 

והערות" ע' לו) וש"נ. 
 יב. היום יום ס"ע לא. וראה גם שם ע' מג ובכ"מ. 
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לחיות עם הזמןדברי הימים

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:2817:4716:5017:4816:3717:4616:5117:49בא

16:3517:5216:5617:5416:4417:5216:5717:55בשלח

ה' בשבט ה'תשפ"ג – י"ב בשבט ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קצד.הל' נחלות פרק ז.הל' גזילה ואבידה פרק יג-טו.ה' בשבטו'

מל"ת רסט. מ"ע רד.פרק ח.פרק טז-יח.ו' בשבטש"ק

הל' חובל ומזיק.. בפרקים אלו. ז' בשבטא'
מ"ע רלו.פרק ט.פרק א-ג.

מ"ע רלו.פרק י.פרק ד-ו.ח' בשבטב'

פרק ז-ח. הל' רוצח ושמירת נפש.. ט' בשבטג'
מ"ע רלו. מל"ת רפט. רצו.פרק יא.בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד.י' בשבטד'
פתח פיך וגו'. ספר שופטים והוא ספר 

ארבעה עשר.. הל' סנהדרין.. בפרקים 
אלו. פרק א.

מ"ע רכה. מל"ת רצה. רצב.

מ"ע רמז. מל"ת רצג. רצז. פרק ב.פרק ה-ז.י"א בשבטה'
מ"ע קפב.

מ"ע קפא. מל"ת שט. רחצ. פרק ג.פרק ח-י.י"ב בשבטו'
מ"ע קפד.

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד'
לפני 

הזריחה
4.365.235.456.469.1411.5412.245.09.05.35ו', ה' בשבט

4.355.235.456.459.1411.5412.245.09.95.35ש"ק, ו' בשבט
4.355.225.446.459.1411.5412.245.10.85.36א', ז' בשבט
4.355.225.446.449.1311.5412.245.11.75.37ב', ח' בשבט
4.345.215.436.439.1311.5412.245.12.75.38ג', ט' בשבט
4.345.215.436.439.1311.5512.255.13.65.39ד', י' בשבט

4.335.205.426.429.1311.5512.255.14.55.40ה', י"א בשבט
4.335.205.426.419.1311.5512.255.15.45.41ו', י"ב בשבט
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(מכתב ז אדר תשכ"ו)

הוא  שבשבילי  מיוחד],  יום  [הגיע  מיומיים  יום  ופנה  בא  בינתיים 
כוונתי  כבודו.  בשביל  גם  הוא  שכן  ותקותי  מיוחד,  ערך  בעל  תאריך 
לעשירי בשבט, יום ההילולא של כ״ק מו״ח אדמו״ר זצוקללה״ה נבג״מ 

זי״ע [הרבי הריי"צ, חמיו של הרבי וקודמו].

וכטבע בני אדם, ימי זכרון מעוררים מחשבות מענינא דיומא [על 
הנושא והאדם שנפטר באותו יום], ואף אני מתייחד בעולם המחשבה 
תקות  בנקודת  ובפרט  ופעולותיו,  הריי"צ]  [הרבי  ההילולא  בעל  עם 
חוט השני העובר [בדבר העיקרי והמתמשך שאפיין אותו] כל ימי חייו.

דין  בעלמא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  ופעולותיו  בחייו  ...והמתבונן 
[בעולם הזה] רואה שהקו האופייני שבהם הוא ענין  המסירת נפש, 
שתיאר  כמו  שלו  ראשון  ממאסר  ילדותו,  מטל  השני  כחוט  העובר 
בזכרונותיו [שבתור ילד הגן על יהודי חסר אונים שקצין משטרה נטפל 
אליו והתעלל בו ובעקבות זאת עצרו אותו] עד למאסרו האחרון אצל 
הבולשביקים [בשנת תרפ"ז, בעקבות פעילותו המחתרתית והפעלת 
הרשת החשאית לסיפוק צרכי דת יהודיים והנחלת חינוך יהודי בברית 
המועצות], ועד לתקופתו האחרונה בחיים חיותו בעלמא דין [בעולם 

הזה], אלו הן עשר השנים שבהן חי בארצות הברית.

ואפילו תקופת החיים הזו בארצות הברית הייתה כרוכה במסירות 
לארצות  הגיע  שכאשר  היה  נדמה  שבחיצוניות  פי  על  שאף  נפש. 
בהיותו  וכולי  הרפתקאותיו  לאחר  והשלוה  המנוחה  אל  בא  הברית 
יסוריו  את  ראו  וסביבתו  בקרבתו  להיות  שזכו  אלו  אבל  באירופה, 
הנפשיים שסבל דוקא בארץ זו החפשית מרדיפות מצד הממשלה וכו', 
ְּבַׁשָגם [וזאת משום] היא ארץ האוכלת יושביה בארציותה וחומריותה, 
והכוונה היא לכך אשר העבודה דהגברת הצורה על החומר והרוחניות 
על הגשמיות היא כאן עבודה קשה ביותר, אפילו בנוגע לסוג אנשים 
שנחשבים כבר לבעלי צורה ורוח לפי מושגי ארצות הברית הדתית. 
מאשר  יותר  בעומק  היתה  כאן  שלו  נפש  המסירות  אדרבה,  לכן, 
בסכנה  נתונים  היו  וחייו  השלטונות  מצד  נרדף  הוא  שבה  בתקופה 
כפשוטו, ולעתים תכופות המציאות הקשה מבחינה רוחנית בארצות 

הברית נגעה לו עד דכדוכי הנפש ממש.

ברם [אולם], מפעילותו של הרבי הריי"צ בתקופתו בארצות הברית
רואים אנו כוחה של מסירות נפש של יהודי אחד, שיכולה היתה לחולל 
שינוי ניכר בכל המדינה, ואחרי שנים אחדות המצב הרוחני בארצות 
הברית השתנה לחלוטין עד שכבר לא היו פניה כתמול שלשום, באופן 
הכירו  לחסידות  שייכות  כל  להם  היה  לא  שלכאורה  כאלו  שאפילו 
בערכּה, ובלשון החסידים: "עס האט זיך בא זיי אפגעלייגט" [העניין 
התקבל אצלם היטב], ותמורת [במקום] החומריות שהשתלטה בכל 

מכתב מבואר

לפנינו שני מכתבים של 
הרבי בנושא יום ההילולא 
י' שבט. המכתב הראשון 

נשלח לסופר אליעזר 
שטיינמן, שלצורך כתיבת 
סדרת ספרים על תולדות 

החסידות ערך תחקיר 
עומק על משנת החסידות 

ובעקבות זאת נוצר קשר 
קרוב בינו לבין הרבי. 

המכתב השני ממוען 
"לאנ"ש ולכל המתעסקים 

בהפצת היהדות, התורה 
ומצוותיה, בתוככי כל 

חובבי תורה ומצוה", ועוסק 
בשליחות החינוכית של 
הרבי הריי"צ שאותה יש 

להמשיך ולפתח.

"בשבילי הוא תאריך 
בעל ערך מיוחד"

הביאור מופיע
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.
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מערכות החיים במדינה זו בעת בואו של הרבי הריי"צ אליה, הובא זיכוך ובירור רב ממדים, 
ורבים מהמושפעים נעשו משפיעים, ובלשון ההלכה: "טופח על מנת להטפיח" [לח מספיק 
כדי ללחלח], שפירותיהם ופירי פירותיהם [התוצאות של אותם משפיעים ושל השינוי הגדול 

שחולל הרבי הריי"צ בארצות הברית] ניכרים עד היום הזה והלאה.

*

(אגרות קודש כרך כז, אגרת י'שכט)

בזה  הכוונה  תכלית  אמת,  ותורת  חיים  תורת  שהיא  תורתנו,  פי  של  זיכרון  על  ענין  בכל 
היא להתעורר בתוכן הענין הנזכר [שאותו זוכרים] ובפנימיותו, על מנת שיעלה ויבוא ויגיע 
פשוט,  וגם  כמובן  הוא,  כן  העיקר.  והמעשה הוא  ומעשה,   דיבור  במחשבה  [שיעשה שינוי] 
בנוגע ליום הזיכרון של הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר  [הרבי הריי"צ], אשר צריך הוא להביא 
אחד  כל  מסקנות,  ולהסיק  [בעולם הזה]  דין  בעלמא  חיותו  בחיים  בפעולותיו  להתבוננות 

ואחת, בהנוגע למחשבה דיבור ומעשה שלו ושלה.

ובאתי בזה להעיר ולהאיר בענין  עקרי ונקודה תיכונית [פנימית ומרכזית], אחת מני רבות, 
נפש  למסירת  ועד  חייו  ימי  עבד כל  בהן  [הרבי הריי"צ],  ההילולא  בעל  של  פעולותיו  מבין 

ממש – הוא ענין החינוך על טהרת הקודש של בני ובנות ישראל בכל מקום שהם.

אשר בשטח זה במיוחד עבד ללא ליאות בעצמו וציוה על כל אלה הנשמעים לקולו, ואף 
פנה בבקשה נפשית לכל מי שתגיע אליו קריאתו  להתעסק – במרץ המתאים – בעניני חינוך 
על טהרת הקודש בכלל, ובפרט לחנך את בניהם ואת בנותיהם וכן לחנך את עצמם בחינוך 

זה, חינוך אשר מיוסד על התורה והמצות המגדיר וקובע הנהגת יום-יום וחיי יום-יום.

לאחרים],  לדרישות שהציב  בהתאם  [מתנהג  מקיים"  ונאה  "נ אה דורש  היה  עצמו  והוא 
השתדל בכל עוז ביסוד מוסדות חינוך על טהרת הקודש בכל מקום שידו הגיעה, הן מוסדות 

חינוך לבנים והן מוסדות חינוך לבנות, כידוע ומפורסם.

ושליחותיה קא עבדינא [אני מבצע את שליחותו של חמי הרבי], לעורר עוד הפעם את כל 
אחד ואחת שלמדו תורתו והלכו בדרך אשר הורנו, אשר בודאי גם עתה עושים כן, ואת כל 
אלה הרוצים להסתפח אל נחלתו [להצטרף אליו], וכל חובבי תורה ומצוה – לעשות בכיוון 
האמור ולעסוק בחינוך על טהרת הקודש ובמרץ הדרוש, בהתמסרות נפשית וגופנית ועל 
הקודש  טהרת  על  החינוך  מוסדות  בביסוס  הן  [בתרומה כספית],  בממון  וכמה  אחת כמה 
הקיימים והן ביסוד מוסדות-אלו חדשים בכל מקום שאפשר, וכדרשת חכמינו ז"ל על כגון 
תורה ויאד יר".  יגדיל  צדקו  למען  חפץ  זה [פעולות כאלה], שעל כך קראו את הפסוק: "ה' 
וע  ל כולנה [והפעולה החשובה מכולן], לחנך את כל בניהם שיחיו ואת כל בנותיהם תחיינה 

במוסדות חינוך על טהרת הקודש.

אשר  וכמה  אחת כמה  ועל  למצות",  מקדימין  "זריזין  חז"ל:  והנה אמרו  
מוכרחת הזרי זות בעניני חינוך, ובפרט בתקופתנו זו שבה רבים האורבים ומתנכלים לדור 
הצעיר לצודו ולמשכו ולקולטו במוסדות חינוך הפכי מחינוך הכשר וכו', ודי למבין. אשר 

לכן יפה שעה אחת (רגע אחד) קודם בכל הנ"ל.

[מי  על כל העוש ים והְמעשים  רבים  רחמים  מעורר  אדמו"ר  מו"ח  אשר כ"ק  ובודאי 
ולבני  להם  המצטרך  בכל  שיקבלו  למעלה,  האמורים  בענינים  לעשות]  לאחרים  שגורמים 
ביתם שיחיו, ובנקודה הפנימית – לראות רוב נחת אמיתי מצאצא יהם שיחיו, מתוך הרחבה 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.
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"בעזרת השם יתברך ובזכות אבותיי הקדושים", 
התוועדות  של  בעיצומה  הריי"צ,  הרבי  הצהיר 
שמחת תורה בשנת תש"ב, "זכיתי להודות להשם 
ולכתוב  ישראל  כלל  לטובת  שליח  להיות  יתברך 
פני  לקבלת  תורה  "ספר  מיוחד,  תורה  ספר 
משיח" במהרה בימינו, אתכם". מאוחר יותר כתב 
בכדי  שקיבל  שמימית  משימה  הייתה  שזו  הרבי 
"להתעורר ולעורר לאלתר לתשובה ולהכין עצמנו 

לאלתר לגאולה".

האיומה  השואה  רקע  על  אייר,  בחודש 
ששררו,  המלחמה  ותנאי  באירופה  שהתחוללה 
בחשאי,  התורה  ספר  כתיבת  למעשה  התחילה 
וברוחניות",  בגשמיות  ישראל  כלל  של  "לזכותם 
רבים  מאמצים  הריי"צ.  הרבי  של  במילותיו 
הושקעו כדי להשיג את יריעות הקלף המהודרות 
ביותר, והמלאכה הוטלה על סופר סת"ם מומחה 

וירא שמים.

נותרו  הושלמה,  כמעט  התורה  ספר  כתיבת 
שונות  מסיבות  אך  בו.  לכתוב  בודדות  שורות  רק 
אוחסנו  התורה  ספר  וגווילי  הופסקה,  הכתיבה 
קרה  הִמפנה  ב-770.  המשרדים  באחד  למשמרת 

כעבור כמעט שלושים שנה.

בי' שבט תש"ל ציינו עשרים שנה להסתלקותו 
הרבי.  של  נשיאותו  ותחילת  הריי"צ  הרבי  של 
חסידים  הציעו  ההיסטורי  האירוע  לקראת 

העולם  מרחבי 
ליוזמות  הצעות 
מתוכן  שונות, 
אחת  קיבל  הרבי 
שהגיעה  מיוחדת 
הפעילות  מאחת 
בארגון  הבולטות 
מכפר  חב"ד  נשי 
חב"ד: להשלים את 

כתיבת ספר התורה לקבלת פני משיח.

ובהתוועדות  בשבת,  שנה  באותה  חל  שבט  י' 
שמעוניין  מי  לכל  קרא  הרבי  כן  שלפני  בשבת 
עבור  אחד  דולר  ולתרום  חלק  לקחת  לזכות 
ידאגו  כבר  ו"המלאכים  התורה  ספר  השלמת 

לחלק את האותיות בין כולם".

עצומה  התרגשות  עורר  הצפוי  הנדיר  המאורע 
הרבנים  ובראשם  רבים,  חסידים  החסידים.  בקרב 
ביום  העולם.  רחבי  מכל  הגיעו  החסידים,  וזקני 
שישי בצהריים ירד לאולם הגדול של 770 למטה 
הרב אליהו סימפסון, מנכבדי החסידים, עם ספר 
קופסה  כשבידו  הרבי  ירד  ואחריו  בידיו,  התורה 

גדולה והניח אותה על השולחן.

החלה  ואז  הרביים,  ניגוני  את  יחד  ניגן  הקהל 
מיד  התורה.  בספר  האחרונות  האותיות  כתיבת 
"אתה  פסוקי  את  קראו  הכתיבה  סיום  לאחר 
לספר  וגלילה  הגבהה  עשו  כך  ואחר  הראת", 
שהייתה  הקופסה  את  הרבי  פתח  אז  התורה. 
שלף  כולם  ולתדהמת  השולחן,  על  מונחת 
כסף  של  שילוב  עשוי  ביופיו  מרהיב  כתר  מתוכה 
תחת  התורה.  ספר  ראש  על  אותו  והניח  וזהב 
ספר  את  הרבי  נשא  דולקים,  נרות  ובליווי  חופה 
בתוך  אותו  והניח  הכנסת  בית  קדמת  אל  התורה 
ברכת  בירך  למקומו,  שב  כך  אחר  הקודש.  ארון 
בו  חסידות  מאמר  ואמר  חדש  פרי  על  "שהחיינו" 
כתיבת  של מצוות  את משמעותה הפנימית  ביאר 
"עכשיו  הרבי:  אמר  המאמר  אחרי  תורה.  ספר 
צריך כל אחד להשלים את ה'פכים קטנים' שעליו 
בשמחה  נצא  שאז  הגלות,  את  לבטל  כדי  לסיים 

ובטוב לבב לקבל פני משיח צדקנו".

י' שבט הגדול
תאריך: ט' שבט תש"ל
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לכן  זכויות.  שום  בידיהם  היו  לא  כי 
התפללו שהקדוש ברוך הוא יעשה את 
ולהודיע  לפרסם  הנס למענו יתברך, 
להם  השיב  כך  על  בעולם.  שמו  את 
תצעק אליי?  "מה  הוא:  ברוך  הקדוש 
כלומר,   – וייסעו"  ישראל  בני  אל  דבר 
את  שאעשה  מבקשים  אתם  מדוע 
זכות  לכם  אין  אמנם  למעני?  הנס 
אבות,  זכות  לכם  יש  אך  עצמכם,  מצד 
ובמיוחד זכות אברהם אביכם, ובזכותו 

אני עושה לכם נס.
(המגיד ממזריטש – אור תורה)

ייםםם אאֲֲאָנׁשִ ָנוּוּ חחַַחרר עַַע ּבְ אאֶא יְיהוווֹׁשֻ הה ַוּיֹאאֶמר ממֹׁשֶ
ררֹאששׁש  ב ַע ָּ א אָאנֹנִכי נִנצצצָצָּ עעֲעָמֵקק, ָמחָחר ֵחם בַבַּ ְָָּּוצֵצא ִה

ָידִִדי (פרק יז, פסוק ט) ּ -ִֹהיים בבּבְ ּוַמטֵּטההה ָהאֱאֱ ְבָעהההה ַהגִגִּ
ישראל  לבני  היו  מלחמות  שתי 
לקבלת  בדרך  ממצרים  בצאתם 
התורה: מלחמת פרעה לפני קריעת ים 
סוף, ומלחמת עמלק. במלחמת פרעה 
נאמר "ה' יילחם לכם", ואילו במלחמת 
בעמלק",  "צא הילחם  נאמר  עמלק 
אתה תילחם. מדוע? משום שפרעה לא 
מנע מבני ישראל ללכת להר סיני אלא 
שנלחם  ה' הוא  כן  ועל  מאחוריהם,  בא 
כנגד  התייצב  עמלק  זאת  לעומת  בו. 
הליכתם  את  לעכב  וביקש  ישראל  בני 
נצטוו  ולכן  סיני,  בהר  התורה  לקבלת 

ישראל להילחם בו.

אותנו  ומעכב  שמונע  משהו  כשיש 
יש  בה,  וללמוד  התורה  את  מלקבל 

לצאת כנגדו למלחמה.
(הרבי – ל קוטי שיחות כרך א, עמוד 144)

חָחֶרבבב וֹ ְפִפיי וְואֶאת עַעמממּמּ ק ֵֵָמ עעַַע ֶאתת עעֲעֲֲ ֹששׁש ְיהוֹשׁשֻ חֲחֲ ַוּיַ
(פרק יז, פסוק יג)

נאמר  להילחם  בא  עמלק  כאשר 
"עמו",  נזכר  ולא  בלבד  עמלק"  "ויבוא 
עצמה  המלחמה  בתיאור  כאן  ואילו 
מדוע?  עמלק ואת עמו".  "את  נאמר 
עמלק בעבודת ה' זו הגאווה והגסות. זו 
הסיבה לכל יתר המידות הרעות, שכולן 
תוצאה של הגאווה. הן כמו "עמו" של 
לנו  שרומזת  מה  זה  הגאווה.  עמלק, 
התורה: בתחילה בא רק "עמלק" לבדו, 
יתר  כל  א יתו  באות  יותר  מאוחר  אך 

המידות הרעות, "עמו" של עמלק.
(הרבי הריי"צ – ספר המאמרים תש"ט, עמוד 66)
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ועל כן אומרים תחנון.

סדר •  את  יאמר  הציבור  שליח  שחרית,  תפילת  אחרי 
הקדיש דרבנן כמו האבלים: מסיים בקול את המשניות 
(אפשר ללמוד את המשניות עוד קודם לכן ולהגיע עד 
לפני הסיום), אחר כך אומר בלחש כמה שורות בתניא 
(המנהג הנפוץ לומר "ונפש השנית בישראל היא חלק 

אלוקה ממעל ממש"), ואחר כך את הקדיש.

אחר כך חוזרים עוד חלק מהמאמר "באתי לגני", כמו • 
אחרי תפילת ערבית.

לאחר מכן, כל אחד כותב וקורא פ"נ ("פדיון נפש") – • 
מכתב אישי בו מבקש החסיד מהרבי שיעורר רחמים 

על נפשו:

אחרי טבילה במקווה. •  רק  הפ"נ  את  מקפידים לכתוב 
כשחגורים  וכותבים  ידיים,  נוטלים  הכתיבה  לפני 

באבנט.

נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק (נטול כיתוב או • 
שורות וכדומה).

כותבים: "פ"נ, כ"ק אדמו"ר, אנא לעורר רחמים רבים • 
עליי / עלינו [השמות המלאים – שם פרטי ושם האם] 
רחמים  "לעורר  כותבים  אחרים,  עבור  כותבים  (ואם 
מכן  ולאחר  השמות)",  את  כותבים  ואז  עבור"  רבים 

מפרטים את הבקשות ברוחניות ובגשמיות.

הקריאה •  ובשעת  הפ"נ,  את  אחד  כל  קורא  כך  אחר 
לפניו.  עומד  כאילו  הרבי  של  פניו  את  לעצמו  יצייר 
אחר כך מניחים את הפ"נ בין הדפים של אחד מספרי 
או  (בפקס: 7187234444,  האוהל  אל  ושולחים  הרבי, 

.(ohel@ohelchabad.org בדואר אלקטרוני:

תפילת •  לפני  כמו  תורמים  שוב  מנחה  תפילת  לפני 
החלק  חזרת  את  מסיימים  מנחה  ואחרי  שחרית, 
האחרון של המאמר "באתי לגני". לאחר מכן כל אחד 
לומד לעצמו עוד פרק תניא, המנהג הנפוץ הוא ללמוד 

את הביאור על סימן כז באגרת הקודש.

מקורות: מכתב הרבי לקראת י' שבט תשי"א - אג"ק ח"ד עמ' 
קמב, ספר-המנהגים עמ' 95. 'התקשרות' גיליון שמא בלוח 
השבוע הע' 9. קצות-השולחן סי' כה סי"ד. אג"ק ח"ג עמ' ד. 
פסקי תשובות סי' קלה סק"ג. 'התפלה כהלכתה' פט"ז ס"ה. 
'תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"ב ח"א עמ' 286.  רשימות 
חוברת סט עמ' 9. 'תורת מנחם – התוועדויות' ח"ט, תשי"ג ח"ג 
עמ' 115. שם חט"ו, תשט"ז ח"א עמ'  129.  

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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שבת קודש פרשת בא
ו' בשבט

י' •  חל  לטובה  הבא  עלינו  בשבוע  רביעי  ביום 
שבט, יום ההילולא של אדמו"ר הריי"צ. על כן 

בשבת יש להשתדל לעלות לתורה.

מניינים •  כמה  יעשו  עליות,   מספיק  אין  אם 
על  יוסיפו  לא  קריאה  ובכל  בתורה ,  לקריאה 
מספר העליות הרגיל (שבעה עולים ומפטיר). 
תפילת  לפני  גם  הקריאות  את  לעשות  אפשר 

שחרית.

בכל קריאה צריך שיהיו נוכחים לפחות שישה • 
התורה  קריאת  את  שמעו  לא  שעדיין  אנשים 
שמאזין  ומי  חובה.  ידי  לצאת  ומתכוונים 
להשלים  כדי  אחד  במקום  התורה  לקריאת 
מששת  אחד  להיות  ומתכוון  וכדומה,  מניין 
השומעים בקריאה אחרת, יכוון לא לצאת ידי 

חובה בקריאה זו.

לא) קרא •  את המילה "קומו" (בפרק יב, פסוק 
אדמו"ר הריי"צ בטעם ְיִתיב "קּומּו").

שבחבורה •  הגדול  יהיה  למפטיר  העולה 
בהסכמת רוב המניין או שייבחר בהגרלה.

אחרי התפילה עורכים קידוש והתוועדות.• 

יום שלישי
ט' בשבט

בכל •  מדליקים  השקיעה  עם  מיד  ערב  לפנות 
בית נר שעווה (למעשה נרות משעוות דבורים 
טהורה לא דולקים היטב, ומספיק להדליק נר 
הכוכבים  צאת  עד  שידלוק  משעווה)  שרובו 
למחרת. אם הנר כבה לפני כן, מדליקים אותו 

שוב. ואם אי אפשר, מדליקים נר חדש.

בשעת התפילות ידלקו חמישה נרות.• 

יש לבחור שליח ציבור לתפילות, ונכון לחלק • 
את התפילות בין אנ"ש כדי לזכות כמה שיותר.

המתפללים •  אחד  יחזור  ערבית  תפילת  אחרי 
בעל פה חלק מהמאמר "באתי לגני" תש"י. ואם 

אין מי שיחזור בעל פה, ילמדו מבפנים.

מנהגי יום ההילולא שיש לקיים החל 
מהלילה ועד מחר בערב:

באותיות •  שמתחילים  משניות  פרקי  ללמוד 
על  להקל  כדי  הריי"צ.  אדמו"ר  של  שמו 
הציבור, מוצעים כאן פרקים קלים יחסית לפי 
הסדר: פרק ח במסכת יומא (י), פרק ב במסכת 
ב  פרק  (ס),  תענית  במסכת  ב  פרק  (ו),  דמאי 
 / ביכורים  במסכת  א  פרק  (פ),  חלה  במסכת 
במסכת  ט  (י),  פרק  הראשון  הפרק  על  לחזור 
ח  ופרק  (ח),  שבת  במסכת  כב  פרק  (צ),  פרה 

במסכת נדרים (ק).

מעשרים •  אחד  פרק  ללמוד  המנהג  נפוץ 
הפרקים מהמשך המאמרים "באתי לגני" תש"י, 
המאמרים  ואת  שנה,  אחר  שנה  הסדר  לפי 
שאמר הרבי על פרק זה. בשנה זו, לומדים את 
לגני"  "באתי  מאמרי  ואת  מההמשך ,  י"ג  פרק 

תשכ"ג ותשמ"ג.

לערוך התוועדות, ונכון לפתוח את ההתוועדות • 
בדבר תורה של אדמו"ר הריי"צ.

על •  המשפחה  לבני  להסביר  שעה  לקבוע 
כל  בה  עבד  אשר  ועבודתו  הריי"צ  אדמו"ר 
והילדים  הנשים  את  לשתף  יש  וכן  חייו.  ימי 

בהנהגות יום ההילולא.

פתגם •  מדרש  ולחזור  ובתי  כנסת  בבתי  לבקר 
או רעיון מתורתו של אדמו"ר הריי"צ, להסביר 
על אהבת ישראל שרחש לכולם, ולהסביר גם 
היומי,  התהלים  שיעור  אמירת  על  תקנתו  על 
רש"י,  פירוש  עם  היומי  החומש  שיעור  לימוד 
שיעור  על  גם  לכך  המתאימים  ובמקומות 

התניא היומי.

להם, •  ולהסביר  נוער  בהתכנסויות  לבקר 
נודעת  יתירה  שחיבה  "איך  הרבי,  של  בלשונו 
להם תמיד מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואת אשר 
תבע מהם והתקווה והביטחון אשר בטח בהם, 
בהחזקת  תפקידם  את  ימלאו  סוף  סוף  אשר 
החום  המרץ  בכל  התורה  והפצת  היהדות 

והחיות , שהם מסגולת הנוער".

יום רביעי
י' בשבט

לעצמו •  אחד  כל  ילמד  שחרית  תפילת  לפני 
את  ללמוד  הוא  הנפוץ  המנהג  תניא,  פרק 
סימן כז באגרת הקודש (ללא חלק הביאור על 
האגרת). וכן תורם כל אחד לעניינים ששייכים 

לרבי, עבורו ועבור כל אחד מבני המשפחה.

ולפעול, •  לבקש  מסוגל  זמן  הוא  ההילולא  יום 

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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ה' שבט

תרפ"ג

את  הראשונה  בפעם  לפגוש  נוסע  הרבי 
כי  לשער  מקום  יש  ברוסטוב.  הריי"צ,  אדמו"ר 
הרבי  את  לקחת  הריי"צ  אדמו"ר  חשב  אז  כבר 
כחתן לבתו, הרבנית חיה מושקא. ואכן הפגישה 
בחודש  והרבנית  התקיימה  הרבי  בין  הראשונה 
הרבנית  באה  שנה  וכעבור  שנה,  באותה  תמוז 

חנה, אימו של הרבי, לראות את כלתה לעתיד.

בשבת פרשת בוא, י' שבט, הרבי שומע בפעם 
הריי"צ.  אדמו"ר  מפי  חסידות  מאמר  הראשונה 
שעליו  הזה",  היום  בעצם  "ויהי  המאמר  זהו 

מבוסס המאמר "באתי לגני".

ו' שבט

תקע"א

אדמו"ר  של  בתו  לאה,  דבורה  הרבנית  חתונת 
ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הרב  עם  האמצעי, 
רבי  הצדיק  הרב  של  בנו  מצ'רקס,  טברסקי 
הרב  של  אימו)  (מצד  ונכדו  מצ'רנוביל  מרדכי 
אדמו"ר  כי  מסופר  מקרלין.  אהרן  רבי  הצדיק 
לנכדתו  כחתן  ישראל  יעקב  רבי  את  ייעד  הזקן 
דבורה לאה עוד בהיותו תינוק בעריסה. החתונה 
של  סבה   – הזקן  אדמו"ר  בליאדי,  התקיימה 
חסידות  מאמר  ואמר  בחתונה  השתתף   – הכלה 

על הפסוק "שיר השירים אשר לשלמה".

יעקב  ורבי  לאה  דבורה  הרבנית  של  חתנם 
ישראל היה הרב הקדוש הריי"צ מאוורוטש, בנו 
של הצמח צדק (בן דודה של הכלה) – שהיה סבו 

של הרבי הריי"צ  מצד אימו.

ז' שבט

תרפ"ו

נפטר דודו של הרבי (אח של אביו), הרב הגאון 
הרב החסיד ר' שלום שלמה שניאורסאהן. כיהן 
חרסון.  שבמחוז  בשיראקא  דין  בית  ואב  כרב 
והשתקע  ישראל  לארץ  עלה  תרפ"ה  בשנת 
ונטמן  נפטר  משנה  פחות  וכעבור  בירושלים, 

בחלקת חב"ד בהר הזיתים בירושלים.

אשתו, מרת רחל, הייתה בתו של הגאון החסיד 
של  רבה  (הרד"צ),  חן  צבי  דוד  רבי  המפורסם 

צ'רניגוב.

ט' שבט       

 תש"י

הגיע מבית הדפוס המאמר הראשון ב"המשך" 
(סדרת מאמרים) שמתחיל במאמר "באתי לגני". 
זאת, על פי הוראה שמסר אדמו"ר הריי"צ לרבי 
קונטרס  לאור  להוציא  לכן,  קודם  ימים  מספר 
מאמרים לרגל יום השנה של סבתו של אדמו"ר 

הריי"צ, הרבנית רבקה.

הביא  וכשהרבי  בשבוע,  שישי  ביום  היה  זה 
היה  שלו  הסידור  הריי"צ,  לאדמו"ר  המאמר  את 
לפני  (שאומרים  אליהו"  "פתח  בתחילת  פתוח 
מנחה של ערב שבת). הרבי הניח את הקונטרס 
בראשו  נענע  הריי"צ  ואדמו"ר  השולחן,  על 

במחווה של אישור ושביעת רצון.

עת 
לדעת
מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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פרשת בוא

תִתתי  ְמַמַען ׁשִ ֵֵב ֲעָבָדיו יי אֶאת ִּבוֹ ְוֶאתתת ְדּתִ י אֲאִני ִהכְכּבַ ּכִ ְרעֹה, ּפַ ה ּבֹא אֶא ממֹׁשֶ ר ה' ֶא ַוּיֹאמֶמֶ
ה בּבְבקקִקְרּבוֹ (פרק י, פסוק א) ֶּי ֵא ֹאֹתתַתַ

גֵזרות פרעה וקושי גלות מצרים לא באו מרצונו החופשי של פרעה , אלא 
מפני שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, כדי שיתגלו ניסי ה' ונפלאותיו. 
כשיהודי נתקל במכשולים המונעים אותו מעבודת הבורא, עליו לשים את 
ליבו לכך שהמקור לכל זה הוא הקדוש ברוך הוא, שמציב בדרכו ניסיונות 

כדי שיגלה את כוחות נשמתו ויתגבר עליהם.
(הרבי – שיחת מוצאי שבת קודש פרשת וארא תשל"ח)

י ַהמּמְמזזּוזֹתת שְׁשּתֵ שְׁשקוֹף ְוֶא ְעתֶּתם ֶא הַהממּמַ ף ְוהִהגּגַ סּסַ ר ּבַ ם אֲאֲאׁשֶ ּ דּדָ ם ּבַ בַבְּתֶ ֵאזוֹב ּוטְטְ תת ַּ ם ֲאֻגדדדַדַ ּוְקַקְחּתֶ
(פרק יב, פסוק כב) ייתוֹוֹ ַעד ּבֶֹקררר ַתח בֵבֵּ ֹא ֵתצְצאּו אאִִאיׁש מִמּפֶ םםם ף, ְוַאתֶתֶּ ּסָ ּבַ רררר ם ֲאׁשֶ ִמן הַַהּדָ

במדרש נאמר ש"דם" כאן רומז ללימוד התורה. יש לכך רמז יפה במילה 
ושמונים  (ס)  מסכתות  שישים  פה:  שבעל  התורה  על  שמרמזת  "סף", 

ברייתות (פ).
(הרבי הצמח צדק – אור התורה שמות כרך א עמוד שכה)

פרשת בשלח

יָיָָיד  יֹיצְצאִאים ּבְ ָרֵא וּובבְבֵני ִיׂשְ ,ָרֵא יִיׂשְ ְרּדֹף אַאֲחֵרי בבְּבֵני ְרעֹה מֶמְֶך ִמְצרַרִים וַוַוּיִ ֵֵב ּפַ ק ה' ֶאתתת ַוְיַחזּזֵֵ
(פרק יד, פסוק ח) ָרָמהה

ביציאת מצרים אנו מוצאים דבר והיפוכו: מצד אחד, היציאה ממצרים 
כאשר  רמה",  "ביד  יצאו  ישראל  בני  שני,  מצד  ובבריחה.  בחיפזון  הייתה 
הקיף  כך  ואחר  אותם ,  וגאל  התגלה  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש 

אותם בענני הכבוד ולא נחפזו יותר.

הסבר הדברים הוא: בני ישראל בהיותם במצרים הבינו כמה שפל הוא 
משם,  לברוח  להם  שניתנה  הראשונה  בהזדמנות  ולכן  מצרים,  של  הרע 
אצו-רצו בכל כוחם ומרצם , וברחו משם מהר ככל האפשר. אך כשמדובר 

היה על טוב וקדושה, הם התנהלו באופן של "ביד רמה" וללא חיפזון.

מגיע  הדבר  אין  אך  זריזות,  נדרשת  חיובית  ועשייה  טוב"  ב"עשה  גם 
לגודל החיפזון שבו יש לנקוט כשמדובר ב"סור מרע" ובריחה מעבירות 

ודברים שליליים.
(הרבי- מכתב כללי ראש חודש ניסן תשמ"ו)

ייְראּו מְמאאֹאד  וַַוּיִ מִמְצַרִים ֹנססֵסעעַַע ַאֲחֵריֶהםם הה ם ְוִהנֵנֵּ ָרֵא ֶאתתת ֵעיֵניהֶהֶ ִיׂשְ אּו בְבֵנייי ׂשְ ּוַפְרעעֹה ִהְקִריייבבב, ַוּיִ
(פרק יד, פסוק י) ָרֵא ֶא ה'' ְצעֲֲעקּו ְבֵני ִישששׂשְ ַוּיִ

כאשר ראו בני ישראל את מצרים רודפים אחריהם ועדיין אינם נפטרים 
פרעה  מיד  תצילם  לעצמה  כשהיא  ממצרים  היציאה  שלא  הבינו  מהם, 

ועמו, אלא התפילה לה' יתברך היא שתביא להם תשועה והצלה.

את  משנה  מייסוריו  להיפטר  וכדי  ייסורים  בעל  שהוא  לאדם  משל 
מקומו והולך למקום אחר. וכי על ידי שינוי המקום ייפטר מהייסורים?! 
הלוא ברור שלכל מקום ש יילך, הייסורים י ילכו עמו! אלא העצה להפטר 

מייסורים היא להתפלל לה' יתברך שיסיר ממנו את הייסורים.
(הבעל שם טוב – כתר שם טוב עמוד 28)

(פרק יד, פסוק טו) עעוּוּ  ְוִיּסָ ָראֵאֵ ֵני ִיששׂשְְ ר ֶא ּבְ בּבֵ צְצַעק ֵאָָי, דדַדּ ה ַמה תתּתִ ממֹׁשֶ ר ה' ֶא ַוּיֹאמֶמֶ
הוא,  ברוך  הקדוש  מצד  לנס  ראויים  ישראל  בני  היו  לא  שעה  באותה 

חסידות

יייששנננו הההעענננייין ששלללל 
""הההקההההל"" בבתתתווררהההה, עעעללל 
ידדדי זזההה ששששככמממהה וווכממממההה 
ממממיששששראאאאלל נננקקההההליםםם 

יחחחחדייווו עעללל ממנננת 
ללללמממוודדד תתתתוררההה. וווובבפפפררטטטט 
בבננווגעעעע ללללליימממווד תתוורררתתת 

ההההחחסססיידדדותת –– אאלללוו 
ששששהםםםם ככבבברר חחחסססיידיייםם 
צצצצריייכייםםם ללהההקקהההילללל 
יההווודייםםם נווסספפפפפיםםם 

ששנננמצצצצאיםם בבבססבבבבביבתתתםםםם 
ולללללממוודד עעעעמההההםם 

חסססידדווותת..
(שיחת שבת פרשת 

מסעי תשכ"ז)

ררעיייייונוותת קקקצצרייםם ממממתתוורתתתת 
החחחססידותתת עעעלל פפפפרשששתת 
השששבבועע -- רעעעעיוןןןן אחחחחד 

ללכככלל ייום
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שררה אז בקרב החסידים.

הרבי  של  דבריו  מועברים  הראשונה  בפעם 
בהתוועדות בשידור חי לכל רחבי העולם. 

תשמ"ג 

שתיקה",  של  "רגע  להנהיג  מבקש  הרבי 
שיוקדש להתבוננות בנוכחותו של הקדוש ברוך 
הוא והשגחתו, בכל בתי הספר מדי יום בפתיחת 
על  יחתמו  שהילדים  הציע  הרבי  הלימודים. 
האמריקנית  האומה  למנהיגי  שתופנה  עצומה 

ותדגיש את נחיצות הדבר.

תש"נ

מוגדלת,  במהדורה  תניא  ספר  חילק  הרבי 
התניא  שער  על  לצדקה.  לתת  דולר  בצירוף 
מופיע הכיתוב: "יו"ד שבט תש"נ – ארבעים שנה 

לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א".

תנש"א

הרבי חילק, גם לנשים ולילדים, את הקונטרס 
"מאמר ברוך שעשה ניסים תרס"ד" של אדמו"ר 

הרש"ב, בצירוף שני דולרים לתת לצדקה.

תשנ"ב

של  עותקים  אלפים  כשבעת  חילק  הרבי 

תרפ"ב",   – מאמרים  "קונטרס  מיוחד,  קונטרס 
הריי"צ  שאדמו"ר  חסידות  מאמרי  כמה  שהכיל 
ראו  לא  ומעולם  לכן  קודם  שנה  שבעים  אמר 
אור בצירוף שני דולרים לתת לצדקה. המאמרים 
לאור  ההוצאה  למערכת  כן  לפני  מה  זמן  הגיעו 
של קה"ת, והרבי הורה להדפיס אותם בקונטרס 

מיוחד.

י"א שבט       

תש"ב

מונטיפיורי  החיים  בבית  חב"ד  חלקת  נקנתה 
בקווינס, ניו יורק. הרבנית שטערנא שרה, אשת 
שנקברה  הראשונה  היתה  הרש"ב,  אדמו"ר 

בחלקה זו.

תשל"ו

של  הראשונה  הקבוצה  את  שולח  הרבי 
צעירים  אברכים  בהם  הקודש,  לארץ   השלוחים 
לפני  ולצפת.  לירושלים  בחורים,  וגם  נשואים 
יא  כרך  את  מהם  אחד  לכל  הרבי  העניק  צאתם 
של "ל קוטי שיחות" שיצא אז לאור, כשהעותקים 
לפני  עוד  הדפוס  מבית  בדחיפות  הובאו 
מנשות  אחת  ולכל  אותם.  לכרוך  שהספיקו 

השלוחים העניק הרבי סידור תהילת ה'.

עת 
לדעת
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י' שבט

תרע"ד

נפטרה הרבנית רבקה, אשת אדמו"ר מהר"ש, 
בגיל שמונים ואחת. לפני פטירתה קראה קריאת 
נטמנה  עשרה.  שמונה  תפילת  והתפללה  שמע 
ואדמו"ר  צדק  הצמח  אדמו"ר  ל"אוהל"  צמוד 
מהר"ש בליובאוויטש. בנה אדמו"ר הרש"ב שהה 
באותו זמן בצרפת, ונכדה אדמו"ר הריי"צ טיפל 

בכל עניני הקבורה.

עד סיום אמירת הקדיש, למד אדמו"ר הרש"ב 
שנת  תום  ועד  המשנה,  סדרי  ששת  כל  את 

האבלות סיים גם את כל הש"ס.

הרבנית  של  לזכרה  הוקמו  השנים  במהלך 
רבקה מוסדות חינוך חב"ד לבנות ברחבי העולם 
הנושאים את השם "בית רבקה", הראשון שבהם 

נוסד בשכונת בורו פארק בניו יורק.

תש"י

כותב.  שהרבי  כפי  והקדוש",  הגדול  "יום 
בשבת  שבעים,  בגיל  הריי"צ,  אדמו"ר  הסתלקות 
וחצי  עשרה  שתים  בשעה  ראשון  ביום  בבוקר. 
קהל  בהשתתפות  הלוויה,  החלה  הצהריים  אחר 
אלפים , שחלקם הגיע ו בטיסות מכל רחבי ארצות 

הברית, עד לבית החיים בקווינס, ניו יורק.

ביום זה התחילה נשיאותו של הרבי. וכך כתוב 
ב"היום יום": "עטרת הנשיאות הוטלה עליו מיד 
מנחם  מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  לאחר 
את החסידים ומחזקם ללכת בדרך שהורה להם 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ".

תשי"א

רשמי.  באופן  הנשיאות  את  מקבל  הרבי 
השעה  אחרי  מעט  שבט,  י'  במוצאי  בהתוועדות 
עשר וחצי בלילה, הרבי אומר את מאמר החסידות 
את  הרבי  מסביר  במאמר  לגני".  הראשון, "באתי 
מהותו ותפקידו של דורנו, הדור השביעי לנשיאי 
לגני"  "באתי  המאמר  את  מבאר  המאמר  חב"ד. 
של אדמו"ר הריי"צ, שיצא לאור לקראת י' שבט 

בשנה הקודמת.

מאז, ביאר הרבי מדי שנה בי' שבט פרק אחד 
מתוך עשרים הפרקים בהמשך המאמרים "באתי 
שנה  עשרים  ולאחר  הריי"צ,  אדמו"ר  של  לגני" 
ב"ספר  קובצו  המאמרים  מחדש.  שוב  התחיל 

המאמרים באתי לגני".

תשי"ב

תלמידי  "איגוד  הארגון  את  מייסד  הרבי 
לממש  הארגון  של  מטרתו  (את"ה).  הישיבות" 
התלמידים  מאת  נשיאינו  רבותינו  דרישת  את 
תלמידי  בין   – הסביבה  על  להשפיע  'התמימים' 
בסיוע  השני  על  אחד  להשפיע  עצמם,  הישיבה 
לקרב  וגם  והמעשים;  המידות  ובתיקון  ללימוד 
שמים  ביראת  אותם  ולחזק  אחרים  יהודים 

ובקיום המצוות.

תש"ל

י'  החסידים.  אותו  מכנים  כך  הגדול",  שבט  "י' 
שבט חל באותה שנה בשבת, ובערב  שבת לאחר 
לרגל  מיוחדת,  התוועדות  נערכה  היום  חצות 
משיח  פני  לקבלת  התורה  ספר  כתיבת  סיום 
עצומה  התרגשות  הרבי.  בהשתתפות  צדקנו, 
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