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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת וארא · ב' בשבט ה'תשפ"א

א'שפ"ב

מצורף גם 

לשבועון 

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

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

...ומה עושה משה רבינו – נותן לדל "מלחמו" דווקא, שבזה תלוי עיקר חיותו 
וקיומו! כלומר: משה רבינו לא נותן לדל רק ממה שנותר לו לאחרי שלקח לעצמו 

את צרכיו (ההכרחיים), אלא הוא נותן "מלחמו" ממש.
ולמי נותן זאת משה רבינו – לא רק לאחד שהוא בעל-מעלה, שביכולתו להיות 
"ממוצע" להמשכת עניניו של משה רבינו בעולם כולו, היינו, שעל-ידי הנתינה 

אליו תצמח טובה לעולם כולו – דמאי קא משמע-לן?! אלא משה רבינו נותן זאת 
("לחמו") "לדל", בידעו בבירור ובוודאות גמורה שהוא "דל" – בדרגא הכי פחותה.

(י"ג תשרי תשד"מ, תורת מנחם, א', עמוד 147)

4 > דבר מלכות • 8  > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 14 > סוגיות בתורת רבינו • 20 > עת לדעת • 17 > 
יומן מבית חיינו • 22 > לוח השבוע • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

עלות השחר
זמן

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

4.385.265.486.509.1411.5012.204.58.45.25ו', ב' בשבט 

4.385.265.486.499.1411.5112.214.59.35.25ש"ק, ג' בשבט 

4.385.265.486.499.1411.5112.215.00.25.26א', ד' בשבט 

4.385.255.486.499.1411.5112.215.01.15.27ב', ה' בשבט 

4.385.255.476.499.1511.5212.225.02.05.28ג', ו' בשבט 

4.375.255.476.489.1511.5212.225.03.05.29ד', ז' בשבט 

4.375.255.476.489.1411.5212.225.03.95.30ה', ח' בשבט 

4.375.255.476.489.1411.5312.235.04.85.31ו', ט' בשבט 
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כבוד התורה

תוכן המכ[תב] וסגנונו – מבהיל וגם מכאיב ביותר ומצער. בחתונה – הרי מתחילה תקופה חדשה בחיים:
ניצול יעיל ופעיל של כ"ז [= כל זה] ש"למדו" וספגו עד אז.

להיות לא רק מקבל מן הסביבה והחברה, כ"א [= 
כי אם] גם תורם ומשפיע ו"משלם חוב" – כל מה 

שניתן לו מההורים, מורים סביבה וכו' – 
ילדיו,  חינוך   – אחראי  הכי  להתפקיד  לִהּכֹון  

כשיברכו ה' בזה, שכל אחריותם עליו. ועוד ועוד
[ועוד וג"ז [= וגם זה] עיקר – לוקח ע"ע [= על עצמו] 

אחריות בעד חייו של עוד אדם אחד – אשתו].
ותמורת כ"ז [= כל זה] – רודף אחר דרך "קלה" כסגנונו
– שלאמתתו של דבר, ה"ז [= הרי זה] – תרדמה מבהילה: 
להשקיע בשינה עמוקה את מצפונו, לאח"ז [= לאחר זמן] 

את כל הרוחניות שבו, את כוחות נפשו וכו' וכו' – אלא שמשתדל למצוא דירה יפה, 
רהיטים כו' וזהו תכלית חיי האדם וזהו "מותר האדם מן הבהמה", ובדרך זו יחנך, ר"ל 

[= רחמנא ליצלן], את בניו ואת ביתו!! 

הכנה לחייםהכתב והמכתב 

פרשת וארא | אין להשלים עם הגלות!
הנהגת  אודות  אבינו  משה  ידע  שבוודאי  אף-על-פי 
האבות שלא הרהרו אחר מדותיו של הקב"ה... אף-על-

פי-כן, טען משה לקב"ה: "למה הרעותה לעם הזה"!
בנפשו  עוז  הרהיב  שמשה  שלאחרי  בפשטות  ומובן 
לומר לקב"ה "למה הרעותה לעם הזה" (בידעו שהאבות 
לא הרהרו אחר מדותיו של הקב"ה) – בוודאי לא אמר 
זאת בקרירות ובאדישות (קאלט-בלוטיק"), אלא באופן 

של צעקה ו'שטורעם': "למה הרעותה לעם הזה?!"
טענתו של משה רבינו – חכמה דקדושה – בוודאי לא 
גרעה מאומה ולא נגעה כלל חס-ושלום בעניין האמונה 
הייתה  דקדושה  חכמה  מצד  לאידך,  אבל  בקב"ה, 

הטענה "למה הרעותה".
ועניין זה נכתב בתורה – בתור הוראה ליהודי שמצד 
שכלו (שכל דקדושה) עליו לצעוק "למה הרעותה לעם 
הזה"... הוראה נצחית לכל אחד ואחד מישראל... וטעם 
יאמר  דקדושה  ששכל  רוצה  שהקב"ה  מכיוון   – הדבר 

באופן המתקבל אצלו.
עם  להשלים  לו  אין  בגלות  נמצא  יהודי  ...שכאשר 
הרעותה  "למה  להקב"ה:  לצעוק  עליו  אלא  המציאות 

לעם הזה", ולדרוש שיתבטל כבר כללות עניין הגלות.
(פרשת  וארא תשמ"ג, תורת מנחם, ב' 827)

ַא חסידישע פרשה

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

 =
ה 

 ,

 [

ו
 :
 [

 שמשתדל למצוא דירה יפה, 
 הבהמה", ובדרך זו יחנך, ר"ל 

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' קדוש החדש פרק הלכות שגגות פרק יב-יד.ב' בשבטו'
מ"ע עב.יב.

פרק טו. הלכות מחוסרי כפרה.. בפרקים ג' בשבטש"ק
מ"ע סח. עה. עו.פרק יג.אלו. פרק א-ב.

מ"ע עד. עז.פרק יד.פרק ג-ה.ד' בשבטא'

מל"ת קו. מ"ע פז.פרק טו.הלכות תמורה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.ה' בשבטב'

ו' בשבטג'
פרק ד. לב טהור וגו'. ספר טהרה והוא 
ספר עשירי.. הלכות טומאת מת.. בפר	

קים אלו. פרק א-ב. 
מל"ת קז. מ"ע קז.פרק טז.

מ"ע קז.פרק יז.פרק ג-ה.ז' בשבטד'

מ"ע קז.פרק יח.פרק ו-ח.ח' בשבטה'

מ"ע קז.פרק יט.פרק ט-יא.ט' בשבטו'
30
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דברמלכות

4

מה נשתנה 
במכת צפרדע? 

מדוע מכת צפרדע לא חלפה כליל כמו כל שאר המכות, אלא 
הצפרדעים נותרו ביאור? • במכת דם – לקה היאור, אליל המצרים, 
אך במכת צפרדע שרץ היאור צפרדעים והלקה את עובדיו • מטרת 

המכה הייתה לא רק "לבהלם", אלא גם "ליראם" • משיחת כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו

א
אודות ביטול מכת צפרדע – נאמר בכתוב1 "ויאמר 
להכרית  אעתיר...  למתי  עלי  התפאר  לפרעה  משה 
תשארנה",  ביאור  רק  ומבתיך  ממך  הצפרדעים 
רק  ומבתיך  ממך  הצפרדעים  "וסרו  זה2:  ולאחרי 

ביאור תשארנה".
וצריך להבין:

שלאחרי   – הוא  המכות  שאר  בכל  הרגיל  הסדר 
המכה  עניין  נתבטל  זמן,  משך  שימשה  שהמכה 
 – הדבר  וטעם  מאומה.  ממנה  נשאר  ולא  לגמרי, 
כבר  מתחילה  שהרי  בה,  צורך  אין  ששוב  מכיוון 
"שהייתה  רש"י3:  ובלשון  הבאה.  למכה  ההכנה 
היה  חלקים  ושלושה  חודש,  רביע  משמשת  המכה 
המכה  סיום  שלאחרי  היינו,  בהם",  ומתרה  מעיד 

הקודמת, התחילה ההתראה אודות המכה הבאה.
מכת  נשתנתה  מדוע  ביאור:  דרוש  זה  פי  ועל 
לגמרי,  נתבטלה  שלא   – המכות  שאר  מכל  צפרדע 

כמו שכתוב "רק ביאור תשארנה"?
וגם: לשם מה מדגיש הכתוב עניין זה, ועד שחוזר 
להכרית  אעתיר...  "למתי  פעמים:  שני  זאת  וכופל 

1. פרשתנו ח, ה.
2. שם, ז.
3. ז, כה.

הצפרדעים... רק ביאור תשארנה"?
בפשטות  המתעוררת  שאלה  שזוהי  ולמרות 

הכתובים – לא מתעכב רש"י לבארּה!

ב
'ביאור  "וטעם  עזרא:  בן  אברהם  רבי  בפירוש 
תשארנה' – כי שם היו בתחילה". אמנם, פירוש זה 
אינו פשוטו של מקרא ממש, כי על פי פשוטו של 
המכה,  לפני  כלל  ביאור  צפרדעים  היו  לא  מקרא 
שפירושו  צפרדעים",  היאור  "ושרץ  שכתוב4  כמו 
מצפרדעים  (ולא  המים  מן  הצפרדעים  שיבראו   –
שקדמום), וכמו שכתוב לפני זה בפרשת בראשית5

"ישרצו המים", דקאי על בריאתם מן המים6.
(שאותה  הצפרדע"  "ותעל  הפסוק7  על  ועוד: 
"שרץ היאור") מפרש רש"י בפירושו הראשון [היינו 
שרש"י  אף  מקרא,  של  לפשוטו  יותר  קרוב  שהוא 
עצמו כותב ש"זהו מדרשו"8] "צפרדע אחת הייתה, 
שזוהי  מובן  שמזה  נחילים",  נחילים  מתזת  והיא 

4. ז, כח.
5. א, כ.

6. להעיר מהלשון "שרצו בארץ" (נח ח, יז. ט,  ז), "ובני ישראל פרו ושירצו" 
(שמות א, ז). 

7. פרשתנו ח, ב.
8. ראה כללי רש"י (מהדורת תשע"ח) עמ' 113.
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נס  ובזה  (רבים),  לצפרדעים  היחידה  האפשרות 
נוסף – והיא מתזת כו'.

הפירוש  בין  חילוק  יש  גופא  שבזה  לומר  ואין 
("שירוץ  השני  לפירוש  אחת")  ("צפרדע  הראשון 
הייתה  לא  הראשון  שלפירוש  כו'"),  הצפרדעים 
השני  ולפירוש  אחת,  צפרדע  אפילו  בתחילה 
(כפירוש  המכה  לפני  גם  ביאור  צפרדעים  היו 
רבי אברהם בן עזרא) – שהרי נוסף על העיקר – 
ד"ביאור תשארנה" הרי זה לכל הפירושים – הרי 1) 
הפירוש הראשון הוא גם ראשון בפשוטו של מקרא 

הפירושים  שבין  שהחילוק  לומר  אין   (2 (כנ"ל), 
הוא מן הקצה אל הקצה, כאשר החילוק בפשטות 
אינו אלא בפירוש תיבת "צפרדע" – "צפרדע אחת" 

כפשוטו, או המין דצפרדע.

ג
[...] והביאור בזה:

כמה פעמים שכאשר ישנו קושי בפשוטו  דובר 
לומר  בהכרח   – מבארו  אינו  שרש"י  מקרא  של 
שעניין זה מובן מאליו, או על פי פירושו לפני זה.

רש"י  דברי  פי  על  הדבר  מובן   – ובענייננו 
מכיוון   – וזאת  כדלקמן,  זה,  שלאחרי  בפסוקים 
מכל  צפרדע  מכת  נשתנתה  (מדוע  הקושיא  שכל 
שאר המכות) מתעוררת רק לאחרי שלומדים את 
שבין  בשינוי  מבחינים  אז  רק  כי  המכות,  שאר 
ביאור  ("רק  לגמרי  נתבטלה  שלא  צפרדע  מכת 

תשארנה") לכל שאר המכות שנתבטלו לגמרי.
בפירושו אודות מכת ערוב9 – כותב רש"י: "ויש 
טעם בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו, 
בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם, כסדר מלכות 

9. פרשתנו ח, יז.

מעיינותיה,  מקלקלת  בתחילה  עיר,  על  כשצרה 
ואחר כך תוקעין עליהן ומריעין בשופרות ליראם 
וכו'  והומים  מקרקרים  הצפרדעים  וכן  ולבהלם, 

כדאיתא במדרש רבי תנחומא".
[מובן, שאף שעניין זה מובא מ"אגדה", "מדרש 
רבי תנחומא" – מכל מקום, מכיוון שרש"י מביאו 
פשוטו  של  הלימוד  לדרך  שייך  זה  הרי  בפירושו, 

של מקרא].
כותב   – צפרדע  מכת  של  לטעם  בנוגע  והנה, 

רש"י ב' לשונות: "ליראם ולבהלם".

הבהלה  שביניהם:  החילוק  לבאר  ויש 
כמובן  עצמה,  המכה  בעת   – היא  ("לבהלם") 
בפשטות שהעובדה שצפרדעים מקרקרים והומים 
בכל גבול מצרים, "בביתך וגו' ובית עבדיך וגו'"10
– גורמת לעניין של בהלה. אבל היראה – שפחות 
חמורה מבהלה, שהיא מדבר הרחוק כו' – שייכת 
נשארת  כאשר  בפועל,  המכה  סיום  לאחרי  גם 
לידי  המביא  באופן  לא  (אבל  מהמכה  "מזכרת" 
היא  והיראה  עצמה),  המכה  כבעת   – ממש  בהלה 

– שהמכה לא תחזור שנית.
וייראו"11 יישמעו  ישראל  "וכל  לדבר:  דוגמא 
בלתי  דבר  יעשו  אם  לקרות  שעלול  ממה  יראה   –
רצוי, הנפעלת על ידי זה שמראים שישנה אפשרות 

לתת עונש.
חמש  הבן  של  בחייו   – יותר  מוחשית  דוגמא 
"שוט"  תלוי  הקיר  גבי  על  ב'חדר'  למקרא: 
ה"שוט"  את  רואה  הילד  וכאשר  ("קאנטשיק"), 
באמצע  יחלום  שלא  יראה.  עליו  פועל  זה  הרי   –
הלימוד... כדי שלא ייענש על ידי ה"שוט". ועניין 
זה נפעל על ידי ראיית ה"שוט" בלבד, ואדרבה – 

כאשר מכים אותו אינו יכול ללמוד!

10. שם ז, כח.
11. כי תצא כא, כא.

ב'חדר' על גבי הקיר תלוי "שוט", וכאשר הילד רואה 
את ה"שוט" - הרי זה פועל עליו יראה... הידיעה לעונש 
מביאה לידי יראה, ועל ידי זה יימנע מעשיית דברים 

שעלולים להביא לידי עונש
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ואילו  בהלה,  לידי  מביא  עצמו  העונש  כלומר: 
ידי  (על  זה  לעונש  אפשרות  שקיימת  הידיעה 
מביאה  העונש)  אודות  המזכיר  דבר  לו  שמראים 
דברים  מעשיית  יימנע  זה  ידי  ועל  יראה,  לידי 

שעלולים להביא לידי עונש.

ועל פי זה מובן מה שנאמר "רק ביאור תשארנה" 
(כתוצאה  עצמה  המכה  ביטול  לאחרי  שגם  כדי   –
ממנה – הבהלה), יישאר על כל פנים עניין היראה, 
 – ביאור  הצפרדעים  השארת  ידי  על  נפעל  שזה 
(כבמכה  לבהלה  וגורמים  מזיקים  שהם  באופן  לא 
של  אפשרות  שקיימת  זיכרון  בתור  אם  כי  עצמה), 
מכה, שעל ידי זה נפעל עניין היראה מכאן ולהבא.

ד
ליתר ביאור: 

מהמכה  "זיכרון"  להשאיר  הצורך  מהו  לכאורה, 
חדשה?  מכה  להביא  מתכוננים  כאשר  הקודמת, 
כן  מצינו  לא  מדוע  כזה,  צורך  קיים  אם   – ולאידך 

בשאר המכות?
מהמכה  לזיכרון  הכוונה  שאין   – בזה  והביאור 
עצמה, כי אם 'זיכרון' מהתוכן המיוחד שבמכה זו, 
כדלקמן, שעניין זה מודגש בכך ש"ביאור תשארנה":
כאשר משה ואהרון אמרו לפרעה "כה אמר ה'... 
שלח את עמי"12 – ענה פרעה "לא ידעתי את ה' וגם 
את ישראל לא אשלח"13, בהסתמכו על היאור שהיה 
ומשקה  עולה  ("נילוס  מצרים  של  זרה  העבודה 
כדי  ולכן,  לנילוס"14).  עובדים  ומצרים  הארץ  את 
שהתראותיו של משה והמכות עצמן יפעלו פעולתן 
(ולכן  זאת  הייתה  ה'  שמאת  ויכיר  ידע  שפרעה   –
שלח  ה'...  אמר  "כה  משה  של  לדבריו  לציית  עליו 

12. שמות ה, א.
13. שם שם, ב.

14. פירוש רש"י פרשתנו ז, יז.

תמידי באופן  לו  להזכיר  צורך  היה   – עמי")  את 
להושיעו,  יכול  אינו  מבטחו)  שם  (עליו  שה"יאור" 
ביד  כגרזן  אלא  ואינו  כלל,  דעה  לו  שאין  מפני 

החוצב בו – על פי רצון ה'.
ועניין זה נפעל על ידי זה ש"ביאור תשארנה": 

כמו   – היאור  מן  הייתה  הצפרדעים  התהוות 
שהיאור  כלומר,  צפרדעים".  היאור  "ושרץ  שכתוב 
אותם  הכה  מצרים)  של  הזרה  (העבודה  עצמו 
בצפרדעים. ולכן, גם לאחרי שנתבטלה מכת צפרדע 
הדגיש משה "רק ביאור תשארנה" – כדי שבכל פעם 
"הנה  שכתוב15  כמו  [כדרכו,  ליאור  הולך  שפרעה 
דבר   – הצפרדעים  עיניו  לנגד  יהיו  המימה"]  יוצא 
יכול  אינו  שלו  הזרה  שהעבודה  תמיד  לו  שיזכיר 

להושיעו מאומה, כנ"ל.
הנגרמת  הבהלה  וכן  עצמה,  המכה   – וכאמור 
נתבטלה   – הצפרדעים  של  והמייתם  מקרקורם 
אבל  וגו'"16;  הבתים  מן  הצפרדעים  ש"וימותו  בכך 
ידי  על  נשארה  המכה) –  וכוונת  מה' (תוכן  היראה 
אודות  לזיכרון  ביאור,  הצפרדעים  את  שרואים  זה 
מכת צפרדע, שבה מודגש וניכר כוחו של ה', כנ"ל.

ומטעם זה נשארו הצפרדעים ביאור דווקא – כי 
מה-שאין- היאור,  של  כוחו  העדר  מודגש  בכך 

על  המקפצת  צפרדע  רואה  פרעה  היה  אילו  כן 
היאור,  אל  השייכות  מודגשת  לא  שאז  הארץ,  גבי 

העבודה הזרה של מצרים.

ה
ביאור  "רק  נאמר  מדוע  גם  מובן  האמור  פי  על 
תשארנה" שתי פעמים – להורות על תוקף והדגשת 
פעמיים"17,  החלום  הישנות  "ועל  דרך  על  הדבר, 

15. פרשתנו ז, טו.
16. שם ח, ט.

17. מקץ מא, לב.

וזהו החידוש שבמכת צפרדע לגבי מכת דם - לא בלבד 
שהיאור שהיה משקה את ארצם ושותים את מימיו נהפך 

לדם... אלא יתירה מזו: היאור עצמו מכה אותם
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מכיוון שעניין זה נוגע ביותר לצורך פעולת כל שאר 
ישנו  אזי  מה',  היראה  ישנה  כאשר  רק  שהרי  המכות, 
סיכוי שהמכה תפעל את פעולתה – לשכנע את פרעה 

לציית לציווי ה' לשלוח את בני ישראל ממצרים.

ו
אבל עדיין צריך להבין:

ביאור,  הייתה  הראשונה)  (מכה  דם  מכת  גם  הרי 
ידי  (על  מה'  היראה  עניין  להיות  יכול  היה  כן,  ואם 
הדגשת העדר כוחו של היאור) בכך שהקדוש-ברוך-

יישארו  שמימיו  היאור  מן  מסוים  חלק  ישאיר  הוא 
דם, כך שלא תהיה מכה – מכיוון שיוכלו לשתות את 
לידי  שתביא  מהמכה  יישאר "זיכרון"  אבל  היאור,  מי 
יראה מה' מכאן ולהבא, ומדוע היה זה במכת צפרדע 

דווקא?!
והביאור בזה:

דבר  אינו  שדם   – הוא  לצפרדע  דם  שבין  החילוק 
כן  שאין  מה  לשתייה),  ראוי  שאינו  אם  (כי  המזיק 

צפרדע – היא דבר המזיק.
לא   – דם  מכת  לגבי  צפרדע  שבמכת  החידוש  וזהו 
את  ושותים  ארצם  את  משקה  שהיה  שהיאור  בלבד 
אינם  ושוב  לדם,  נהפך  אותו)  עבדו  (שלכן  מימיו 
עצמו  היאור  מזו:  יתירה  אלא  ממנו,  ליהנות  יכולים 
מכה אותם, "ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך 

גו' ובבית עבדיך וגו'".
אמנם  רואים  דם  במכת  גם  קצת:  אחר  בסגנון 
בדעת  אלא  (אלוה),  עצמו  בדעת  תלוי  אינו  שהיאור 
ה';  של  רצונו  פי  על  לדם  שנהפך   – והראיה  אחרים, 
אבל במכת צפרדע רואים חידוש גדול יותר – המביא 
לידי יראה מה' – שה' יכול לעשות שהיאור עצמו יכה

את מצרים (שעובדים לו).
ולכן היה העניין ד"ביאור תשארנה" במכת צפרדע 
מודגש  שבצפרדע  מכיוון   – דם)  במכת  (ולא  דווקא 

יותר עניין היראה מה', כנ"ל.

(משיחת שבת פרשת וארא ומשיחת שבת פרשת בא ה'תשד"מ. 
תורת מנחם חלק ב' עמ' 795 ואילך, 826 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה) 

סיכום
במכת צפרדע נאמר: "וסרו הצפרדעים... רק ביאור תשארנה".

צריך להבין:
א) מדוע נותרו צפרדעים ביאור? הן כל המכות חלפו לגמרי! 

ב) מדוע רש"י אינו מבאר זאת בפירושו?
תשובה: 

המכה  אמונתם:  את  להכחיש  נועדה  צפרדע  מכת  מטרת  מצרים.  של  האליל  היה  היאור  א) 
הוכיחה כי אלוקי ישראל שולט ביאור. ברצונו, ילקה היאור ואף יהווה גורם המזיק למצרים – 

"שרץ היאור צפרדעים".
לכן נותרה 'מזכרת' ממכת צפרדע דווקא. הישארות הצפרדעים במים גרמה למצרים יראה מה', 
והזכירה להם שאמונתם בְיאֹור לא הייתה אלא כזב; השליטה נתונה אך ורק בידי אלוקי ישראל 

ומי שאינו מציית לציוויו נענש בעונשים קשים.
זו,  ולמה  זו  למה  ומכה  מכה  בכל  באגדה  בדבר  טעם  "יש  רש"י:  בדברי  מונחים  הדברים  ב) 
מלחמות מלכים בא עליהם, כסדר מלכות כשצרה על עיר... אחר כך תוקעין עליהן  בטכסיסי 

ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם, וכן הצפרדעים מקרקרים והומים".
כלומר, שתי מטרות למכת צפרדע: 1) "ליראם", 2) "לבהלם". בשעת המכה היו הצפרדעים בבתי 
המצרים וגרמו ל"בהלה". בנוסף לכך, בהישארותן ביאור לאחר תום המכה, הביאו הצפרדעים 

"יראה" – לירא מה' ומעונשיו.
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בין גאולת מצרים 
לגאולה העתידה

על-ידי הגאולה – ידיעת ה' גם למצרים
רק  לא  חידוש  נפעל  מצרים  וגאולת  ביציאת 
בשייכות ליהודים – כדי שיהודים יהיו ראויים לקבל 
ולהזדכך  לעבור  מוכרחים  היו  סיני,  בהר  התורה  את 
הזיכוך  וסיום  וגמר  מצרים,  גלות  של  הברזל"  ב"כור 

והבירור היה ביציאת מצרים –
גופא (ואומות העולם בכלל),  אלא גם עבור מצרים
פרעה  ה'":  אני  כי  מצרים  "וידעו  בכתוב  וכמפורש 
ומצרים מצד עצמם אין להם שייכות לידיעת הוי', כפי 
שפרעה אמר "לא ידעתי את הוי'": מצד עצמם שייכים 
הם רק לשם אלקים (כפי שיוסף אמר לפרעה "אלוקים
בגימטרייה  אלוקים  ששם  פרעה"),  שלום  את  יענה 

הטבע,
על-פי  היא  ההנהגה  אלוקים,  שם  שמצד  והיינו, 
טבע שבו לא ניכר בגילוי האור האלוקי; אבל ההנהגה 
שלמעלה מהטבע, הנהגה ניסית, באה משם הוי' – ולה 
שייכות  שום  העולם)  (אומות  ומצרים  לפרעה  אין 

לגמרי ואין להם בזה שום השגה והכרה.
וזהו מה שנפעל בגאולת מצרים, ש"וידעו מצרים כי 
אני הוי'", שהם קיבלו ידיעה בהנהגה ניסית שלמעלה 

מהטבע, שקשורה עם שם הוי'.
יהיה  בהרבה,  נעלה  שבאופן  אלא   – לזה  בדוגמה 
ישראל  של  לגאולה  נוסף  לבוא:  לעתיד  החידוש 
בעולם  גם  הדבר  יפעל  וקודשא-בריך-הוא,  אורייתא 
כתובים  בכמה  וכמפורש  העולם,  אומות  כל  אצל 
ונבואות הגאולה, עד, כפי שהרמב"ם גם מביא בספר 
הלכות הלכות, שאז "יתקן את העולם . . שנאמר כי אז 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי'

ולעבדו שכם אחד".
דבר  סתם  אינו  העולם  לאומות  בנוגע  זה  וייעוד 
נוסף לו יזכו בביאת משיח צדקנו, אלא הוא קשור עם 
עצם עניין הגאולה: היות ואז "תצא" השכינה כביכול 

ש"כל  הוי',  אמת  תתגלה  זאת  עם  יחד  הרי  מהגלות, 
הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא 
הוי'  שם  הוא  הימצאו"  ש"אמיתת  הימצאו",  מאמיתת 

שלמעלה מ(טבע ה)עולם.
הוי'  כבוד  לבוא "ונגלה  לעתיד  בנוגע  מודגש  ולכן 
של  שהגילוי  דיבר" –  הוי'  פי כי  יחדיו  בשר  כל וראו 
מוחשית  ראייה  יפעל  הוי'")  כבוד  ("ונגלה  הוי'  שם 
הוא  הבשר)  (של  מציאותו  שאמיתית  הגשמי  בבשר 

"פי הוי'":
(גאולת  אלקות  על  והסתר  ההעלם  ויתבטל  היות 
של  האמיתית  שהמציאות  ויתגלה  מגלותה)  השכינה 
העולם הוא אלקות (פי הוי'), יהיה זה באופן של "וראו 
התכונות  מצד  הוי'  כבוד  יראה  שהבשר  בשר",  כל 
כפי  אופן  באותו  אז,  שיהיו  עצמו  הבשר  של  והטבע 
שהטבע והתכונה של עיני בשר לראות דברים גשמיים.
העתידה  הגאולה  של  החידושים  אחד  הוא  ובזה 
בגאולת  מצרים":  מארץ  צאתך  "ימי  של  הגאולה  על 
מצרים – הידיעה של מצרים "(וידעו מצרים) כי אני 
על-ידי   – בזה)  (וכיוצא  המכות  על-ידי  באה  הוי'" 
שבירת מצרים; מה שאין כן לעתיד לבוא, יהיה "וראו 
מכות,  על-ידי  לא  דיבר",  הוי'  פי  כי  יחדיו  בשר  כל 
הנ"ל  הרמב"ם  ובלשון  תיקון,  בדרך  אלא  שבירה, 
הוי' בשם כולם לקרוא כו'  כולו  העולם  את  "ויתקן 

ולעבדו שכם אחד".
וטעם החילוק בזה: גאולת מצרים לא הייתה גאולה 
שלימה (גם של שכינתא בגלותא), ולכן הדבר פעל על 
וזיכוך)  תיקון  ולא  שבירה  רק  בהם  (שנעשה  מצרים 
בגאולה  אבל  הוי'";  אני  "כי  ידיעה  של  עניין  רק   –
ש"יזדכך  באופן  שתהיה  לבוא,  לעתיד  השלימה 
מצד  הגשמי  הבשר  גם  אז  והעולם",  הגוף  גשמיות 

טבעו יראה "כבוד הוי'".

(ליקוטי שיחות כרך כה עמ' 189)                                                                                                  

משיחוגאולה
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הכרת תודה 
היא עניין אנושי

אתרוגים מזמן משה רבינו • חידושו של רבי לוי-יצחק זצ"ל בעניין 
מסירות נפשו של משה רבינו למען בני ישראל  • 'שאלה' הלכתית 

שהתעוררה בשנת תשכ"ד ושוב בתשמ"ו • החידוש בתביעתו של הרבי 
ל'אהבת חינם' • כל נשיאי חב"ד הם ענין אחד ברציפות, כמו אבות 
העולם • על חלוקת הפרשיות ב'תפילין של ראש' לעומת של-יד •

עידוד אברכי כולל למשרות רבנות • פרק נוסף בסדרת 'יסודתו בהררי 
קודש'

מסירת נפשו של משה רבנו 
לבני-ישראל  (עוצמת חידושו של 
רבי לוי-יצחק זצ"ל– אביו של הרבי)

בשנת תשמ"ט ('התוועדויות תשמ"ט' כרך ב' עמ' 383 – שולי הגליון 
להערה 72) הביא הרבי את פירושו של אביו – רבי לוי-

"אם  לב)  לב,  (תשא  לפסוק  הרמז  על-דרך   – זצ"ל  יצחק 
תשא חטאתם ואם אין מחני נא", המפרש את הפסוק 

ככתבו: 
חטאתם  תשא  אם  (בין  ַאִין  ואם  חטאתם  תשא  "אם 
ה'קא-סלקא- בגלל   – נא"  מחני  תשא)  לא  אם  ובין 
אעשה  מה  תאמר  (ואם  וגו'  בהם  אפי  ד"יחר  דעתך' 

לשבועת אבות) ואעשה אותך לגוי גדול".
שמציאותו  מצב  לשלול  רצה  רבינו  שמשה  היינו: 
על  סליחה  אי  של  אפשרות  תגרום  אותך")  ("ואעשה 

חטאם של בני-ישראל והענשתם.
ומסיים הרבי:

עבור  דמשה  המסירות-נפש  גודל  מובן  שמזה 
משה  דברי  שנתקיימו  יומתק  ועל-פי-זה  ישראל; 
"מחני נא" שלא נזכר שמו של משה בפרשת תצוה – 

אע"פ שאמר הקב"ה "סלחתי כדבריך"! 
– עד כאן הדברים.

נראה לבאר עוצמת החידוש בפירוש זה, ובהקדים:
דבריו:  ותוכן  זה,  כעין  לכאורה  פירש  יקר'  ה'כלי 

רוצה  אינך  אם  ובין  להם  למחול  רוצה  אתה  אם  בין 
בקשתי, אפוא, "מחני נא": אם רצונך למחול להם אלא 
שצריכים הם לכפרה, אהיה נא אפוא אני כפרת עוונם 
(כמו שאמר קודם: "אכפרה בעד חטאתכם") ואם אינך 
סטריא  אב"ד  פירש  (וכן  חיים?  לי  למה  להם,  למחול  רוצה 

ריא"ז ענזיל).

וב"אהל יעקב" (להמגיד מדובנא) פירש שבאמירת 
שבני- האפשרות  את  לשלול  משה  ביקש  נא"  "מחני 
ויעתיר  יישא  שמשה  כך  על  ויסתמכו  יחטאו  ישראל 

בעדם.
רבינו  משה  שכוונת  מפרש  לוי-יצחק  רבי  אבל 
וכל  מכל  מלכתחילה  לשלול  לגמרי:  ברורה  הייתה 
שהוא  אפשרות   – שהוא  מקרה  בשום   – תהיה  שלא 

יהיה תחליף חס-ושלום תמורתם של ישראל! וק"ל.

'הכרת תודה' הוא ענין אנושי
במספר הזדמנויות התבטא הרבי כי 'הכרת תודה', 

'הכרת טובה' היא ענין אנושי.
כרך  תשל"ח  ('שיחות-קודש'  תשל"ח  ניסן  י"א  בהתוועדות 
מעיז  אדם  "אין  זה  שמטעם  הרבי  ציין  ואילך)  עמ' 128  ב' 

פניו בפני בעל חובו" (בבא מציעא ג, סע"א וש"נ) וכן "הכלה 
הופכת את פני' ואוכלת כו' מפני שהיא בושה" (פסחים 

פו, א-ב. ירושלמי פסחים פ"ז הלכה יג) ועוד כיו"ב.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

23

המשיך הרבי:
רב")  ("מעשה  המציאות  היא  שכן  הוא  והעיקר 
שלכאורה  ענין  אודות  מושפע  עם  מדברים  שכאשר 
מא־ הוא  הרי  ההשפעה,  לתוכן  שייכות  כל  לו  אין 
וההצעה  שהבקשה  מכיון  קשבת  באוזן  לדברים  זין 
הגיעה ממי שהעניק לו סיוע, או מכזה שהוא מצפה 
לקבל ממנו מחר או "יש מחר לאחר זמן" ריוח באיזה 

תחום שיהיה.
הסביר   (127 עמ'  טו  כרך  שיחות'  ('לקוטי  נוספת  בהזדמנות 
אבינו  אברהם  שהפעיל  ל'לחץ'  היסוד  היה  שזה  הרבי 
"ברוך  שיאמרו  אצלו  שסעדו  ושבים  העוברים  על 
לאחר  בן-נח (ובפרט  גם  משלו" –  שאכלנו  עולם  א-ל 
בעל  שיש  בעובדה  להכיר  היכולת  לו  יש  המבול) 
עובר  כל  "בפי  אלוקות  פרסם  לכן  זו;  לבירה  הבית 
הסברים.  בריבוי  אלקות  עניני  הסברת  על-ידי  ושב" 
מתקבלים  ההסברים  אין  מהם  חלק  שאצל  כשראה 
לשבור  נאלץ   – גדולה  חומריות  ישנה  שאצלם  משום 
את אותה חומריות, באמצעות "לחץ" עד כדי הבאתם 

להכרה שיאמרו "ברוך א-ל עולם שאכלנו משלו".
כב:  יח,  למשלי  בפירושו  הרס"ג  לדברי  לציין  ויש 
"השכל מחייב שתהא על כל טובה תודה ממי שקיבל 

את הטובה למי שהטיב לו".

ה'משקה' קלט דברי-אלקים-חיים 
שנאמרו בהתוועדות

להרה"ח  הרבי  אמר  תשכ"ז  תשרי  חודש  בשלהי 
לראשונה  פורסמו  (הדברים  זילברשטרום  שי'  פרץ  אליהו  ר' 

ב'התקשרות' גליון תתמה דש"פ בראשית תשע"א עמ' 10): 

בקבוק ה'משקה' היה במשך כל ההתוועדות תחת 
השולחן ושמע כל מה שדובר בהתוועדות. 

[ראה שם בפרטיות].
ויש לומר שהדברים מפורשים בחז"ל:

ב) צג,  (ב"ב  חז"ל  כלשון  ביין  מצווה  מקיים  כשיהודי 
"סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום", 
פירושו שהקידוש הנאמר על-ידי היהודי פועל "עליו" 
– נפעלת התעלות ביין, ועל-ידי שתייתו (של היהודי) 
אח"כ תפעל עליו הקדושה – התועלת על-ידי יין שקלט 
קדושה ואח"כ נעשה "דם ובשר מבשרו" (תניא פ"ח – יג, א).
"עיקר  ס"ב):  קצ  (סימן  בשלחנו  הזקן  אדמו"ר  וכמ"ש 
מה שהטעינו כוס הוא לשתות ממנו אחר אמירת אותו 
דבר שתהא אותה אמירה כעין שירה הנאמרת על היין 
שמנסכין על גבי המזבח שהיא שתיית המזבח, אף כאן 

הראוי  שיעור  היין...  שתיית  על  שירה  נאמרת  תהא 
ליישב דעתו של אדם".

יפה  שהדיבור  כשם  ד"ה  א  פז,  (מנחות  יהוידע'  ב'בן  ומצינו 
היין  טבע  השי"ת  עשה  כן  "על  ליין):  רע  הדיבור  כך  לבשמים 

שפועל בו הדיבור כו'". 
וספג  קלט  ה'משקה'  החיובי  בכיוון  שגם  מובן  מזה 

דברי אלוקים חיים.

על 'לב' חוטי הציצית
רגיל היה הרבי לשאול ילדים שנכנסו ל'יחידות' מה 
מספר חוטי הציצית בכל כנף וסיכומן יחד בסך-הכול.

במקרים רבים היו בני המשפחה מכינים את הילדים 
לכך, והיו ילדים שהרבי בעצמו אמר להם: 8 בכל כנף, 

ובסך-הכל 32 כנגד "לב".
היה  הרבי  כוונת  אולי  אך  מה,  עד  יודע  אתנו  אין 
לחזק הקשר שלהם לתורה ומצוות על-פי מה שנאמר 

במדרש אגדה ישן לבראשית:
"התורה מתחילה בבי"ת ומסיימת בלמ"ד והוא לב, 
ותורה כלולה בלב, וגם בחוטי ציצית ל"ב חוטין, על כן 

אמרו מצות ציצית שקולה כנגד כל התורה".

החידוש בתביעת הרבי ל'אהבת חינם'
(הראשונה  אדמו"ר  כ"ק  אצל  יחידויות  שתי  במהלך 
38 עמ'  החכמה'  ('בצל  שליט"א  מגור  האדמו"ר  של   – תשל"ז  אייר  בחודש 

עקבי  בעל  מסדיגורא  האדמו"ר  של  תש"מ  תמוז  בחודש   – והשנייה  ואילך), 
באהבת  הצורך  על  בהרחבה  הרבה  דיבר  זצ"ל)  יעקב 

והבאת  הגלות  סיבת  לבטל   – חינם  אהבת   – ישראל 
הגאולה (ראה 'בצל החכמה' שם עמ' 91).

מן  הרבי  בדברי  המיוחד  החידוש  קצת  לבאר  כדי 
הראוי לצטט כאן שני קטעים מדברי הרב החיד"א, וזה 

לשונו בספרו "דברים אחדים" (דרוש ו'):
על  מצערים  אנו  היום  כל  כי  נענה?  מה  "...ואנן 
בנו  תבונה  ולא  דעת  ולא  הגאולה,  ועל  הבית  חורבן 
לומר: הלוא בחורבן בית שני היו התנאים רבים בתורה 
ובמעשים טובים, ועם כל זאת חרב בעוון שנאת חינם, 
ואם עתה אין אנו באחדות ויש שנאה בינינו איך יתכן 
פסקה  לא  חורבנו  שסיבת  כיון  המקדש,  בית  שיבנה 
ממנו?! ואיך אנו אומרים "כי לישועתך קוינו כל היום" 
ואבוי,  אוי  בנו?!  עדיין  חינם  ושנאת  לישועה,  ונצפה 
לחתכו  ברזל  השנית  ובידו  אילן,  לנוטע  דומה  זה  כי 
ולשרשו! וכה מעשהו יום יום, היש שטות גדול מזה?!".

(אחרי  החיד"א  מוסיף  טז)  (פרק  דוד"  "לב  ובספרו 

10



שהוא מתריע על העובדה שעדיין ִּפְרַצת שנאת חינם, 
לבאר) ממשיך  הוא  בינינו  שורה  הבית,  חרב  שבגינה 

בדרך דרוש את הפסוק (ישעיה נב, ג): "חינם נמכרתם, ולא 
בכסף תגאלו", על פי הידוע בדברי חז"ל מצינו שהם 

דורשים כסף מוסב על קנין המצוות והוא מפרש:
"וזהו שכתוב: 'חינם נמכרתם', בחורבן בית שני, על 
בכסף",  "ולא  "נמכרתם",  חינם,  שנאת  דהיינו  חינם, 
במצוות תגאלו, רק צריך שתעבירו השנאת חינם ולא 

סגי (ולא די) שתעשו מצוות, להיגאל".
או  חינם"  ה"שנאת  בביטול  מסתפק  לא  הרבי  ברם, 

"אחדות" סתם אלא תובע "אהבת חינם"!

כששוטרים יהודים מלווים יהודים 
בשבת וביום-טוב

בפתקה שכתב הרבי להנהלת צא"ח בניו-יורק אחרי 
אודות  לדין-וחשבון  במענה  תשמ"ו,  חג-השבועות 
קודש",  "בשבת  התיבות  את  הרבי  עיגל  התהלוכה 

"ובליווי משטרתי" וציין:
אף  כנראה  עתה  עד  הרי   – וביותר  תמהוני  לגודל 
אופן  באיזה  הוראה:  מורה  רבני[ם]  שאל  לא  אחד 
מבנ[י]  הנ"ל  המשטרה  באנשי  יש  וה[אם]  מותר, 

י[שראל] וכו'.
באם כן שאלו – ודאי יודיעוני ובפרטיות ההוראות 
גדולה  בפרהסיא  שבת  בשמירת  המדובר  והרי 

ות[שואת] ח[ן] מראש.
אחד  אף  כנראה  עתה  עד  הרבי "הרי  תמיהת  לבאר 
לא שאל...", אולי משום שעשרים ושתים שנים לפני-
כרך  במסיבו'  ('המלך  תשכ"ד  השנה  ראש  של  שני  בליל  כן, 
(ז"ל)  הרש"ג   – נשיאה  דבי  וגיסא  כשחתנא  עט),  עמ'  א' 

ציין בסיפוק כי "ההליכה ל"תשליך" [=שהיו הולכים אז 
לגן הבוטאני ב"תהלוכה" – מרחק של כעשרים דקות] 

עשתה רושם עצום על הקהל", הרבי עורר כבר אז:
שאנשי  משום  ב"שאלה" –  כרוך  היה  הדבר  אולם 

משטרה יהודים שירתו את הצועדים ביום-טוב!

מעלת לימוד תורה בארץ-ישראל
לימוד  מעלת  את  הרבי  ציין  שונות  בהזדמנויות 
החיים  האור  לדברי  לציין  ויש  בארץ-ישראל;  התורה 
הק' עה"פ קדושים יט, כג: "שתהיה עיקר הכנסת הארץ 
לנטוע בה עץ מאכל שהם בני תורה כי אוירה של ארץ-

ישראל מחכים ומטהר הנפש".

חלוקת הפרשיות בתפילין-של-ראש 

לעומת של-יד
ב'לקוטי שיחות' כרך ט"ל (ע' 27) נאמר:

וזהו גם הטעם הפנימי שהפרשיות דתפילין-של-יד 
הפר־ ד'  בתפילין-של-ראש,  ואילו  אחד,  בבית  הם 

שיות מונחות כל-אחת-ואחת בבית בפני עצמו. 
על-פי  כי  לומר  יש  הפנימי"  "הטעם  הלשון  בדיוק 
נגלה ודרוש – יש ביאורים של: 1) הפרישה או"ח סל"ב 
המהר"ל   (2 בדיו).  ד"ה  לטור  בחידושיו  המהרש"ל  (בשם  לד  ס"ק 
שתמה  הראשון  ביאורים.  ג'   – פל"ט  ה'  גבורות  בספר 
בא  פרשת  מישרים  מגיד  בספר  הוא  החלוקה  לפשר 

מהדורא קמא.

כל נשיאי חב"ד – 
הם ענין אחד ברציפות כמו אבות העולם

(כאן  נאמר   132 עמ'  א'  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
ב'תרגום-חופשי'):

בכלל כל הרביים [האדמו"רים דחב"ד] נשיאי יש־
ראל עד לכב'-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר ועד בכלל, 

הרי הם ענין אחד.
ויש להצביע על שתי השוואות מעניינות (אותן ציין ידידי 
הרה"ת ר' ישכר דוד קלויזנר שי' מנחלת הר חב"ד – 'הערות וביאורים' אהלי 

תורה נ.י. גליון ש"פ וירא – כ"ף מר-חשון תשס"ט עמ' 14 ואילך):

(ד"ה  בתרא  בבא  לש"ס  בחידושיו  הרמב"ן  דברי  א) 
והכתיב – פא, א): "דכל האבות כחד חשיבי".

ב) 'בן איש חיל' (לרבי יוסף חיים מבגדד – הבן-איש-חי ח"ב לח, א): 
נחשבים  כולם  ברית  כורתי  שבעה  שהם  הצדיקים  "כי 
גוף אחד, ונוכל לומר על אברהם הוא משה ועל משה 

הוא אברהם, ואין בזה חשש רמאות חס ושלום".
(שמות  דחז"ל  לבאר  נסובו  הבא"ח)  (של  אלו  דברים 
רבה כח, א): בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו 

משה  של  פניו  של  ודמות]  [תואר  קלסתרון  הקב"ה 
דומה לאברהם.

"לטעום איזה דבר"
הרבי  של  מאמרו  מובא  א'  אדר  כב   – יום'  ב'היום 

מוהרש"ב:
הא [=הנאמר] דסעודה שלישית היום לא גו', היינו 
וא"ר  דבר,  איזה  לטעום  צריך  אבל  פת,  צריך  שאין 

יוסי יהא חלקי מאוכלי ג' סעודות.
המגיד  שהורה  מה  את  לשלול  גם  שהכוונה  ונראה 
 – שלישי  ליום  אור  ד"ה  צו  פרשת  מישרים'  ב'מגיד  (מובא  יוסף'  ל'בית 
שהרי  בכזית  די  שאמנם  השונות)  במהדורות  שונים  במקומות 

אכילה  בו  שאין  עולם-הבא  כנגד  היא  הרי  ג'  סעודה 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת וארא

ג' בשבט
הפטרה: כה אמר ה' אלוקים גו' וידעו כי אני ה' 

(יחזקאל כח, כה-כו. כט, א-כא).

יום שישי
ט' בשבט
הכנות ומנהגי יום ההילולא1:

לעניינים  תרומה  אחד  כל  ירים   - היום  במשך 
מבני  אחד  כל  ובעד  עצמו  בעד  לנשיאנו,  השייכים 
בשבת- שחל  ההילולא  יום  בשביל  שיחיו,  ביתו 

קודש.
נתינת הצדקה (בקשר עם י' בשבט וכיוצא-בזה) 
- הוא שייך גם לנשים, ואדרבה (מצד כמה  טעמים) 

 - המנהגים  'ספר  קמב,  עמ'  ח"ד  באג"ק  נדפסו  ההילולא  יום  מנהגי   .1
מנהגי חב"ד' עמ' 95, ובכ"מ.

(נדפס  שכד  עמ'  יד  כרך  באג"ק  בנדו"ד  להוראה  לציין  יש  זו  ובקביעות 
וכיו"ב• דחול  שעובדין  "מובן  קמח):  ר"ס  יו"ד  ומנהג'  הלכה  ב'שערי  גם 
להכרעת  מתאים  שבת,  בערב  אם  כי  השבת-קודש  ביום  לעשותם  אין 
האחרונים בכגון- דא. וראה כף-החיים על אורח-חיים סי' תקס"ח••, עיקרי 

הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ועוד (ודלא כמש"כ בס' גשר החיים••• בזה).
___________________

•) =כתיבת וקריאת הפ"נ, נתינות לצדקה וביקור באוהל.
••) ס"ק צד, מעיקרי דינים דלהלן, שאת הביקור, וכל דבר של חול (להוציא 
התענית, שלדעת הב"י דוחין ליום א') – מקדימין לעש"ק. וכ"כ בילקוט-

יוסף עמ' רג.
•••) ח"א עמ' שמג, בעניין ביקור הקבר, שיש מאחרים ויש מקדימים.

וכ"כ שם בעמ' שמב בעניין הלימודים והסיום (את המנהג לתת לצדקה 
– במקום התענית, או כעניין בפ"ע – לא הזכיר כלל). וכ"כ בעיקרי דינים 
וילקוט-יוסף הנ"ל בקשר ללימוד, שמקדימין לעש"ק. וע"ז העיר הרה"ג ר' 
שרי' דבליצקי בהערותיו לס' פני-ברוך עמ' תצח שהקדמת הלימוד כעניין 
משניות  שלומדים  הספרדים  מנהג  לפי  רק  שייכת  לש"ק  מתאים  שאינו 

בכנופיא.
בעניין הסיום, בשיחת ש"פ בשלח, י' בשבט תשד"מ ס"ל ('תורת-מנחם 
קמז)  סי'  יו"ד  ומנהג  הלכה  שערי   .872 עמ'  ח"ב  תשד"מ  התוועדויות'   -
שחל  ביארצייט  מסכת  סיום  לערוך  שאין  לומר  מקום  שיש  הרבי  מסיק 

בשבת.

להן דבר הצדקה שייך יותר2.
כל  יקרא   - היום  במשך  הבוקר,  תפילת  לאחר 

אחד פ"נ3 (הנשואים - כמובן בחגירת אבנט).
על-כל-פנים  או  ליחידות,  להיכנס  שזכו  אלו 
יצייר   – מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  פני  את  לראות 
עצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאילו עומד לפניו. להניח 
שלו.  וכו'  קונטרס  מאמר,  דפי  בין  כך  אחר-  הפ"נ 
ולשולחו (אם באפשרי - בו ביום)4 על מנת לקוראו 

על הציון שלו.
שידלק  נר  השקיעה]  לפני  בית,  [בכל  "להדליק 

כל המעת-לעת. אם אפשר בקל - נר של שעווה5.
חמישה  ידלקו  [בשבת-קודש]  התפילה  "בשעת 

נרות"6.
_______________________

2. ספר-המנהגים עמ' 85, עיי"ש בהערה. וכן בקשר לטף, על פי הוראת 
בשאר  וכן  בכיו"ב,  אותם  גם  לשתף  האחרונות,  בשנים  ובפרט  הרבי, 

ההנהגות, שגם נשים וטף שייכים בקיומם.
3. נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק דווקא. מקפידים לכתוב (אפילו 
את טיוטת הפ"נ – ראה 'אספקלריה' נספח ל'כפר חב"ד' גיליון 1243 עמ' 
20) דווקא באם טבלו באותו היום במקווה (באם לא טבל – יכתוב על ידי 
אחר). כותבים בחגירת אבנט (ונוטלים ידיים לפני כן). כשכותב אדם פ"נ 
על עצמו, כותבים "עלי", "עלינו", ואילו כשכותב עבור אחרים הלשון הוא 

"עבור..." (המזכיר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר). 
"ממקור  הישן  הנוסח  לכתוב  שלא  הרבי  הורה  הפדיון  לנוסח  בנוגע 

הרחמים..." (ראה 'תורת מנחם – התוועדיות' תש"י עמ' 39).
אחשוב  "לדעתי  קנד:  עמ'  ח"א  מוהרש"ב  אדמו"ר  קודש  באגרות  ראה 
צריכים  איננו  בעבודה,  רוחניים  בעניינים  הצדיקים  קברי  על  פ"נ  אשר 
ההוא  הפרט  שיתתקן...  לבקש  אם  כי  בנפשו,  שמוצא  החסרונות  לכתוב 
באופן כך וכך, ולא לכתוב כמו שהוא עתה בחסרונו..." עיי"ש. כ"ק אדמו"ר 
לקונטרס  (מבוא  לבני-ביתו  פעם  זאת  ביאר  מהאוהל,  בשובו  מהר"ש, 
הוא  כאילו  החיסרון,  גם  דבר,  כל  נראה  שברוחניות  בכך   ,(55 עמ'  ומעין 

חי ממש.  
4.  מספר הפקס ב'אוהל': 1-718-723-4444.

5. ראשי תיבות: "הקיצו ורננו שוכני עפר" (מהמכתב הנ"ל הערה 1. נרות 
ה'שעווה' המצויים בשוק מעורבים באחוז גבוה של סיטארין. לכאורה, די 
לקראת  נעשית  הנר  הדלקת  כראוי).  המנהג  לקיום  שעווה  הרוב  שיהיה 

שבת, כמו נר-שבת-קודש עצמו. 
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  (משיחת  יחידה  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  כנגד:   .6
נ"ע) - ספר-המנהגים עמ' 79. וראה 'רשימות' חוברת קפג עמ' 16, אופן 

מנהג זה בעבר.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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נישואי בתו של אדמו"ר האמצעי
יום חתונת הרבנית דבורה לאה, בתו של כ"ק אדמו"ר 
טברסקי  ישראל  יעקב  ר'  הרה"ק  עם  האמצעי, 
מטשרנוביל.  מרדכי  ר'  הרה"צ  של  בנו  מטשרקאס, 
של  בתו  שהיתה  אמו  מצד  גם  מיוחס  היה  הוא 

הרה"צ ר' אהרן מקרלין. 
כ"ק  של  בנוכחותו  בליאדי  התקיימה  החתונה 
אדמו"ר הזקן, שהשמיע מאמר חסידות על הפסוק 

"שיר השירים אשר לשלמה". 
(מאמרי אדמו"ר הזקן תקע"א ע' סב)

על השידוך ביניהם מסופר:
נחום  רבי  של  בביתו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  ביקר  פעם 
את  נחום  לרבי  הזקן  אדמו"ר  הזכיר  מטשרנוביל. 
אמרתו של מורם ורבם המגיד ממעזריטש, שהמלך 
המשיח יהיה מיוצאי חלציו – או - של המבוגר מבין 

תלמידיו או של צעיר תלמידיו.

והצעיר  נחום  רבי  היה  המגיד  תלמידי  בין  המבוגר 
היה רבנו הזקן. אמר אדמו"ר הזקן לרבי נחום: למה 

להכנס לספק, הבה ונשתדך בינינו...
בביתו  שהיו  הנכדים  לעריסת  הזקן  אדמו"ר  ניגש 
את  כשמישש  ראשיהם.  את  ומישש  נחום  רבי  של 
שאת  הזקן  אדמו"ר  אמר  ישראל,  יעקב  של  ראשו 
הנכד הזה הוא מייעד לחתן לנכדתו דבורה לאה בת 

אדמו"ר האמצעי.
(ימי חב"ד ע' 104)

חתנו של הרה"ק ר' יעקב ישראל (הצ'רקאסער) היה 
היה  שנכדו  הצ"צ),  (בן  מאוורוטש  הריי"צ  הרה"ק 

הרבי הריי"צ!
ופעם קם ר' איצ'ה דער מתמיד, באמצע התוועדות 
לאחר שתיית משקה, וסיפר את הסיפור בפני הרבי 

הריי"צ...
(מפי החסיד ר' מאיר אבצן ע"ה, שהיה באותה התוועדות)

הרבי נפגש עם אדמו"ר מוהריי"צ
עם  לראשונה  נפגש  שם  ברוסטוב,  לבקר  נוסע  אדמו"ר  כ"ק 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
(היום יום בשלשלת היחס וראשי פרקים מתולדות בית רבנו)

עם  שוחח  מוהרש"ב  שהרבי  בעת  פעם  כי  מספרים  חסידים 
בתו  לנכדתם,  נכבדות  הצעת  בדבר  שרה  שטערנא  הרבנית 
האמצעית של בנם הריי"צ, נענה הרבי מוהרש"ב: יש לחשוב 

על בנו של ר' לוי'ק.
הרבי,  של  ראשון  ביקור  באותו  אז,  כבר  כי  לשער  מקום  יש 
"עלה במחשבה" אצל הרבי הריי"צ לקחתו לחתן לבתו מרת 
בתמוז  נערכה  ביניהם  הראשונה  הפגישה  ואכן  מושקא.  חי' 
[ראה אג"ק מוהריי"צ חט"ו עמ' לא]. אותה שנה בקיסלבודסק

כעבור שנה, בשנת תרפ"ד, כאשר הרבי הריי"צ עקר ללנינגרד, 
היא  לעתיד.  כלתה  את  לראשונה  לראות  חנה  באההרבנית 

התאכסנה אז בבית הרבי.
(ימי מלך ח"א ע' 161)

יום פטירת דוד הרבי
הרה"ג  הרבי,  של  דודו  של  פטירתו  יום 
שניאורסאהן,  שלמה  שלום  ר'  הרה"ח 
בן הרה"ג ר' ברוך שניאור, אחיו של כ"ק 

הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק. 
כיהן כרב ואב"ד בשיראקא (פלך חרסון). 
ישראל  לארץ  עלה  תרפ"ה  בשנת 
והשתקע בירושלים, ובטרם עברה שנה 
בחלקת  כבוד  ומנוחתו  נפטר,  מעלותו 

חב"ד בהר הזיתים בירושלים.
אשתו מרת רחל הייתה בתו של הגה"ח 
(הרד"צ),  חן  צבי  דוד  רבי  המפורסם 

רבה של צ'רניגוב. 
(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 327)

ה' 
שבט

ו' 
שבט

ז' 
שבט

תקע"א

תרפ"ותרפ"ג
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[וראה   .9 והערה   84 עמ'  כא  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  הנסמן  (ראה  ושתיה 
מתבשיל  להיות  צריך  כזית  אותו  אך  ואילך]),   87 עמ'  שם 

("מתבשילא").
(ראה  בפוסקים  להלכה  הובא  ד"מתבשיל"  זה  ופרט 

לדוגמא 'כף החיים' סימן רצא אות לב).

עידוד אברכי כולל למשרות רבנות
בעת ביקור הגאון הצדיק רבי יעקב אלתר שליט"א, 
כיום האדמו"ר מגור, בחודש אייר תשל"ז דיבר הרבי 
איוש  על-ידי  היהדות  לקיום  הרבה  החשיבות  על 
הכוללים  אברכי  הישיבות  בבני   – רבנות  משרות 
החרדים – ברחבי ארץ-הקודש והשפעתם על חיי הדת 
(ראה 'בצל החכמה' עמ' 33 ואילך. 54 ואילך. 'פרדס חב"ד' גליון 18 עמ' 9

ואילך. 16 ואילך).

ויש לציין לאגרת כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע 
מיום ב' כ"ב מנחם-אב תרס"ט (נדפסה ב'כפר חב"ד' גליון 1727

עמ' 67):

כי הרב בכל עיר הוא עמוד התווך אשר עליו נש־
ענים כל מוסדות הצדקה והחסד, ומוסדות הדת בכל 
עניני הציבוריים והדתיים. והנסיון הראה לנו לדעת כי 
בכל אלה יד הרב ודעתו והשגחתו נוגע עד מאד. כמו 
הי"א [=הירא  אשר  וכו'  שבת  שמירת  מקוה,  בעניני 
אלקים] ובעל כשרון ימצא פתח ודברים איך להטות 
אוהב  קדש  ועם  לו  ישמעו  כי  והקהל  השומעים  לב 

צדקה ומשפט ומקשיבים לאמרי אמת!

קושיא שלא הושמעה בשנת תשכ"ז
הרבי  אצל  ביקר  טבת)  ו'  (ביום  תשכ"ז  בשנת 
זצ"ל  טברסקי  יוחנן  (רבי  מרחמסטריווקה  האדמו"ר 
נחיצות  אודות  עמו  שוחח  והרבי  (תרס"ג-תשמ"ב)) 

לימוד חסידות בישיבות בצורה קבועה וסדורה.
בין השאר ציין הרבי כי למחלת הדור – הכרח הוא 
בלימוד החסידות בתור 'תרופה בדוקה' של עסק ועיון 
בתורת החסידות שנתגלה ע"י הבעש"ט ('בצל החכמה' עמ' 

.(24-23

בשובו לארצנו הקדושה ביקרה אצלו קבוצה מאנ"ש 
חסידי חב"ד (אולי משלחת רשמית). הוא חזר לפניהם 
הרבי  לדברי  בקשר  כי  ציין  אך  הרבי,  דברי  תוכן  על 
על כך שחסידות הרי היא תרופה ורפואה עלה בדעתו 
להקשות: הרי רפואה נוטלים מעט (כמות קטנה) בעוד 
שהרבי תבע "עסק ועיון" וכו', אך נמנע מלשאול, כי 
"כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש הוא חריף ופיקח מאוד, 

ובטח מיד היה עונה תירוץ-חד!...".
בדומה ל'קושיא' זו שיתף האדמו"ר בעל 'פני מנחם' 
מגור את תלמידי ישיבתו – "שפת אמת" (בשנת תש"נ) 
תשכ"ו  בשנת  הרבי  אצל  הראשון  ביקורו  לאחר  כי   –
הכנה  בתור  בישיבות  חסידות  לימוד  תבע  כשהרבי 
נוהגים  שבת  שבערב  כשם  בטענה   – לעתיד-לבוא 
חיים  "טועמי'  שנאמר  כמו  השבת  ממאכלי  לטעום 
זכו" (ראה 'משבחי רבי' עמ' 125) – תמה-העיר הגרפמ"א הרי 

'טועמיה' הרי היא טעימה – ותו לא. – עד-כאן.
 - כמדומה שהתשובה לתמיהות אלו מצויה בדברי 
כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע ('ספר השיחות – תש"ה' עמ' 89): 

כיום  ואילו  רפואה,  משום  בחסידות  היה  מלפנים 
גם  שייך  ובאכילה  אכילה  בבחינת  היא  החסידות 

אכילה גסה.
ולענייננו:

החסידות  לימוד  שע"י  (תרופה)  הרפואה  בימינו 
כזו  אלא)  הבריאות,  לחיזוק  שנוטלים  כזו  (לא  היא 
שאי-אפשר   – אכילה  כמו  החיים  לעצם  המוכרחת 

(לחיות) בלעדה. וק"ל.

סאפאזשניק" – סיפור-משל "סאם
הלכה על המיוסד

במספר הזדמנויות חזר הרבי על הסיפור-משל "סאם 
סאפאזשניק" שבו השתמשו גדולי החסידים (רשב"ץ; 
דנייפרפטרובסק  של  קאזעווניקאוו [הרב  זאב  דוב  ר' 
לפני הרה"ק ר' לוי יצחק אביו של הרבי]) לתאר מישהו 
או  ["משפיע"  וכיוצא-בו  ל'רבי'  זקוק  שאינו  הסבור 
גדול עומד על גביו]  ומעמיד (קובע) דברים על דעת 

עצמו – "סַאם סַאפָאזשניק"!
הכוונה לסיפור מתקופת הפוגרומים, על גוי שנתפס 
השיב  למקורן  כשנשאל  בידיו.  ורצועות  תפילין  עם 
מיד כי הוא ה'סנדלר' שייצר אותם. זאת מכיוון שלא 
העשוי  חפץ  לפניו  ראה  רק  טיבן,  מה  תפילין  ידע 
מעור ונמשכים ממנו חוטים (רצועות) ארוכים בדומה 
לנעליים. קבע, אפוא, הרי זה עשוי מעור ואני בעצמי 

ה"סנדלר" – "סַאם סַאפָאזשניק"!
 ;126 עמ'  מג  כרך   52 עמ'  ט'  כרך   ;175 עמ'  ג'  כרך  מנחם'  'תורת  (ראה 

'התוועדויות תשמ"ב' כרך א עמ' 304).

ויש לציין שסיפור זה מבוסס על פסק-דין השולחן-
ואין  נכרי  ביד  "נמצאו  וש"נ)  ס"ו.  לט  סימן  אדה"ז  (שו"ע  ערוך 
ידוע מי כתבן כשרים... תפילין אין דרכן לכתבן ובודאי 
באו לידו מישראל... סתם נכרים אינם יכולים לכתוב".
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"שלא  שמשתדלים  מההלכה  גם  [ולהעיר 
להרגילן לגנבם" (שם סעיף ז)]

 – זאת לאפוקי מהדעה בגמרא (גיטין מה, ב) שקורים 
כתובים  שיהיו  ובלבד  גוי  שכתבם  בספר-תורה 
"וקשרתם- הלימוד  דורשים  ואינם  כהלכתם, 
וכתבתם" – יצא גוי שאינו בקשירה אינו בכתיבה, 
וגם אינם מצריכים כתיבה לשמה [עיין גיטין שם 

ובתוספות ד"ה והא] –  
תפרן  או  תפילין  הגוי  חיָּפה  אם   – הדין  והוא 
פסולים, שעשייתן ככתיבתן (רמב"ם הל' תפילין פ"ג הט"ז)

וכן בכל תיקון עשייתן (טושו"ע או"ח סימן לט סעיף ב).
ובנוגע לעיבוד העורות – הרמב"ם (הל' תפילין פ"א 
אם  אפילו  פסולים  הגוי  עיבדם  שאם  סובר  הי"א) 

ישראל אמר לו שיעבד עור זה לשם תפילין, כיוון 
שהגוי על דעת עצמו עושה ולא על דעת השוכר 

אותו.
ספר  התפילין;  שער  ח"ב  העיטור  (בעל  מכשירין  יש  ברם, 
התרומה סימן קצ; טור יו"ד סימן רעא) ויש שתלו זה בתנאים 

באופן  אלא  זה,  אינם מצריכים  מסוימים, ואחרים 
באנציקלופדיה  המובא  ראה   – שונה   מסוים 

תלמודית ערך גוי (עמוד שכ וציונים 558-555).
מנחם'  ב'תורת  שהובאה  המסקנה  גם  כלומר: 
(כרך ג' עמ' 517): מובן מאליו "איך שייך גוי לעשיית 

ש"אין  כנ"ל  ההלכה  קביעת  על  מיוסדת  תפילין!" 
[למרות   מישראל"  לידו  באו  ובודאי  לכתבן  דרכן 
למציאות  ואפשרות  מקום  היה  אכן  שבתיאוריה 

שגוי יעֵּבד תפילין וכו'.

רבנים יוסף' - כמאתיים ה'בית פסקי
'בצל   - לדוגמא  (ראה  הרבי  הזכ יר  רבות  בהזדמנויות 
החכמה'  עמ' 63) את המובא ב'שם הגדולים' להחיד"א 

(מערכת ספרים אות ב ס"ק נט (ערך בית יוסף) "כי כל שיעשה 

כמאתים  עושה  הוא  יוסף]  [הבית  מרן  כפסק 
רבנים".

מאתיים רבנים נסמך - בס' תעלומות לב (לרב אליה 
חזן - ל יוורנו תרס"ג (קו, ד)) מובא הרמז כדלקמן: "רבנן 

קדמאי אסמכו סימנא כי לכן קורין למהריק"א ז"ל 
מרן סתם כי הוא ר"ת [ראשי תיבות] ממאתן רבנן 

הוסמך".
ויצא  פרשת  רבה  המדרש  לדברי  לציין  ויש 
פיהם'  על  אחיהם  וכל  "'ראשיהם  מאתים  ה:  עב, 
היה  סנהדראות  ראשי  מאתים   - יב,לג)  הימים-א  (דברי 

יששכר מעמיד 'וכל אחיהם על פיהם' וכל אחיהם 
מסכימים הלכה על פיהם והוא משיב להם כהלכה 

למשה מסיני".

ישראל אהבת על-ידי – הגאולה
שהגאולה  רב ות  פעמים  הרבי  של  לקביעתו 
תלויה באהבת ישראל (בשיחות הרבי מצוין בדרך כלל למדרש 
תנחומא נצבים - ראה לדוגמא 'התוועדויות תשמ"ב' כרך ג' עמ' 1227)

צח,  רבה  במדרש  מקור  ולהוסיף  להצביע  יש   -
בני-ישראל  נעשו  אחת...  אסיפה  ב: "תהון כולכון 

אגודה אחת התקינו עצמן לגאולה".

אתרוגי קאלאבריה מימות משה רבנו 
מובא בספר המנהגים חב"ד עמוד 65:

כאשר אמר הקב"ה למשה 'ולקחתם לכם פרי 
ושלחום  ענן  על  שלוחים  הושיבו  וגו',  הדר'  עץ 

להביא אתרוגים מקאלאבריא. 
חב"ד  מנהגי  באוצר  הובא  יותר  ובאריכות 
היכל  ואילך.  רדע  עמוד  ז"ל)  מונדשיין  (להר"י 
הבעש"ט (גיליון מא עמוד קסז ואילך)  – מאמרו של הרה"ג 

ר"ב שי' אבערלנדר.
עם  אחד  בקנה  עולה  הזקן  אדמו"ר  של  פתגמו 
(לה,  סוכה  מסכת  על  חידושים  החתם-סופר  דברי 
א – ד"ה עצו) שהביא לשון הרמב"ם (בהקדמה לסדר זרעים 

ד"ה וכאשר) בזה הלשון:

שלא  זרעים  לסדר  הרמב"ם  הקדמת  "עיין 
הם  מה  המינים  באלו  מעולם  אדם  נסתפק 
עליו  רבינו  משה  שלקח  מה  ראינו  הלא 
הנביא  ושמואל  נון  בן  יהושע  ואחריו  השלום 
לדור". ומדור  השלום  עליו  המלך  ודוד 
ברמב"ם  כלל  בדרך  שמובא  ממש  בשינוי  והוא 
"מיהושע  מינים  הד'  לקחו  ישראל  שבני  לפנינו 
.(3 עמ'  סג  כרך  מנחם'  'תורת  גם  (ראה  עתה"  ועד 
"מיהושע  לגרסה  גם  לפרש  יש  בלאו-הכי  אבל 
ועד עתה" – שבפעם הא' אכן שלח משה רבנו [= 
בחינת פתיחת הצינור וגו'] והיה אח"כ הפסק בזה 
במשך  בני-ישראל  הקריבו  לא  פסח  שקרבן  (כמו 
ראה   – בלבד  אחת  פעם  אלא  במדבר  שהותם 
רש"י בהעלותך ט, א. נתבאר בלקוטי שיחות חלק 
שעיקר  מפני  ובנדון-דדן,  ואילך),   64 עמוד  כ"ג 
וגו'"  הארץ"  תבואת  את  "באספכם  היא  המצווה 

(כידוע דעת רבים מהראשונים).
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הסתקלות רבי זושא מאניפולי
אליעזר  ב"ר  מאניפולי,  זוסיא  משולם  ר'  הרה"צ  הסתלקות  יום 
מגדולי תלמידיו של  ליפמן, בהיותו כבן שבעים ושבע. הוא היה
הרב המגיד ממעזריטש. מנוחתו כבוד באניפולי ליד רבו המגיד 

ממעזריטש.
תקנ"ז),  (בשנת  התניא  ספר  את  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  כשהדפיס 
את  לקבל  מאניפולי  זושא  ר'  להרה"ק  מיוחד  שליח  שלח 

הסכמתו להדפסת התניא.

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:
הרב  על  אמר  ועכ"י  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הגדול  רבינו  כ"ק 
היותם  דבעוד  אמיתי,  למדן  הי'  שהוא  מהאניפאל  זוסיא  ר' 
לוי  ר'  והרה"צ  הגדול,  רבינו  כ"ק  עמדו  פעם  הנה  במעזריטש, 
יצחק מבארדיטשוב ודיברו בענין עמוק בהרמב"ם (שניהם היו 
או  שפסק  ההלכה  מוקשה  להם  שהי'  ביותר)  גדולים  למדנים 
וכל  ההוא,  בהענין  מאד  התעמקו  אשר  עד  הלכה,  ענין  פירוש 
א' מהם אמר סברא להצדיק את הרמב"ם ולפרשו כפי הכוונה 
וראה  בא  מהאניפאל  זוסיא  ר'  והרב  מדברים  עודם  האמיתית. 
אותם מדברים בהתלהבות (כדרך שנים הלומדים תורה לשמה), 
הם  ענין  באיזה  אצלם  לשאול  והתחיל  הנ"ל  הר"ז  אליהם  ניגש 
מדברים, האבן זיי א שמייכל געטאן [= הם חייכו], להיות שהוא 
לא התעסק בעניני נגלה בעמקות, וכאשר התחיל לבקשם עוד 
זה  שאין  ואיך  הרמב"ם,  שאומר  מה  לו  אמרו  פעם,  ועוד  פעם 

מתקבל מפני אלו ואלו הטעמים.
מתחיל  הי'  ענין  איזה  מבין  הי'  שלא  עת  שבכל  דרכו  הי'  וכך 
לבכות (פלעגט ער אנהויבען וויינען): זוסיא ווייס ניט דעם פשט 
בוכה  והי'  הענין],  פירוש  את  יודע  אינו  זוסיא   =] ענין  דעם  אין 
עד אשר הי' נרדם, והי' בא בעל ההלכה ההוא, או אלי' הנביא, 

ואומרים לו הפשט. ואח"כ הי' מתעורר.
והתחיל  לו  הלך  הרמב"ם  שעל  הקושיות  את  שמע  וכאשר 
לבכות: רבש"ע! זוסיא ווייס ניט דעם פשט אין רמב"ם אין דעם 
פלוני]  בענין  ברמב"ם  פשט  יודע  אינו  זוסיא   =] ענין!  דעם  און 
אל  והלך  נתעורר  ואח"כ  הפשט,  לו  ואמר  הרמב"ם  ובא  ונרדם, 
כן  כי  להם  ואמר  מבארדיטשוב,  לו"י  ר'  והרב  הגדול  רבינו  כ"ק 
אמר הרמב"ם הפירוש בענין זה, מובן הדבר שהי' זה בהפלאה.

האם  יודע  מי  פשט  איזה  דכשאומרים  אמיתי,  למדן  הוא  ולכן 
מכוון לאמיתתו ממש, אמנם כשהרמב"ם אומר הפשט, אז הוא 
בודאי האמת כך, ולכן הוא למדן אמיתי ער ווייס דעם פשט [= 
המימרא  בעל  יבוא  דאם לאו  הוא יודע את הפשט] לאמיתתו, 

ההיא ויבאר לו כל אשר יחפוץ.
(סה"ש תורת שלום ע' 84)

סיום כתיבת ספר 
תורה של משיח

וארא פ'  בהתוועדות 
על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
ספר  של  הכתיבה  סיום 
פני  לקבלת  התורה 
משיח צדקנו (שכתיבתו 
תש"ב),  בשנת  החלה 
ושהכנסתו תהיה בימים 

הקרובים (ט' בשבט).
(שיחות קודש תש"ל ח"א פ' וארא 
סעי' ג)
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עמי  כל  דעת  "למען  וכדומה,  מרומניה  מרוסיה 
הארץ".

ו"כיון  עניינים  וכמה  כמה  נעשו  "בינתיים  הרבי: 
שנטמעה נטמעה", הם ירוויחו, משום שאליהו הנביא 
"לא בא אלא לקרב". אבל לא בקו השני. כמו שנאמר 
קודם ש״ממלכת כהנים וגוי קדוש" זה נאמר על כל 

יהודי".
בקשה  מאשר  יותר  לי  "אין  אמרה:  אחת  אישה 
אחת מהשם יתברך – שהרבי יהיה בריא וחזק לשנים 

ארוכות ומבורכות.
שאני  הראשון  האדם  "אתם  רחב):  (בחיוך  הרבי 
הקב"ה  אחת...  בקשה  מאשר  יותר  לו  שאין  פוגש 

יעזור שיהיה לכם בשורות טובות".
ל"הצלחה  לצדקה  לתת  נוסף  דולר  נתן  לאחד 
רבה" ודולר שלישי לתת לצדקה לאחרי שיהיה כבר 

ה"הצלחה רבה".
הרבי: "אתם  אמר  לבריאות,  ברכה  שביקש  לאחד 
כבר בריאים. צריכים להיות יותר בריאים, ואז תוכלו 
הרבי:  לשידוך.  ברכה  ביקש  הנ״ל  יותר".  לפעול 

"כשמקבלים שידוך נעשים יותר בריאים".

יום שני, ג שבט
וחיזק  סידר  הרבי  הש"ץ  בחזרת  שחרית  בתפילת 

את קשרי הד' כנפות של טליתו.
הסידור  את  לקבל  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 

בגן-עדן התחתון.
בשעה 21:30 התקיימה ב-770 חגיגת סיום הלכות 

מגילה ברמב"ם.
החדש  הניגון  את  הטייפ  השמיע  הלילה  במשך 
שלום  הרה"ח  ידי  על  שהולחן  הארבעים  שנת  של 
בתהילים:  ו-מ"א  מ'  מפרק  הן  המילים  ברוכשטט. 
רבים  יראו  לאלוקינו,   תהילה  חדש  שיר  בפי  "ויתן 
וייראו ויבטחו בה'... נתן ה' לכם, לב לדעת ועיניים 
ישראל  אלקי  ה'  ברוך  לשמוע...  ואזניים  לראות 

מהעלות ועד העולם אמן ואמן".

יום שלישי, ד' שבט
בסיום תפילת שחרית החל הקהל לשיר את הניגון 
החדש של שנת הארבעים והרבי עודד בידו. בדרכו 
אחד  על  מונח  שהיה  סידור  הוציא  מנחה  לתפילת 

מהשולחנות שעליו היה מונח מעיל.
בדרכו חזרה מהתפילה בירך נוסע שעמד ביחד עם 

מטבע  הוציא  עצר,  הרבי  ידיו.  על  שהיה  הקטן  בנו 
ונתן לילד לצדקה, ונפנף לו לשלום בידו הק׳.

קליגברג  הרב  של  לווייתו  יצאה   16:22 בשעה 
הרה"ג  יבדלח״ט  של  גיסו  פלאטבוש,  משכונת  ע"ה 
ברוך שמעון שניאורסון, שהם קרובי משפחה לכ״ק 

אדמו״ר. הלוויה יצאה ממול 770.
הרבי יצא להלוויה.

רציניות.  מאוד  היו  הק׳  ופניו  במעיל  לבוש  היה 
אחר  מעט  הלך  הרבי  משהו.  אמר  דרכו  בתחילת 
התעכבה  המכונית  הארון.  היה  שבתוכה  המכונית 
חשבו  הנ״ל  של  שהקרובים  (משום  רגעים  מספר 
והם  התעופה,  לשדה  גם-כן  לנסוע  רוצה  שהרבי 

שאלו את המזכיר הריל״ג וענה בשלילה).
הרבי עצר ופנה לעבר האישה והבת של הנ״ל שהיו 
בין האנשים והראה באצבעו הק׳ שילכו לצד השני. 
נוסעים  הם  האם  הריל"ג  את  הרבי  שאל  כך  אחר 
מה  שיעשו  הרבי  אמר  בשלילה  כשענה  לאה״ק. 

שצריך (בנוגע לקריעה וכו׳). 
ואמרו  לעשות,  מה  ידעה  לא  המשפחה  בתחילה 
הרבי  שאולי  למזכיר  ואמרו  רב.  לשאול  שצריך 
אחר  דינים.  פוסק  לא  שהרבי  ענה  המזכיר  יפסוק. 
עשו  ואכן  קריעה,  לעשות  שפסק  רב,  שם  מצאו  כך 
הדו- מהלך  אחרי  עקב  [הרבי  וכו׳  קריעה  במקום 

שיח].
הקודש,  לארץ  הארון  עם  נוסע  מי  שאל  כך  אחר 
הרבי  הרבי סימן בידו שימשיכו.  וענו שחתנו נוסע. 
הלך מעט אחר המכונית ולפני פינת קינגסטון, שוב 
אחרי  מעט  עוד  ללכת  המשיך  רגעים.  לכמה  עצרו 
שנסע  רכב  כל  על  והביט  עצר  ושם  קינגסטון  פינת 

מהשיירה. 
הנוסעת.  השיירה  על  והביט  הנסיעה  לכיוון  פנה 
עוד  לפתע  יצאה  עמידה,  של  וחצי  כדקה  לאחר 
כדי  הצידה  זז  הרבי  בשיירה.  להשתתף  מכונית 
מן  שנעלמה  עד  וחיכה  לעבור,  תוכל  שהמכונית 
טרם  ל-770.  וחזר  למדרכה  פנה  כך  אחר  האופק. 
כניסתו נטל את ידיו הק׳ בספל 6 פעמים לסירוגין, 
את  הניח  הק׳,  ידיו  את  פעמים  ג'  ניער  כך  ואחר 
הספל על-גבי הכיסא ולא הפכו, הביט במזוזה ונכנס 

לחדרו.
והרבי  שרו,   .17:45 בשעה  הייתה  מעריב  תפילת 
לתפילה  בדרכו  השירה.  את  ועודד  כרגיל  הסתובב 
אחד  על  שהיה  גדול  שולחן-ערוך  ספר  הוציא 

השולחנות מתחת למעיל.
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הסוגייה שמתווכת בין 
הגמרא והזוהר

האם קיים משה רבינו את מצוות פרו ורבו בלידת שני בניו? • מה ההבדל 
בין מצוות 'פרו ורבו' לבין החובה המוטלת על בני נח לקיים את "יישובו 

של עולם"? • סוגייה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 
'התקשרות'

בעת שהתגלה ה' אל משה בסנה ציווה לו ה': "ַשל 
כי  מבואר  א)  קמח,  (ח"ג  בזוהר  רגליך".  מעל  נעליך 

בכך הורה ה' למשה לפרוש מן האישה, וזה לשונו:
"אמר רבי שמעון מאי דכתיב (תהלים סח, יט) 'עלית 
(למשה)  ליה  שאמר  בשעה   – וגו''  שבי  שבית  למרום 
אזדעזע  רגליך'  מעל  נעליך  'של  הוא  בריך  קודשא 
של  ריבונו  הוא:  אבריך  קודש  קמי  מיכאל  אמר  ההר, 
ב)  ה,  עולם, תבעי לסתור אדם? והא כתיב (בראשית 
'זכר ונקבה בראם ויברך אותם', ולית ברכתא אשתכח 
אלא במאן דאיהו דכר ונוקבא ואת אמרת לאתפרשא 

מאתתיה?!
אמר ליה (קודשא בריך הוא): הא קיים משה פריה 
ובגיניה  בשכינתא  דיתנסב  בעינא  אנא  השתא  ורביה, 
יחות שכינתא לדיירא עמיה הה"ד עלית למרום שבית 

שבי. ומאי שבי. שכינתא דאתנסיבת עמך".
'עלית  הכתוב  פירוש  מה  שמעון:  רבי  "אמר   =  ]
למרום שבית שבי'? – בשעה שאמר הקודש ברוך הוא 
מאשתו)  שיפרוש   –  ) רגלך'  מעל  נעליך  'של  למשה 
הזדעזע ההר. אמר המלאך מיכאל לפני הקדוש-ברוך-
הוא: ריבונו של עולם, התרצה לסתור את האדם? והרי 
נמצאת  ואין  אותם',  ויברך  בראם  ונקבה  'זכר  כתוב 
ואתה  נשוי),   –  ) ונקבה  זכר  שהוא  במי  אלא  הברכה 

אומר למשה להיפרד מאשתו?!
כבר  הרי  מיכאל:  למלאך  הקדוש-ברוך-הוא  השיב 
אני  רוצה  מעתה,  ורביה!  פריה  מצוות  משה  קיים 
שיישא משה את השכינה, ובשבילו תרד השכינה לדור 
הוא  מה  שבי'  שבית  למרום  "עלית  שכתוב  זהו  עמו. 

שבי? – שכינה שנישאה עמך"].
האישה  מן  משה  שפרישת  בזוהר  שמפורש  הרי 
ורביה,  פריה  מצוות  את  קיים  שכבר  לאחר  הייתה 
והיינו בלידת שני בניו גרשום ואליעזר. נמצא אם כן, 
כי לדעת הזוהר מצוות פרו ורבו מתקיימת בלידת בנים 

ואין צורך בלידת בת.

הזוהר 'כבית שמאי'?
דברים אלו טעונים הסבר, שכן, הדברים אינם עולים 
ורבו"  "פרו  שמצוות  הלל  בית  שיטת  עם  אחד  בקנה 

מתקיימת דווקא בלידת בן ובת:
יבטל  "לא  שנינו:  ב)  (סא,  יבמות  במסכת  במשנה 
אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי 
ונקבה  זכר  אומרים:  הלל  ובית  זכרים,  שני  אומרים: 

שנאמר 'זכר ונקבה בראם'".
טעמייהו  "מאי  בגמרא:  מבוארים  המחלוקת  טעמי 
דבית שמאי? ילפינן ממשה (שכיון שהיו לו שני בנים 
פירש מן האשה. רש"י) דכתיב (דברי הימים א כג, טו) 
בני משה גרשום ואליעזר. ובית הלל – ילפינן מברייתו 

של עולם" – בריאת אדם וחווה.
הגמרא מעמתת את הטעמים השונים אלה עם אלה, 
עולם?",  של  מברייתו  לילפי  שמאי  "ובית  ושואלת: 
ההוכחה  עם  מתמודדים  שמאי  בית  כיצד  כלומר, 
מבריאת אדם וחווה, ומשיבה הגמרא: "אין דנין אפשר 
ִמֶשִׁאי אפשר". כלומר, בעת בריאת העולם, היה הכרח 
לברוא גם נקבה בשביל ליצור המשכיות למין האנושי, 
אך אין להוכיח מכך שגם בדורות הבאים, בשעה שיש 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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דווקא  המצווה  תתקיים  בעולם,  נקבות  הרבה 
בלידת בן וגם בת.

לילפו  נמי  הלל  "ובית  הגמרא:  ממשיכה 
ממשה  לומדים  הלל  בית  אין  ומדוע   – ממשה?" 
רבינו שנולדו לו שני בנים בלבד, ומשיבה הגמרא: 
כלומר,  דעבד".  הוא  מדעתיה  משה  לך  "אמרי 
משה פרש לא משום שכבר קיים את המצווה אלא 

"מדעתו" – מחמת סברה והיגיון: 
מדעתו  משה  עשה  דברים  שלשה  "דתניא, 
והסכימה דעתו לדעת המקום: פירש מן האשה... 
ישראל  ומה  אמר:  דרש?  מאי   – האשה  מן  פירש 
וקבע  שעה  לפי  אלא  שכינה  עמהם  דברה  שלא 
להם זמן אמרה תורה (שמות יט, טו) אל תגשו אל 
ולא  ושעה  שעה  בכל  לדיבור  שמיוחד  אני  אשה, 
קבע לי זמן על אחת כמה וכמה! והסכימה דעתו 
סיני):  הר  מעמד  (לאחר  שנאמר  המקום  לדעת 
אמור  לך  אלי...)  ה'  '(ויאמר  כו-כז)  ה,  (דברים 
להם שובו לכם לאוהליכם ואתה פה עמוד עמדי'". 
כלומר, כל העם יחזרו ל"אהליהם" – נשותיהם, אך 
ה',  עם  יישאר  אלא  לאשתו  ישוב  לא  רבינו  משה 

"עמוד עמדי".
שמצוות  ממשה  ראיה  להביא  אין  שכך,  כיוון 
"פרו ורבו" מתקיימת בלידת שני בנים, כי פרישת 
שהיה  מכך  ונבעה  חריגה,  הייתה  מאשתו  משה 
מדבר עם ה' תדיר, ולכן אין ללמוד מהנהגתו את 

דיני המצווה בייחס לכל אדם.
מן הדברים עולה, כי לדעת בית הלל משה רבינו 
לא קיים את מצוות "פרו ורבו", שכן נולדו לו שני 
קיום  ממנו  נמנע  נביאותו,  ומחמת  בלבד,  בנים 

המצווה. 
מעתה, יש לתמוה על כך שנקט הזוהר בפשטות 
ש"קיים משה פריה ורביה", הלא הדברים תואמים 
רק לשיטת בית שמאי, והרי "יצאה בת קול ואמרה: 
הלל"  כבית  והלכה  חיים  אלוקים  דברי  ואלו  אלו 
(עירובין יג, ב), ו"בית שמאי במקום בית הלל אינה 

משנה" (ברכות לו, ב)?!

 ההוכחה מעקביא בן מהללאל
ויש לבאר הדברים וליישבם:

הכלל "בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה" 
תקף רק לאחר שיצאה בת הקול שהכריזה "הלכה 

בית  כדעת  מוחלטת  הכרעה  וניתנה  הלל"  כבית 
הלל. אך קודם שיצאה בת הקול, לא הייתה הכרעה 
גמורה, ואז בית שמאי ְבָּמקום בית הלל אכן הייתה 

משנה, ויש מקום לנהוג גם כדעת בית שמאי. 
שמשה  הזוהר  דברי  על  תמיהה  כל  אין  מעתה 
בנים,  שני  בלידת  ורביה  פריה  מצוות  קיים  רבינו 
שכן, משה חי זמן רב לפני יציאת בת הקול שקבעה 

כי "בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה".
במשנה  המסופר  את  לציין  יש  לאמור,  בקשר 
אשר  מהללאל,  בן  עקביא  אודות  ספ"ה)  (עדויות 
בהתאם לכלל ההלכתי "אחרי רבים להטות", נהג 

הוא באופן אחד ולבנו הורה לנהוג באופן אחר:
"עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים (העיד 
על ארבע הוראות והלכות, ולא הסכימו עמו שאר 
בארבעה  בך  חזור  עקביא,  לו:  אמרו  החכמים) 
דברים שהיית אומר ונעֶש אב בית דין לישראל. 
ולא  ימי  כל  שוטה  להקרא  לי  מוטב  להן:  אמר 
יהיו  שלא  המקום,  לפני  רשע  אחת  שעה  ליעשות 

אומרים בשביל שררה חזר בו...
"בשעת מיתתו אמר (עקביא בן מהללאל) לבנו: 
בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר 
לו (בנו): ולמה לא חזרת בך? אמר לו: אני שמעתי 
אני  המרובים.  מפי  שמעו  והם  המרובים,  מפי 
עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתן. אבל אתה 
להניח  מוטב   — המרובין  ומפי  היחיד  מפי  שמעת 

דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין".
הוראתו  והן  עצמו  עקביא  הנהגת  שהן  הרי, 
לפי  נקבעת  שההלכה  לכלל  בהתאם  היו  לבנו 
משום  ודווקא  להטות",  רבים  "אחרי  הרוב,  דעת 
בשיטתו  אחז  עקביא  בהנהגתם.  ההבדל  נוצר  כך 
הורה  לבנו  ואילו  בזמנו  מרבים  ששמעּה  משום 

לנהוג כדעת ה'רבים' שבדורו. 
"פרו  מצוות  קיום  בעניין  לומר  יש  זה  דרך  על 
הקול  בת  יצאה  כבר  כאשר  הזה,  בזמן  ורבו": 
המצווה  מתקיימת  הלל,  כבית  הלכה  והוכרעה 
על  תמיהה  כל  אין  אולם  דווקא.  ובת  בן  בלידת 
כך שבזמנים קדומים, קודם שנקבע ש"בית שמאי 
במקום בית הלל אינה משנה", התקיימה המצווה 

בלידת שני בנים כדעת בית שמאי. 
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ע׳  הקצרים  אדה״ז  מאמרי   -  ) כעת  אותו  שיפרסמו 
מאמרי  שאר  בלימוד  גם  יוסיפו  ועל-ידי-זה  תנב) 
הוא שיהיה התירוץ על זה בפועל  אדה״ז), אך העיקר

ממש בביאת משיח צדקנו.
ענין  על  הרבי  העיר  הראשונה  השיחה  באמצע 

תמוה (כדי שיתפלפלו בזה וכו'):
הרמב״ם אמנם פוסק ש"בית דין קידשו את החודש, 
מקודש",  זה  הרי  אנוסין  ובין  מוטעין  בין  שוגגין  בין 
וכן   - הגרסה  (כפי  להלכה  הביאו  רבים  פוסקים  אך 
והיינו,  מזידין",  אפילו   - ש״אתם  בחסידות)  מובא 
שגם אם בית-דין קידשו את החודש - "מזידין" - בכל 

זאת החודש מקודש.
ולכאורה תמוה הדבר, שהרי כדי לקדש את החודש 
צריכים  ובית-דין  כשרים,  עדים  שני  להעיד  צריכים 
שיתקדש  ייתכן  כיצד  ואם-כן,  וכו',  אותם  לחקור 
אינו  הבית-דין  אז  הלא  מזידין,  כשבית-דין  החודש 

בית-דין?!
ניגון  את  לשיר  הקהל  החל  זו  שיחה  בסיום 
ומידי  לחיים  באמירת  לקהל  ענה  הרבי  "הבינוני". 

פעם עודד מעט את הניגון בתנועות ראשו.

שיחה ב'
שבעשירי  כך  על  בעיקר  הרבי  דיבר  זו  בשיחה 
נשיא  של  לנשיאותו  שנה  ארבעים  ימלאו  בשבט 
לראות  ועיניים  לדעת  לב  לכם  ה'  "נתן  שאז  דורנו, 
ואזנים לשמוע", וכשנמצאים בראש חודש שכולל את 
ואדרבה  בשלימות  זה  ענין  גם  ישנו  החודש,  ימי  כל 

כלולים בו באופן של ראש (חודש).
שמח.  ניגון  לנגן  הקהל  החל  זו  שיחה  בסיום 
בתחילה הרבי החל מניף בידו בחוזק למשך זמן ולכל 
עוז.  ויתר  שאת  ביתר  הניגון  את  שר  הקהל  הקהל. 
אח״כ החל מעודד בתנועות ראשו הק׳ ובמשך השירה 
החל לפתע במחיאות כפים חזקות וכל הקהל הצטרף 

והשירה גברה. כך זה נמשך משך זמן. 
שהגיעו  האורחים  קבוצת  לכיוון  הרבי  פנה  אח״כ 
לשבת שעמדו בצד המערבי של ביהמד״ר והצביע על 
קבוצת האורחים. ואמר: "בודאי שכל האורחים יאמרו 
נשמעו  ׳לחיים׳  צעקות  בראשם".  והעומדים  'לחיים', 

מפי האורחים והרבי ענה להם "לחיים ולברכה".
ההקפות  ניגון  בעוז  לנגן  הרבי  החל  כשסיימו, 
בשמחה  הניגון  את  המשיך  והקהל  זצ״ל,  לאביו 
לכיוון  בעוז  השמאלית  בידו  מניף  החל  הרבי  רבה. 
בחוזק  והניף  ששר  לקהל  פנה  כך  ואחר  האורחים, 

בניגון  הידועה  התנועה  את  שר  הקהל  הימנית.  בידו 
זה מספר פעמים, ובכל פעם בתחילת התנועה מניף 
עצומה  בשמחה  שר  הקהל  בעוז.  ידו  ומסובב  הרבי 

וכך זה נמשך משך זמן. 

שיחה ג'
יש  ה-40  לשנת  שבקשר  הרבי  עורר  זו  בשיחה 
לפתוח מוסדות חדשים בכל מקום - של תורה תפילה 
וצדקה או של שלשתם יחד, וכן להרחיב את המוסדות 
הקיימים כבר על-ידי פתיחת מחלקות חדשות וכיו״ב, 
וכל אלו שיודיעו על פעולות יקבלו השתתפות במספר 
של ארבעים מ'קופת רבינו', כדי לקשר זאת עם נשיא 
דורנו, ועל דרך מאמר חז״ל "כל הנוטל פרוטה מאיוב 
מתברך", ועל דרך זה כדאי להוסיף בנתינת צדקה של 

ארבעים.
בסיום שיחה זו שר הקהל ניגון שמח. והרבי עורר 

את השירה במחיאות כפים במשך זמן.

שיחה ד'
בשיחה זו הורה הרבי לאלו שהכניסו בקבוקי משקה 
לעיל  וכאמור  יעשו,  וכן  יראו  ומהם  וכו',  שיכריזו 
לפתח ולהרחיב אח המוסדות עד שיגיעו למספר של 

אלף מוסדות, כולל המעלה שבמספר אלף.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלה  השיחה  בסיום 
החל  הכריז  שכל-אחד  ולאחרי  בקבוקים,   8 העמיד 
הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו זצ״ל והקהל המשיך 
אודות  עורר  השירה  בסיום  רבה.  בשמחה  בשירה 

ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:50.

התפילה  לפני  מנחה.  תפילת  התפללו  כך  אחר 
(כרגיל) הרבי נוטל את ידיו.

הרבי יצא כשמלווה בשירה.
תפילת מעריב של מוצאי שבת קודש הייתה כרגיל 

בזאל הקטן.
הרבי יצא כשמעודד את השירה.

יום ראשון, ב' שבט
להלן מספר דברים שאירעו במהלך חלוקת דולרים 

לצדקה.
הלפרט:  שמואל  הכנסת  חבר  אמר  הדברים  בין 
בנוגע  הרבי  הערכת  מבין  כבר  כולו  העולם  "היום 
לאה״ק  גמורים  גוים  אלפי  היום  באים  יהודי,  למיהו 
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עניינו של הנשיא: 
להגביה את אנשי דורו
הכנה ליו"ד שבט – שנת הארבעים • קדושה איננה זזה ממקומה, 
ולכן נשיא הדור נמצא יחד עמנו • "אתם האדם הראשון שאין לו 

אלא בקשה אחת בלבד!" • יומן תש"נ, מתוך 'בית חיינו'

שבת פרשת וארא, ראש חודש שבט
לאחר   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
לקהל  ענה  הרבי  מזמור".  הקהל "שיר  שר  הקידוש 

לחיים כרגיל ואחר כך החל באמירת שיחה.

תקציר שיחה א'
שבו  היום  של  עניינו  על  באריכות  דיבר  הרבי 
החל משה רבינו לבאר את התורה באופן גלוי, וכפי 
שנאמר בתחילת ספר דברים (שבפשטות משה רבינו 

אמר אותו בתאריך הנ״ל) "אלה הדברים".
כזה  באופן  התורה  את  ביאר  רבינו  משה  כלומר: 
פשט,   – התורה  שבלימוד  האופנים  ארבעת  שכל 
מבני- לכל-אחד  שייכים  יהיו  וסוד,  דרוש  רמז, 
על-כל-פנים  הלכה  שענייני  שרואים  וכפי  ישראל, 
- הלקוחים מכל ארבעת האופנים פרד״ס - שייכים 
צריך  הזה  היום  וכשמגיע  מבני-ישראל,  לכל-אחד 
כל  אצל  גלוי  באופן  יהיו  התורה  עניני  שכל  לומר 
דיבור  מחשבה,  שלו:  הכוחות  ובכל  ואחד,  אחד 

ומעשה.
אברהם",  אל  "וארא  השבוע  לפרשת  קשור  וזה 
שכפי שהקב״ה התגלה לאבות, על-דרך-זה מתגלה 
לכל-אחד מהבנים, ועוד יותר מהגילוי לאבות כיון 
הוי'  ש״שמי  כך  מתן-תורה  אחרי  נמצאים  שאנו 

נודעתי להם".
ועבודת ה׳ שצריכה להיות כעת היא בעיקר בקו 
של 'ועשה טוב', והעבודה עם ה'סור מרע' היא רק 
שהיא  לא  אבל  טוב',  ב'ועשה  שלימות  לפעול  כדי 
חומש  בתחילת  זאת  שרואים  (וכפי  עיקרית  עבודה 

מרומזים  רק  הם  רצויים  הבלתי  שהעניינים  דברים 
בפסוק), כיון שכל העניינים הבלתי רצויים התבטלו 
הדורות  בכל  בני-ישראל  של  עבודתם  על-ידי  כבר 
עד  נשיאנו  רבותינו  של  העבודה  על-ידי  ובפרט 
לנשיא שנמצאים אנו בדור השמיני [ובכמה עניינים 
נשיא  (ובפרט  נשיא  של  שענינו  התשיעי]  הדור  זה 
דורנו וכמרומז בשמו) הוא ״נשא את ראש״ - להגביה 

את כל אנשי הדור.
האמיתית  הגאולה  את  מזרזים  אלו  עניינים  וכל 
ובית- בבית-הכנסת  שנמצאים  ובפרט  והשלימה, 
וכו'  ולמד  התפלל  שבו  דורנו  נשיא  של  המדרש 
וכיון  דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  שנים  עשר  במשך 
גם  שנמצא  ודאי  הרי  ממקומה,  זזה  אינה  שקדושה 
עכשיו עמנו, והרי ישנו פסק-דין ברור בתורה שעל-
משיחא,  מלכא  דא  מר  קאתי  המעיינות  הפצת  ידי 
ובפרט שעברו כל-כך הרבה שנים, וגם צעקו ותבעו 
"עד מתי" (בניגון ושמחה), הרי בודאי שכעת צריכה 
הסיפור  וכידוע  ממש,  בפועל  המשיח  ביאת  להיות 

בזה עם הצמח-צדק ואדמו״ר מהר״ש.
בהמשך השיחה אמר הרבי שישנם כאלו ששכנעו 
קושיה,  להם  להיות  צריך  דבר  כל  שעל  עצמם  את 
תמיד  שמזכירים  כך  על  גם  תמהים  הם  וממילא 

שהגאולה צריכה להיות תיכף ומיד ממש... 
היו  הדורות  במשך  שכבר  הוא,  בזה  והביאור 
כמה וכמה זמנים שהיו בהם כל הסימנים של ביאת 
אדמו״ר  של  במאמר  מצינו  זה  דרך  ועל  המשיח, 
לא  מה  (ומשום  קיצין  וכמה  כמה  על  שכותב  הזקן 
בוודאי  ועל-כל-פנים  כדבעי,  זה  מאמר  נתפרסם 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ

17

 חובת בני נח
בדרך החידוד והפלפול ניתן להוסיף וליישב את 

דברי הזוהר באופן שיתאים גם עם דעת בית הלל,
ובהקדים:

מצוות  מתרי"ג  אחת  היא  ורבו"  "פרו  מצוות 
על  גם  חיוב  ישנו  זאת,  מלבד  ישראל.  בה  שנצטוו 
בני נח לעסוק ביישובו של עולם – להינשא ולהקים 
יהיה  שהעולם  הבורא,  של  רצונו  כך  משפחה. 
תוהו  "לא  יח):  מה,  (ישעיה  שנאמר  כמו  מיושב, 

בראה לשבת יצרה".
אמרו במשנה במסכת גיטין (מא, א): "מי שחציו 
ואת  אחד  יום  רבו  את  עובד  חורין  בן  וחציו  עבד 
עצמו יום אחד, דברי בית הלל. בית שמאי אומרים: 
תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם, לישא שפחה 
אי אפשר שכבר חציו בן חורין, (שיישא) בת חורין 
אי אפשר שכבר חציו עבד. יָּבֵטל? והלא לא נברא 
העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר 'לא תוהו בראה 
את  כופין  העולם  תיקון  מפני  אלא  יצרה'!  לשבת 
חצי  על  שטר  וכותב  חורין  בן  אותו  ועושה  רבו 

דמיו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי".
המשנה  שדייקה  "לא")  (ד"ה  בתוספות  ומבואר 
"לשבת  אלא  ורבו"  "פרו  הציווי  את  הזכירה  ולא 
יצרה": "הא דלא נקט קרא דפרו ורבו... ה"ר יצחק 
משום  יצרה'  'לשבת  דנקט  מפרש  מרדכי  ברבי 
דשייך אף בצד עבדות, אבל פרו ורבו לא שייך אלא 

בצד חירות", עיין שם.
שהחיוב  מבואר  א)  (סב,  יבמות  במסכת  והנה, 
או  אחד  בן   – לידה  בכל  מתקיים  יצרה"  ד"לשבת 

בת אחת.
לאידך תניא: "ר' נתן אומר... בית הלל אומרים: 
או זכר או נקבה. אמר רבא: מאי טעמיה דרבי נתן 
לשבת  בראה  תהו  'לא  שנאמר  הלל?  דבית  אליבא 

יצרה', והא עבד לה ֶשֶׁבת!".
מדברים אלה עולה:

בה  שמחויבים  ורבו"  "פרו  מצוות  מלבד  א) 
ביישוב  לעסוק  נח  בני  על  גם  חובה  ישנה  ישראל 
העולם ולהגשים בכך את שאיפת הבורא – "לשבת 

יצרה".
די  העולם  את  ליישב  החיוב  את  למלא  בכדי  ב) 

בלידת כל זרע, בן או בת.
נח  בני  על  המוטלת  העולם  יישוב  מצוות  ג) 

שכן  ורביה",  "פריה  חז"ל  בלשון  היא  אף  מכונה 
לשון המשנה לגבי עבד הוא: "לא נברא העולם אלא 
לפריה ורביה שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה". 

הגמרא מסייעת בביאור הזוהר
לפי כל הנ"ל, ניתן לבאר את דברי הזוהר:

לדעת הזוהר, פרש משה מן האישה בעת התגלות 
ונצטווה  התורה  שניתנה  טרם  בסנה,  אליו  ה' 
משה  "קיים  הזוהר  כוונת  כן,  אם  מצוות.  בתרי"ג 
פריה ורביה" אינה למצוות "פרו ורבו" אלא לחובה 
המוטלת על בני נח לעסוק ביישוב העולם – "לשבת 

יצרה": 
המלאך מיכאל תמה על כך שמשה יחדל לעסוק 
הקדוש-ברוך- לו  השיב  כך  ועל  העולם,  ביישוב 

הוא: "הא כבר קיים פריה ורביה" – כבר הוליד משה 
וכאמור:  עולם.  של  ביישובו  עסק  וכבר  בנים  שני 
מצד  נח,  בני  על  גם  מורה  ורביה"  "פריה  הלשון 
הכתוב "לשבת יצרה", וחיוב זה מתקיים גם בלידת 

בן או בת.
אך דעת הגמרא אינה כדעת הזוהר. 

לאחר  מהאישה  פירש  שמשה  מבואר  בגמרא 
מתן תורה, אז אמר ה' למשה "עמוד עמדי". מלשון 
הגמרא נראה שסברת משה הייתה אחר שדיבר ה' 
דיברה  שלא  ישראל  ומה  (משה):  "אמר  העם:  עם 
עמהם שכינה אלא לפי שעה וקבע להם זמן... אני 
זמן  לי  קבע  ולא  ושעה  שעה  בכל  לדבור  שמיוחד 

על אחת כמה וכמה".
הלל  בית  שיטת  על  תמהה  הגמרא  כאמור,  לכן, 
לשיטת  שכן,  ממשה?",  "ולילפו   – משה  מהנהגת 
לאחר  הייתה  מהאישה  משה  פרישת  הגמרא, 
בכללן,  ורבו"  ש"פרו  המצוות  בתרי"ג  שנצטווה 
ולכאורה הרי זו הוכחה שדי בלידת בנים. והגמרא 
מיישבת ומבארת שמשה נאלץ לעשות זאת מחמת 

שה' נגלה אליו תמיד.
בביאור  צורך  יש  הזוהר  דעת  לפי  גם  באמת, 
מפרישתו  משה  חדל  לא  מדוע  מובן  כך  הגמרא. 
ובת.  בן  להוליד   – ורבו"  "פרו  שנצטווה  לאחר  גם 
וההסבר הוא, שמחמת מדרגת נבואתו הרמה נמנע 

ממנו לעשות זאת.

(מעובד על פי אגרות קודש חלק ג עמ' רצה; 
נדפס גם בליקוטי שיחות חלק ו' עמ' 256) 
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