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הקדמה
"אבער די איבעריקע צייט איז גלייכער צו טראכטן וועגן רבי'ן, ווי אזוי ער 
איז תמיד מיט זיינע מקושרים און ווי ער פירט זיי על כל צעד ושעל. און דער 
געדאנק אליין, אפילו אן התבוננות מיוחדת, דארף פועלן חיזוק בכל כוחות 

הנפש אויף אויסצוניצן זיי מתאים לפי רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ"]1[.

לרגל יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ולקראת 
"יום זכאי" כ"ח ניסן בו הטיל הרבי עלינו את האחריות "עשו כל אשר ביכלתכם להביא 

את משיח בפועל", 

בימים אלה כאשר כל חסיד מבין שעלינו לפעול להביא מיד את ההתגלות של הרבי 
מלך המשיח בפועל ממש, שומה עלינו לחזק ביתר שאת ועוז את ההתקשרות בעומק 
נפשנו וליבנו על ידי התבוננות והעמקה בתורתו ובקיום הוראותיו הק' של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

למטרה זו הכרזנו על מבצע "מתנה לרבי" התעוררות וחיזוק ההתקשרות, ע"י לימוד 
תורתו וקיום הוראותיו הק', במסגרתו נעמיק ונתבונן ברעיונות שלימדנו נשיא דורנו 
שליט"א אשר תוכנם מהווה נתינת כח וחיזוק למלא בימים אלה את המצופה מאתנו 
בעבודה האישית עם עצמו ובעבודה עם הזולת כשהכל חדור ומכוון לנקודת השליחות 

"הדבר היחיד שנשאר" קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

"לימוד תורתו": א. ליקוטי שיחות חלק י"א שיחת פקודי א' בנושא: הכרח ההתקשרות 
למשה רבינו שבדור, ב. שיחת כ"ו ניסן תנש"א בנושא: התרחשות הנפלאות בזמננו – 

כימי צאתך מארץ מצרים וההוראה למעשה להנהגתנו.

ניסן,  י"א  הבהיר  ביום  משיח  פני  לקבלת  תפילין  למבצע  יציאה  הוראותיו":  "קיום 
ב'תהלוכה'  והשתתפות  הארצי,  ה'  צבאות  לארגון  ילדים  רישום  במבצע  השתתפות 

וסעודת משיח בביכנ"ס בשביעי של פסח.

בקיום  עמנו  השתתפותם  על   770 המרכזי  הישיבות  תלמידי  איגוד  להנהלת  תודתנו 
המבצע.

•

ויהי רצון שעצם הלימוד בעניני משיח וגאולה וחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח 
יבטל תיכף ומיד את הנסיון וה"נדמה להם" של ג' תמוז תשנ"ד ונראה בעיני בשר את 

הרבי מלך המשיח שחי עכשיו ממש ויתגלה לעין כל ושמחת עולם על ראשנו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 התאחדות החסידים
לקבלת פני משיח

 ערב יום הבהיר י"א ניסן תשע"ה
כפר חב"ד, אה"ק
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פתיחה

16

vufi kspux gwwh

hux; hmje vkuh ci tx,r ahhbsk

sph vkeuyh ahju,

ctshcu, t,r: moc.077razto.www

16

///u/  g"p vtnur kghk g"s vsda,
gbhi vdtukv )cnhujs( czni zv _
n,gurr, ,nhvv vfh dsukv: vh,fi

anckh vcy gk fk vgbhbho _gshhi 

kt pgku cht, nahj msebu cpugk 

nna?!/ / /scr athbu nuci fkk ufkk!

u,nhvv buxp, _ an,txpho garv
)ufu"f gahrhu,( nhartk chjs' uczni
zfth cbudg kvdtukv' utgp"f' thbo
nrghaho kpguk cht, vnahj ,hf;
unhs' ukt nuprl tmko' rjnbt khmki'
anahj kt hcut ckhkv zv' udo njr kt
hcut nahj msebu' udo njr,hho kt hcut
nahj msebu' rjnbt khmki!!

do famugeho "gs n,h" _ v"z npbh
vmhuuh fuw' uthku vhu n,fuubho unceaho
umugeho ctn,' custh ucusth anahj
fcr vhw ct!!

nv gus hfukbh kgau, fsh afk cb"h
hrghau uhmgeu ctn, uhpgku kvcht t,
vnahj cpugk' ktjrh afk nv abgav
gs g,v' ktvughk' uvrthw' abnmtho
gshhi cdku,' ugus ugher _ cdku, pbhnh
cgbhbh gcus, vao/

vscr vhjhsh ahfukbh kgau, _
knxur vgbhi tkhfo: gaufktar

chfk,fo_ gbhbho avo ctupi sturu,
s,uvu' tck' cfkho s,heui _ kvcht

cpugkt,nahjmsebu,hf;unhsnna!

uhv"r axuf"x hnmtu garv nhartk
a"h,geau" avo nufrjho kpguk tmk
vec"v' ucusth hpgku tmk vec"v _
fn"a25

"fh go eav gur; vut
)kngkhu,t35' ukfi( uxkj, kguubbu
ukjyt,bu ubjk,bu" _ kvcht cpugk t,
vdtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs
nna45/

z/  ufsh knvr ukzrz gus hu,r g"h
vpgukv akh _ tuxh; ut,i kftu"t nfo
akhju,-nmuv kh,i kmsev' u"dsukv
msev anerc, t, vdtukv"55/

utbh t, akh gah,h' unfti ukvct
,gau t,o fk tar chfk,fo/

uhv"r ahnmt nfo tjs' abho'
akav' ahyfxu gmv nv kgau, ufhms
kgau,' ugus uvut vgher _ ahpgku
a,vhw vdtukv vtnh,h, uvakhnv cpugk
nna' ,hf; unhs nna' un,ul anjv
uyuc kcc/

25( ,at ks' y/
35( rtv anu"r xpn"c/ vuct c,u"t nd"t

efd' xg"c/ keu", cke xz' s/
45( kvghr' avpxue "fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu," vut ,auc, vec"v
k,pk, vbcht gk vdtukv )rs"e unmu"s gv"p(/

55( c"c hu"s' t/ urtv ,bht pk"z/

jke nahj, tur khuo uga"e pw anhbh' f"j bhxi vw,ba"t
_ ktjrh ,pk, grch, _

 "עשו כל אשר ביכלתכם להביא
את משיח צדקנו בפועל ממש"



5מבצע התעוררות ארצי • יום הבהיר י"א - כ"ח ניסן תשע"ה 

רקע:

כמעט שנה לאחר יציאתם ממצרים, מסיימים בני ישראל את בניית המשכן. הבנייה 
נעשתה בהמשך לציווי ה' אליהם דרך משה רבינו שמסר להם את הציווי לכל פרטיו, 
עד לפרט הקטן ביותר. במשך שבעה ימים נבנה המשכן ופורק מידי יום. ביום השמיני 

הקים משה את המשכן, ברך את עם ישראל ואז שרתה השכינה.

כאשר התורה מספרת כיצד משה ברך את עם ישראל לאחר ההקמה הסופית של 
המשכן, מוסיף רש"י ומבהיר מה בדיוק הייתה ברכתו של משה: "יהי רצון שתשרה 

שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וגו'". 

בשיחה שלפנינו מבאר הרבי את פירוש רש"י ומדייק בלשונו בצורה נפלאה ומוציא 
מכך את ההוראה למעשה בעניין הצורך והחובה של כל יהודי להיות קשור לרבי – נשיא 

הדור, משה רבינו שבדור. 

לחביבותא דמילתא נציין ששיחה זו הינה אחת מתוך שיחות בודדות שהוגהו על ידי 
הרבי שליט"א בשנת תשל"ה. מכך ניתן להבין את החשיבות שנתן הרבי לתוכן שיחה 

זו, ולהוראה היסודית המובאת בה. 

מבנה השיחה: 

ומציג סדרת  סעיף א: מביא את פירוש רש"י  ביאור בפירוש רש"י.  סעיפים א-ו: 
דבריו  לבין  כאן  בפירושו  רש"י  לשון  בשינויי  מדייק  ב:  סעיף  פירושו.  על  שאלות 
בפרשת שמיני. סעיפים ג,ד,ה: ביאור הדברים. סעיף ו: ביאור פרטי השינויים מדברי 
רש"י בפ' שמיני. סעיפים ז-ח: הלימוד וההוראה בעניין ההתקשרות לרבי. סעיף ז: 

הכרח ההתקשרות לרבי. סעיף ח: ההתקשרות דווקא עם עבודת עצמו.

 כל אחד ואחד מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו 
 עליו להיות דבוק וקשור ל"אתפשטותא דמשה" 

 – "רבי" – 
שעל ידו דווקא הוא מתקשר עם ה' אלוקיו"

•
 שיחת שבת פרשת ויקהל-פקודי תשל"ה – עם ביאור וסיכום

לקוטי שיחות חלק י"א, שיחה א' לפרשת פקודי
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א. בהפסוק1 ״וירא משה את כל המלאכה 
את  רש״י  מעתיק  משה״  אותם  ויברך  גו׳ 
התיבות ״ויברך אותם משה״ ומפרש: ״אמר 
במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  יהי  להם 
ידיכם ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו וגו׳2 והוא 

א׳ מי״א מזמורים שבתפלה למשה״.

וצלה״ב:

זה  כתוב  בהבנת  הקושי  מהו  א( 
שבשבילו הוצרך רש״י לפרש נוסח ברכתו — 
דלכאו', כאשר קיימו בנ״י ציוויו של הקב״ה, 
ובפרט כאשר ״עשו אותה כאשר צוה ה׳ כן 
מאליו  מובן  מתברכים,  זה  ובעבור  עשו״, 
)בנוסח  הברכה  של  וענינה  תוכנה  מהו 
כח"  ״יישר  או  וכו׳״.  טוב  מה  ״אשרינו  של 

וכיו״ב(?

את  לכאו׳  מוציא  שרש״י  קשה,  וביותר 
מפרש  הוא  כי  מפשוטו-  )״ויברך״(  הכתוב 
שלא היתה בל׳ ברכה כ״א בל׳ תפלה — ״יהי 

רצון״.

ב( הקדמת ״אמר להם״ לכאורה מיותרת 
נאמר  גופא  בכתוב  שהרי  בפירושו,  היא 

״ויברך אותם״?

ג( מנ״ל להוסיף את הברכה השני׳: ״ויהי 

נועם ה׳ אלקינו עלינו וגו׳״ — כי אף דמצינו 
הברכה  שזוהי  ההכרח  מהו  משה,  שאמרה 

כאן בפרשת פקודי?

לפרשו  הו״ל   — מוכרח  הדבר  אם  ואף 
הביא  שלא  ]וכמו  בתהלים  הכתוב  על  שם 
״בחדש  על הכתוב3  פקודי  בפ׳  כאן  רש״י 
הראשון גו' באחד לחדש הוקם המשכן״ מה 
שפי׳ בר״פ שמיני ע״ד יום השמיני, כי אי״ז 

מוכרח כאן[.

אלקינו  ה׳  נועם  )״ויהי  הוספת  ד( 
עלינו׳׳( ״וגו׳״ — שכוונתו בזה לרמז תירוץ 

קושיא לתלמיד ממולח — מהי הקושיא?

ה( מה משמיענו בסיומו ״והוא א׳ מי״א 
שכתוב  בעוד  למשה״.  שבתפלה  מזמורים 
זה הוא ב)סיום( המזמור של תפלה למשה 
מזמורים  י״א  שישנם  נוגע  ומה  עצמו? 

בתפלה למשה?

ואף שעד״ז איתא במדרש4, אבל א( ידוע 
שרש״י אינו מעתיק מדרשים כ״א מה שנוגע 
לפשש״מ; ב( רש״י אינו כותב כאן ״כדאיתא 
ע״ד  שהוא  מובן  שמזה  וכיו״ב.  במדרש״ 
הפשט ממש, ולא מדרש המתאים לפשש״מ.

1( פרשתנו לט, מג.
2( תהלים מזמור צ בסופו.

3( מ, יז.
4( מדרש תהלים שם בתחילתו.

סעיף א
מביא את פירוש רש"י ומציג 

סדרת שאלות על פירושו
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על  ברכה   — זה  פירש״י  תוכן  והנה  ב. 
על  שמיני  בפ׳  גם  הוא   — השכינה  השראת 
ופירש״י:  העם״  את  ויברכו  ״ויצאו  הכתוב5 
״אמרו ויהי נועם ה׳ עלינו יהי רצון שתשרה 

שכינה במעשה ידיכם כו׳״.

וצריך להבין השינויים:

א( התם הושמט הסיום האמור בפירושו 

כאן: ״וגו' והוא א׳ מי״א מזמורים שבתפלה 
י"ל שסמך בזה  למשה״ )אף שבדוחק גדול 

על פירושו בפקודי(.

הוא  התם   — הברכות  סדר  היפך  ב( 
״יהי רצון  ולאח״ז  גו'״  נועם  ב״ויהי  מתחיל 

כו'״ ובפרש״י בפרשתנו הן בסדר הפוך.

״אמר   — וכאן  ״אמרו״׳  כותב  התם  ג( 
להם״.

5( ט, כג.

ביאור וסיכום:

ומשה  אליהם  ה'  כציווי  המשכן  את  בנו  ישראל  שבני  קוראים  כאשר  א. 
מברך אותם על כך, לכאורה מובן מאליו מה היה תוכן הברכה, בסגנון 'יישר 
כח' וכדומה. מה היה קשה לרש"י בכך, שלכן ראה צורך לפרש מה בדיוק אמר 
משה? וביותר קשה: בפסוק נאמר שמשה בירך את בני ישראל, ואילו רש"י 

כותב שמשה אמר "יהי רצון.." - מילים שמשמעותם היא תפילה ולא ברכה?

ב. רש"י מקדים לברכת משה את המילים "אמר להם". לכאורה מילים אלו 
מיותרות כאשר הפירוש בא כהמשך למילים "ויברך אותם משה". 

שתשרה  רצון  "ויהי   .1 ברכות;  שתי  כאן  שישנם  יוצא  רש"י  מדברי  ג. 
שכינה.." 2. "ויהי נועם". מהיכן למד רש"י את הברכה השנייה? 

ד. רש"י מצטט מדברי משה את המילים הראשונות )"ויהי נועם ה' אלוקינו 
עלינו"( ומוסיף "וגו'", זאת אומרת שהמשך הפסוק המרומז כאן, מתרץ קושיא 

כלשהיא המתעוררת כאן ללומד. מהי הקושיא? 

רש"י מסיים את פירושו בציון העובדה שזהו אחד מי"א מזמורים שבתפילה 
למשה. מה משמיענו בכך, והרי פסוק זה הוא במזמור "תפילה למשה" עצמו?

סעיף ב
מדייק בשינויי לשון רש"י בפירושו כאן לבין 

דבריו בפרשת שמיני
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ביאור וסיכום:

תוכן פירוש רש"י הנ"ל, ישנו גם בפרשת שמיני על הפסוק "ויצאו ויברכו 
את העם". אך ישנם כמה שינויים, והרבי מדייק: א. רש"י אינו מציין שם שזהו 
ג.  מכאן.  הפוך  שם  הברכות  סדר  ב.  למשה.  שבתפילה  מזמורים  מי"א  אחד 

הלשון "אמרו" ולא "אמר להם".

 — הוא  שבהכתוב  הקושי  והביאור:  ג. 
עשיית  גמר  דבר  על  מסופר  אלו  בכתובים 
לב.  החכמי  ע״י  הי׳  שזה  וכליו,  המשכן 
ומכיון שלאח״ז מסיים הכתוב ״ויברך אותם 
לב  החכמי  היינו  ש״אותם״  משמע  משה״, 

שעשו את המשכן.

את  משה  בירך  לא  למה  מובן:  ואינו 
ואשה6 נדב לבם  כל ישראל כאשר כל איש 
״ויבואו  למשכן7,  המלאכה  את  והביאו 
שהוצרך  עד  גו׳״8.  הנשים  על  האנשים 
אז  ורק  מלאכה״  עוד  יעשו  ״אל  להכריז 

״ויכלא העם מהביא״9.

ובודאי  הי׳10,  ישראל  אוהב  הרי  ומשה 
שצריך הי׳ לברך אותם כאשר כל איש ואשה 
הביאו את המלאכה למשכן, ולא רק כאשר 
היו  שהם  המשכן,  עשיית  גמרו  לב  החכמי 

יחידי סגולה — ״ראו קרא ה׳ בשם גו״11.

ואפילו אם תימצי לומר — דמדלא פירש 

״כן  שלפניו,  בקרא  )הנאמר  ד״בנ״י״  רש״י 
משמע  לב,  החכמי  רק  היינו  בנ״י״(  עשו 
דסבירא לי' שזהו כפשוטו — בנ״י סתם ]ואף 
שרק החכמי לב ״עשו״ את המשכן — מתרץ 
זה רש״י בפירושו עה״פ12 ״ותכל כל עבודת 
משכן גו' ויעשו בנ״י ככל גו׳": ״ויעשו בנ״י 
בנ״י״  ד״ויעשו  היינו  כו'״,  המלאכה  את   —
קאי על המלאכה )דפירשה לעיל13: ומלאכת 
שלפנ״ז  ״עבודת״  על  ולא  כו'(  ההבאה 

בפסוק14[ —

כשגמרו  מיד  לברכם  למשה  לי'  הוה 
ההבאה ובפרט שהייתה בנדיבות; וכי יתכן 

שחכה, ח״ו, בברכתו קרוב לחצי שנה15?!

ברך  שבודאי  לומר  צריך  כרחך  ועל 
לפרש  א״צ  והכתוב  הנכון,  בזמן  אז  אותם 
לאידך  או,  כו':  וכנ״ל  הוא  פשוט  כי  זה 
כח  יישר  נתינת  להיות  צריך  שאין   — גיסא 
שגרמו  דפשיטא  )אף  לן  משמע  קא  דמאי 

סעיף ג
מניח את היסוד לביאור הדברים

6( ראה פירש״י לב, ב.
בנוגע   — כו  לח,  פרשתנו  פירש׳׳י  וראה   )7

לתרומת האדנים — שכאו״א נתן כו'.
8( לה, כב.

9( לו, ג
10( מנחות סה, א.

11( שם, ל.

12( לט, לב.
13( לו, ז.

14( ועפ״ז בטלה תמיהת מפרשי רש״י שם )לט, 
לב( — מאי קמ״ל.

ר״פ  יא.  לג,  יח.  לא,  תשא  פירש״י  ראה   )15
ויקהל.
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ביאור וסיכום:

הוא,  הראשון  השלב  שלבים.  שני  היו  מקדש"  לי  "ועשו  ה'  ציווי  בקיום 
כמובן בפשטות, נדבת החומרים הדרושים למלאכה. לשלב הזה היו שותפים 
כל עם ישראל. השלב השני הוא עשיית הכלים ובניית המשכן בפועל, שלב 
שנעשה על ידי אנשים 'חכמי לב'. בפסוקים אלו מדובר על גמר עשיית הכלים 
והמשכן על ידי ה'חכמי לב', ואם כן מובן שברכת משה המופיעה כאן התייחסה 

אליהם. 

מכך מתעוררת שאלה: כיצד ייתכן שמשה רבינו יברך רק את ה'חכמי לב' 
ולא את כל עם ישראל שנדבו למשכן וביצעו את השלב הראשון? לכאורה היה 

מתאים שגם עבורם תהיה ברכה מיד בסיום חלקם בנדבת המשכן.

אלא שמוכרחים לומר שאכן משה ברך גם אותם, מיד בסיום חלקם. אלא 
שברכה זו היא דבר הפשוט שאין הפסוק צריך להזכירו. או, אפשרות אחרת 
להסביר, שאין צורך באמירת יישר כח כיון שפשוט הדבר שהעוסקים במלאכת 

המשכן מבורכים.

והברכה שניתנה כאן לאחר גמר עשיית הכלים והמשכן עצמו בידי חכמי 
הלב, היא ברכה אחרת לגמרי. כאן לא מדובר על נתינת 'יישר כח', אלא זו 
בניית  בפועל  הסתיימה  בו  זה,  לרגע  דווקא  השייכת  מיוחדת  ברכה  הייתה 

המשכן. 

והברכה היא, שכיון שמטרתם בעשיית המשכן הייתה שתשרה שכינה, הנה 

 .)16 ע"ה  רבינו  משה  ורגש  במחשבה  נח״ר 
ומה שכאן מפרש ״ויברך אותם משה״ צ״ל 
שזהו לא ברכה — נתינת יישר כח, כ״א ברכה 
לפרשה(  הכתוב  הוצרך  )שלכן  מיוחדת17 
השייכת לגמר עשיית המשכן דוקא: ומכיון 
הרי  כנגד מדה18,  מדה  הקב״ה  שמדתו של 
בודאי שמדתו של הקב״ה בזה, היא בהתאם 
המשכן  את  שעשו   — ישראל  בני  לעבודת 
פי׳  ולכן  בתוכם״19  ״ושכנתי  שיהי׳  בכדי 

שכינה  שתשרה  רצון  יהי  להם  ״אמר  רש״י 
במעשה ידיכם״.

כי   — להם״  ״אמר  מקדים  שרש״י  וזהו 
הוא  בכתוב  מוזכרת  זו  שברכה  הטעם 
משום שלא היתה זו סתם ברכת ״יישר כח״ 
וכיו״ב. כ״א "אמר )דבר הנוגע( להם״ — דבר 
שלהם:  ולמבוקש  הם  לפעולתם  המותאם 

השראת השכינה בעשייתם.

16( ע״ד פירש"י בתיבת ניחוח )ויקרא א, ט. ועוד(.
17( ע״ד ב' ברכות יעקב לפרעה )ויגש יז, ז. י( — 

שתוכנם שונה כפרש״י שם.

18( ראה פרש"י נח ז, יא. יתרו יח, יא. נשא ה, 
כד. ועוד. וכן מובן בפשטות.
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וכך גם ניתן להבין את כוונת רש"י בהקדמתו "אמר להם": בכך בא להדגיש 
שברכה זו באה בהתאם למטרתם ומבוקשם בעשיית המשכן: השראת השכינה 

)ובכך מתורצת שאלה ב(. 

ביאור וסיכום: 

בהקמת  השתתף  עצמו  שמשה  כן  לפני  מביא  רש"י  להבין:  צריך  אמנם 
המשכן, על ידו נשלמה המלאכה. לכאורה צריכה להיות ברכה גם עבור משה? 

ד. אמנם צריך להבין: בפירש״י שלפנ״ז 
אדם  שום  להקימו  יכול  הי׳  ״שלא  כתוב 
ומשה העמידו . . . א״ל הקב״ה עסוק אתה 
בידך״. ולפי״ז הרי אע״פ שבנ״י טרחו ומשה 
רק עסק כו׳ ואח״כ. ואין ברכתם שווה, אבל 
בנ״י  ברכת  לאחר  למשה  ברכה  ג״כ  צ״ל 
וברכה הכוללת גם )עשיית( בנ״י, כיון שעל 
עשייתם  ונשלמה  נגמרה  משה  עסק  ידי 

דבנ״י את המשכן — ״מעשה ידיכם״ דבנ״י.

ומביא  נמי,  הכי  דאין  רש״י  ומפרש 
שמצינו התוכן ד״יהי רצון שתשרה שכינה״ 
גם בהכתוב — ״ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו״, 
ש״שכינה"  )אלא  השכינה  השראת  שהו״ע 
בל׳  הוא  אלקינו״  ו״ה׳  חכמים  בלשון  הוא 
)לא  תפלה  שנקראת  זו,  ובברכה  הכתוב(, 
נתינת יישר כח וכיו״ב(, הרי כולל משה את 

עצמו עמהם, שאומר ״עלינו״20,

מזמורים  כו׳  ״והוא  רש״י  וזהו שמסיים 
שמצינו  דמכיון  והיינו  למשה״,  שבתפלה 
מפורש ב״תפלה למשה״ ברכה על השראת 

השכינה השייכת להמשכן

ושגם הוא עצמו בכלל, וכאן הרי מוכרח 
לומר שהיתה ברכה בתוכן כזה, למדין סתום 
מן המפורש שאמר משה ברכה זו ״ויהי נועם 

וגו'״ בסיום מלאכת המשכן.

ה׳  נועם  ״ויהי  )אחרי  רש״י  ומוסיף 
אלקינו עלינו״( — ״וגו'״, באם יקשה תלמיד 
ממולח: כיון שאומר ״במעשה ידיכם״ דבנ״י 
— מהו ההכרח שיהי׳ ״נועם ה״א עלינו" גם 
על משה — שיראה המשך הכתוב ״ומעשה 
ידינו״, היינו שגם מעשה ידיו של משה הי׳ 
ידיהם  מעשה  עם  )ביחד  המשכן  בעשיית 

דבנ״י(.

סעיף ד
המשך הביאור

19( תרומה כה, ח.
20( ואף שברכת משה היתה לפני הקמת המשכן 

)כפשטות סדר הכתוב( — הרי הברכה "ויהי נועם . . 
עלינו" היא בלשון עתיד.
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ביאור וסיכום: 

למרות שפסוק "ויהי נועם" מופיע במזמור שמתחיל "תפילה למשה", עדיין 
ישנם הלומדים שפסוק זה אינו מדברי משה. בכדי להוכיח ללומד שפסוק "ויהי 

ה. אבל יוקשה לתלמיד: מנ״ל שהכתוב 
״ויהי נועם״ אמרו משה — )ואדרבא היפוכו 
משמע מהנא׳ לפניו: ״שנותינו בהם שבעים 
התלמיד  למד  וכבר  שנה״,  שמונים  גו' 
שמשה הי׳ בן שמונים שנה ביצי״מ21, ועד״ז 
מטעמי  גם  שזהו  וי״ל   — וכו׳  ואהרן  מרים 
המדרש22 — שישראל אמרו ״ויהי נועם ה״א 

וגו׳״(;

מי"א  א׳  ״והוא  מוסיף  שרש״י  וזהו 
מזמורים שבתפלה למשה״ )אף שזהו בסיום 

המזמור שב״תפלה למשה״ עצמו כנ״ל(,

דבאם רק זה המזמור אמר משה, אפ״ל 
גו׳  )שבעים  משא״כ  דמשה  התחלתו  שרק 
״ויהי  המזמור  ו(סיום  גו׳  שנה  שמונים 
נועם״ הוא מה שענו ישראל על דברי משה 
)כפי׳ המדרש(: אבל מכיון שגם המזמורים 
זה  שכתוב  מסתבר  משה  אמרם  שלאח״ז 
שבאמצע הוא מדברי משה, ולא מדברי בני 
ישראל. ]והנאמר ״שבעים גו' שמונים שנה״ 
שנה(  ״)זרמתם  כאשר  מהעונש  חלק  הוא 

יהיו גו' שתה עונותינו גו׳"22[.

סעיף ה
המשך הביאור

וארא ז, ז.  )21
22( ספרי פנחס קמג. סדר עולם רבה פ״ו. וראה 
ילקוט כאן עה״פ. תו״כ ר"פ שמיני )טו(. ]אבל להעיר 

שברש"י שבועות )טו, ב ד״ה השיר( גריס גם בתו"כ 
כבפירושו עה"ת כאן[.

ועל כך מפרש רש"י שהברכה שברך משה כוללת גם אותו עצמו: "ויהי 
נועם ה' אלוקינו עלינו", היינו שמשה כלל את עצמו בברכה. 

השראת  של  בתוכן  שהיא  משה  של  ברכה  בתהילים  שמצינו  וכיון 
השכינה, הכוללת גם אותו עצמו, ובהכרח לומר שברכה כזו הייתה כאן, 

לכן לומד רש"י שזו הייתה הברכה )ובכך מתורצת שאלה ג(. 

ובכדי להבהיר שהברכה למשה באה על השתתפותו במלאכת המשכן, 
מוסיף רש"י "וגו'" בכדי להפנות את הלומד להמשך הפסוק "ומעשה ידינו", 

היינו שמפורש שבמלאכה היו גם ידי משה )ובכך מתורצת שאלה ד(.
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נועם" הוא אכן מדברי משה, מוסיף רש"י שפסוק זה הוא "אחד מי"א מזמורים 
שבתפילה למשה". שמכך שפסוק זה מופיע באמצע י"א מזמורים שאמר משה, 

מסתבר לומר שגם הוא עצמו מדברי משה )ובכך מתורצת שאלה ה(.

ביאור וסיכום: 

על פי כל הנ"ל ניתן להבין את טעם השינויים בין דברי רש"י כאן לבין 
דבריו בפרשת שמיני )הנ"ל סעיף ב(:

הברכה בפרשת שמיני באה בהמשך לעבודת אהרון ומשה בהקמת המשכן, 

ו. עפ״ז מבואר טעם השינויים דבפירש״י 
שבפ׳ שמיני:

מש״נ שם ״ויברכו את העם״ קאי וסמוך 
בארוכה  )שמסופר  ומשה24  אהרן  לעבודת 
וזו   — הברכה  תחלת  באה  וע״ז  זה(,  לפני 
״אמרו  וכפירש״י:  הברכה  כל  סיבת  הייתה 
על  עיקרו  עלינו",  אלקינו  ה׳  נועם  ויהי 
ובנ״י  דמשה  )ולא  ומשה  אהרן  )עבודת( 

כבפרשתנו(.

ולכן: )א( כתב רש״י ״אמרו״ בלא הדגשת 
״להם" )ב( לא כתוב ״וגו'״ - כי המשך הכתוב 
הוא ענין חדש ולא עבודת משה ואהרן, )ג( 
לא סיים ״והוא א׳ . . . שבתפלה למשה״ — 

בנ״י,  שאמרו  לומר  סברא  כל  אין  כאן  כי 
ואהרן, משא״כ  כיון שמדבר בעבודת משה 

בפקודי שמדבר בעשיית המשכן.

שמתחיל  הסדר  שינוי  גם  מובן  ועפ״ז 
רצון  ״יהי  כותב  ואח״כ  גו׳״  נועם  ״ויהי 
)״נועם  ומשה  דאהרן  העבודה  כי   — כו'״ 
שכינה  ״תשרה  שאח״כ  פעלה  עלינו״(  ה״א 
היינו  ישראל(״,  )דבני  ידיכם  במעשה 
באה  ידיכם״  ״במעשה  השכינה  שהשראת 
)״נועם  לאחרי ובסיבת עבודת אהרן ומשה 
ז׳  שכל  לפי  פירש״י:  וכהמשך  עלינו״(,   .  .
כו' לא שרתה שכינה כו׳ אמר להם  ימה״מ 
שכינה  תשרה  ועבודתו  קרבנותיו  שע״י  כו' 

בכם כו'.

סעיף ו
ביאור פרטי השינויים מדברי רש"י בפ' שמיני.

שם, ה־ח. פירש״י פרשתנו מ, כט. וראה לקו״ש ח״ו 23(   )24 
שיחה א׳ לפ׳ פקודי.
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ז. ההוראה מפירש״י זה:

ה׳  ציוויי  כל  קיימו  שבנ״י  לאחרי  גם 
מישראל  כ״א  של  לבם  נדבת   — בשלימות 
למלאכת המשכן׳ עד לאחר סיום והשלמת 
כל העבודה של החכמי לב במלאכת המשכן 
— ״ככל אשר צוה ה'״, עדיין לא יוכלו להקים 
את המשכן והוצרכו להביאו אל משה שהוא 
עד  עדיין  הספיק  לא  זה  וגם  אותו;  יקים 
שרתה  דוקא  שעי״ז  משה״  אותם  ש״ויברך 

השכינה במעשה ידיהם.

אל  מלאכתם  בנ״י  כשהביאו  ולאידך, 
משה, הנה לא זו בלבד שמשה ברכם כנ״ל, 
אלא עוד זאת, שמשה כלל את עצמו עמהם 
עלינו  אלקינו  הוי'  נועם  ״ויהי  בברכתו: 

גו'״, היינו שמשה שיתף א״ע  ידינו  ומעשה 
עם כלל ישראל בעבודתם ופעולתם הם.

לאחרי  גם  כאו״א:  בעבודת  ועד״ז 
עליו  לו,  שנועדה  עבודתו  והשלמת  גמר 
להגיע  הוא  בכוחותיו  אין  שעדיין  לידע 
לתכליתה — הקמת משכן לו ית׳ — כ״א צריך 
רבינו  למשה  עבודתו  ״מלאכת״  ״להביא״ 
]ה״אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא״25 — 
עד לכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו[ כי רק 
בנ״י  ממלאכת  להקים  ויכולתו  בכוחו  הוא 
משכן לו יתברך, היות והוא ה״עומד בין ה׳ 
לאביהם  נש״י  המחבר  ממוצע   — וביניכם״ 
משה  השתתפות  לאחרי  וגם   ;27 שבשמים 

רבינו,

סעיף ז
הלימוד וההוראה: הכרח ההתקשרות לרבי

ת״ז תי׳ סט )קיב, א. קיד, א(.  )25
ואתחנן ה, ה. וראה תו״ש ע׳ 158.  )26

 186  ,184 ע׳  לקמן  בארוכה  עד״ז  ראה   )27
ואילך.

ולכן הברכה המופיעה שם מתייחסת בעיקרה לאהרון ומשה. ולכן כתב רש"י 
"אמרו" ולא "אמר להם" כבפרשת פקודי, כיון שאינה מתייחסת לבני ישראל 

)ובכך מובן דיוק ג(.

לכן גם לא היה צריך רש"י להזכיר שזהו אחד מי"א מזמורים שבתפילה 
למשה, כיון שכאן אין סברא לומר שפסוק זה הוא מדברי בני ישראל, שהרי 

הוא מתייחס לעבודת משה ואהרון, כנ"ל )ובכך מובן דיוק א(.

על פי זה יובן מדוע שינה רש"י הסדר בברכות: כיון שעיקר הברכה בפרשת 
שמיני היא על עבודת משה ואהרון, לכן הברכה העיקרית היא "ויהי נועם ה' 
)ובכך  ידיכם"  זו פעלה ש"תשרה שכינה במעשה  ועבודתם  עלינו",  אלוקינו 

מובן דיוק ב(. 
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עדיין לא תשרה שכינה במעשה ידי בנ״י 
עד שמשה רבינו בירך אותם כו׳.

מישראל,  כאו״א  פשוטות:  ובאותיות 
עם כל מעלותיו ועבודתו עליו להיות דבוק 
 — ״רבי״   — דמשה״  ל״אתפשטותא  וקשור 
שעל ידו דוקא הוא מתקשר עם ה׳ אלקיו: 
וכמפורש בנגלה דתורה, במכילתא עה״פ25 
מי  שכל  עבדו״,  ובמשה  בה׳  ״ויאמינו 
מאמין  כאלו  הרי״ז  עבדו,  במשה  שמאמין 
כאו״א  של  עניניו  כל  מזו:  ויתירה  בה׳. 
מישראל הן בגשמיות והן ברוחניות תלוים 
רק  הנאמר  ענין  אינו  וג״ז  בהנשיא.  הן 
בקבלה וחסידות, אלא מפורש הוא בגמ׳29: 
חכם  אצל  ילך  בביתו  חולה  לו  שיש  ״מי 
שה״חולה״  היינו   — רחמים״  עליו  ויבקש 
חסרה  שעדיין  בנשמתו,  והן  בגופו  הן   —
השלימות בעבודתו לקונו30 — אין די לו בזה 
שהוא עצמו )או זולתו מב״ב( יבקש רחמים 
הוא  צריך  אלא  בגו״ר(,  )למחלתו  לתרופה 
הפועלת  היא  והיא  ״חכם״  של  לתפילתו 

להיות ״ושב ורפא לו״31.

 — ״חכם״  א(  בזה:  תנאים  שב׳  אלא 

ופי׳  הנולד״32,  את  הרואה  חכם  ד״איזהו 
אדמוה״ז33 שרואה את הדבר ה׳

רגע  בכל  נבראים  כל  ומהווה  שמוליד 
ורגע; כי מאחר שרואה את דבר ה׳ שבדבר 
— ולא חומריותו וגם לא גשמיותו הרי רואה 
הוא את הדבר לאמיתתו, ולכן )א( ביכולתו 
להכיר את ה״חולי״ לאמיתתו; )ב( ביכולתו 
שרואה את  דמכיון  ולרפאו;  לעורר רחמים 
דבר ה', כי אז באפשרותו לשנות הצירופים 
כו׳, ע״ד ״מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר 

לחומץ וידלוק״34.

סוגר  שאינו   — ״בעיר״35  צ״ל  החכם  ב( 
את עצמו בד׳ אמותיו, עם היותו עסוק בת״ת 
ותפילה ושאר ענינים נעלים, כ״א מצוי הוא 
בתוכיותה של ה״עיר״ ומסור לכאו״א מבנ״י 
הנמצאים בה — ולכן מבקש עליהם רחמים 

וכו׳36.

וב׳ תנאים אלו הם בדוגמא לב׳ הענינים 
דלעיל בשייכות למשה ובנ״י:

המלאכה  כל  את  להביא  שהוצרכו  א( 
למען תכליתה והשלמתה למשה, שהוא הי׳ 
37 — הרועה ישראל; ב( משה כלל  ה״חכם״ 

את עצמו יחד עם כלל ישראל 38.

בשלח יד, לא.  )28
ב״ב קטז, א.  )29

שחסר  ״לפי  מ"ט  בגימט׳  ש״חולה״  ועד   )30
ממנו שער הנ׳ ולזה אירע לו החולי״ )טעמי המצות 
ב.  צז,  ברכה  לקו"ת  וראה  וירא.  פ׳  להאריז״ל 
נדפס   — תרנ"ג  בינה  שערי  חמישים  ד״ה  ובארוכה 

בקונטרס ח"י אלול תש״ג(.
ראה שו״ת חת"ס חאו״ח סי' קסו. לקו"ש   )31

חי"ג שיחה ב׳ לפ׳ שלח ס״ו.
תמיד לב, א.  )32

תניא פמ"ג. לקו״ת נשא כו, ד. האזינו עה, ב.  )33
תענית כה, א.  )34

לשון רמ״א יו"ד סו״ס של"ה.  )35
בחי'  כאו״א:  בעבודת  להיות  צריך  ועד"ז   )36
שבבחי׳  מישראל  שבכ"א  האמונה  והוא  שבו,  ״חכם" 
״חכמה" שבנפש )תניא סי"ח י״ט( צ״ל "בעיר קטנה זה 
הגוף" )נדרים לב, ב(, שיאיר בכל כחות ולבושי הנפש 
שלו )ראה תניא ספי"ט ובפכ"ד כ"ה. וראה נדרים שם; 
חכם זה יצר טוב כו', ומלט את העיר בחכמתו זו תשובה 

ומע"ט כו׳(.
שמשה מדריגתו חכמה — ראה לקו״ת מסעי   )37
פט, ד. צב׳ רע״א. ובכ"מ. )ראה בארוכה לקו״ש ח״ו ע׳ 

244 ואילך(.
ראה זח"א סז, כ.  )38



15מבצע התעוררות ארצי • יום הבהיר י"א - כ"ח ניסן תשע"ה 

ביאור וסיכום: 

בני ישראל נדבו למשכן את נדבת ליבם, ולאחר מכן ה'חכמי לב' עשו ובנו 
בפועל את המשכן וכליו, והכל נעשה ככל אשר ציווה ה', אך עדיין לא יכלו 
השכינה  מכן,  לאחר  וגם  דווקא.  משה  את  לכך  והוצרכו  המשכן  את  להקים 
שרתה דווקא לאחר ברכת משה. ועניין שני בזה, שמשה כלל את עצמו עם בני 

ישראל בברכתו אליהם. 

וכך בעבודת כל אחד ואחד: עבודת ה' של יהודי יכולה להגיע לתכליתה 
רק כאשר הוא מביא את עבודתו למשה רבינו שבדור, נשיא הדור, כי רק הוא 
– להיותו ממוצע המחבר בין יהודי לה' - בכוחו ויכולתו להקים מעבודת בני 

ישראל משכן לה'.

ובאותיות פשוטות: כל יהודי, עם כל מעלותיו, צריך להיות דבוק וקשור 
לרבי - משה שבדור, שדווקא על ידו הוא מתקשר לה'. ויתירה מזו: כל ענייני 

היהודי, ברוחניות ובגשמיות, תלויים ברבי. 

עניין זה נמצא גם בגמרא: "מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל החכם )בעיר( 
וברוחניות צריך לתפילתו של  היינו שחולה בגשמיות  ויבקש עליו רחמים". 

החכם בכדי להתרפא. 

ובזה ב' תנאים: א. חכם: איזהו חכם הרואה את הנולד, הרואה את דבר ה' 
שמוליד ומהווה את הנבראים בכל רגע. דווקא הוא רואה את הדבר לאמיתתו 
בעיר:  חכם  ב.  החולה.  את  ולרפא  האמתי,  החולי  את  להכיר  ביכולתו  ולכן 
שאינו מסוגר בד' אמותיו אלא מצוי בתוך העם ומסור לכל אחד מבני ישראל 

שבעיר. 

וב' התנאים הללו הם בדוגמא לב' העניינים לעיל במשה וישראל: א. לצורך 
השלמת בניית המשכן והשראת השכינה הוצרכו דווקא למשה, החכם, רועה 

ישראל. ב. משה כלל את עצמו יחד איתם, "חכם בעיר". 
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משה  אל  בנ״י  שבאים  קודם  אך  ח. 
נאמר ״ויעשו בנ״י ככל אשר צוה ה'״, היינו 
כבר  וברכתו  משה  של  השתתפותו  שקודם 
עליהם  המוטל  המשכן  עבודת  כל  נגמרה 
ומצדם הרי היא בתכלית השלימות, ורק אז 
השתתף משה עמהם בעשיית המשכן ובירך 

אותם.

להשתתפותו  כאו״א:  בעבודת  הוא  וכן 
זוכה  ולברכתו  ודרא  דרא  שבכל  דמשה 
האדם רק כאשר עבודתו היא ככל אפשריותו 
אשר  בכל  ה״א  ״וברכך  ע״ד  ויכולתו, 
ה״חכם״  )משה(  ״רפואת״  דוקא;  תעשה״39 
פעולות  גם  עושה  ה״חולה״  אם  רק  באה 
טבעיות ע״פ תורה )כדרז״ל ״ורפא ירפא — 

מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות״(.

במלאכת  חוסר  יש  עדיין  כאשר  אבל 
בנ״י לעשיית המשכן )וע״ד פתגם כ״ק מו״ח 
דבעת  ״צרות־חסידים״,  שישנם  אדמו״ר 

שטוב להם אין ״באים״, כשמטילים עליהם 
משתמטים  המעינות  בהפצת  שליחות 
באים  ר״ל  צרה  בעת  כשנמצאים  ורק  כו׳ 
הנה   — ל״מופת״(  שצריכים  כו׳  בתביעה 
להשתתפות  ראויים  כלים  אינם  כזה  במצב 

משה וברכתו.

כדבעי  עבודתם  עובדים  כשבנ״י  אולם 
הם,  יכולתם  כפי  השלימות  בתכלית  כו' 
 — הראוי  באופן  רבינו  משה  אל  ובאים 
בה׳  ״ויאמינו  ע״פ  הנ״ל  וכדרז״ל  באמונה, 
ובמשה עבדו״ — הנה אז משתתף משה עם 
העבודה של כאו״א שכולל א״ע עם הכלל, 
ומסייע לכאו״א בפרט בעבודתו לו יתברך; 
ישראל  כלל  בעבודת  השתתפותו  ואחרי 
ב״מעשה  השכינה  השראת  בברכתו  פועל 
ידינו״ של כלל ישראל ומשה בתוכם, ומביא 

את כאו״א לשלימותו האמיתית.

סעיף ח
ההתקשרות דווקא עם עבודת עצמו

ראה טו, יח. ובספרי עה״פ. נתבאר בדרך   )39
חיים בהקדמה. דרמ״צ מצות תגלחת מצורע בסופו. 

קונט' ומעין מכ״ה פ״א.

ב"ק פה, א.  )40
משפטים כא, יט.  )41

ביאור וסיכום: 

כפי  עצמו.  היהודי  של  העבודה  להיות  צריכה  למשה  שבאים  קודם  אך 
שנאמר בנוגע לבני ישראל שראשית כל הייתה עבודתם שלהם בנדבת המשכן 

ובנייתו, ורק אז השתתף משה איתם וברכם. 
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היהודי צריך לעשות את עבודתו ככל יכולתו. אך אם עדיין חסר במלאכתו 
מצדו, אינו כלי ראוי לברכת משה והשתתפותו. 

שבדור  משה  אל  ובא  יכולתו,  ככל  כדבעי  עבודתו  את  עובד  וכשיהודי 
באמונה, הנה אז משה משתתף בעשיית היהודי וכולל את עצמו אתו, כך שזה 
פועל שתשרה שכינה במעשה ידי בני ישראל ומשה בתוכם, ומביא את כל אחד 

ואחד לשלימותו האמיתית. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הרקע לשיחה
  בהמשך לאירועי מלחמת המפרץ הראשונה, הרבי כתב ודיבר כי אירעו ניסים 
יוסף ישעי’  ונפלאות עצומים לעם ישראל. א’ התמימים מאותה תקופה, הרב 
הימים שקדמו  על  וחבר הבד”צ בשכונת המלך(, מספר  )המרא דאתרא  ברוין 
ל’שיחה הידועה’: אצל כמה מהחסידים, הייתה הרגשה שהשיחה של כ”ח ניסן 
באה בהמשך לשיחה שנאמרה במהלך ה’יחידות כללית’ שנערכה יומיים קודם 

לכן, בכ”ו ניסן – שבאה בהמשך לאירועי מלחמת המפרץ. 

זו: הסתובבה אז בין התמימים  הוא מספר על מאורע מעניין שקדם לשיחה 
השמועה, שבמהלך חודש ניסן ה’תנש”א התראיין יהודי מסויים לכלי התקשורת 
)בשם חב”ד( וכשנשאל אודות ניסי המלחמה, התבטא: “אכן, אנו מודים לקב”ה 
על הניסים הגדולים שהראה לנו, אמנם אנחנו לא יוצאים לרקוד ברחובות, כיון 

שבכל זאת היו אנשים שנהרגו ונפצעו במלחמה... 

בשיחה הזו, האריך הרבי לבאר את גודל ניסי המלחמה והתפלא על כך שאף 
אחד לא מרגיש בעוצמתם הרבה, הרבי עורר על כך שצריך לתת שבח והודאה 
והרבי  הגלויים”  הניסים  בגלל  בריקוד  לצאת  מתבייש  לא  שהוא  “עד  לקב”ה 
התבטא אז במילים, שהחסידים ראו בהם יותר מרמז לאותו ראיון: “כיון שהוא 
לא משכנע את עצמו שאין מה לרקוד ולהרעיש על הנסים שהקב”ה מראה, אלא 

אדרבא הוא מכיר בנסים ויודע שצריך להיות על כך בשמחה גדולה”... 

“זכור לי” אומר הרב ברוין, “שבסיום השיחה, היו כמה תמימים שיצאו באיזשהו 
ידי חובת” המילים של הרבי... הרבי רצה אז,  ריקוד קטן, באופן של “לצאת 
אחרי כזו שנה שתהיה באמת התעוררות וציפייה לגאולה – אבל על החסידים זה 

לא היה ניכר בהתאם... 

הייתה אז הרגשה שבשיחת כ”ח ניסן הרבי מתאונן וזועק )כביכול( על האדישות 
של החסידים וחוסר ההתלהבות שלהם מהתקופה החדשה: “אמרתי לכם שזו שנה 

שיחת אור ליום ד', פ' שמיני, כ"ו ניסן ה'תנש"א 
 – ביחידות הכללית לאורחים שיחיו -
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של “אראנו נפלאות” )והרבי דיבר על “אראנו נפלאות” כבר מאמצע תש”נ...(, 
אמרתי לכם שזו “שנה שמלך המשיח נגלה בה” ואתם – עדיין בתרדמה..”. )מתוך 

ספר "ימי בשורה - סיפור אירועי התגלות מלך המשיח ובשורת הגאולה"(

תוכן ומהלך השיחה
פתיחה. גם היום יש נסים )סעיפים א-ב(.

נותן פתיחה כללית לשיחה, דבעומדנו בסיומו של חודש ניסן מתאים להתעכב 
על הנסים המתרחשים )קטע ראשון של ס"א(.

ומקדים ומבאר ענין הנסים שבכל יום, שיציאת מצרים נמשכת כל הזמן והיא 
אינה רק דבר שהתרחש פעם ובמילא ניתן גם היום לראות נסים בדוגמת הנסים 
דיציאת מצרים )ס"א(. ומראה כיצד ענין זה מודגש במיוחד בתאריך בו נמצאים 

)ס"ב(.

עובדות. כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות )סעיפים ג-ו(.

מפרט כיצד היה סדר הניסים בגאולת מצרים )ס"ג(, ומראה כיצד מתרחשים 
היום נסים ממש כדוגמתם )ס"ד(. ומזה תשובה לכל השואלים היכן רואים נפלאות 
בשנת "אראנו נפלאות". וממשיך ומבאר גודל הנסים, שהם נעלים אפילו מניסי 
פורים )ס"ה(. מראה ענין נוסף של ניסים נפלאות – פריצת גבולות המדינה ההיא 

)ס"ו(.

הוראה. לראות את הנפלאות )סעיפים ז-ט(.

הוא  שהקב”ה  ההכרה  בו  חודרת  נפלאות,  רואה  כשיהודי  זה:  מכל  ההוראה 
הבעה”ב על העולם, ובמילא נותנים לו שבח והודאה על הנסים )ס"ז(.

ויהי רצון שהקב"ה יראה כבר לכאו"א את הנסים, והעיקר – את הנסים של 
הגאולה האמיתית והשלימה, ובפרט שבנ"י מוכנים לזה כבר, ולא יצטרכו לספר 
אחד לשני על הנסים, כיון שכל אחד רואה אותם בעצמו ועד שיוצא בריקוד על 

כך )סעיפים ח-ט(.
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t/  cgnsbu cxnhfu, kxhuo jusa
bhxi' "jusa vdtukv"1_ agbhbu vfkkh
uvgherh vut jd vpxj' "zni jhru,bu"2'
fanusho kvec"v gk vbxho uvbpktu,
avrtv cg, hmht, nmrho _ rtuh tput
kv,gfc gk vbxho uvbpktu, av,rjau
un,rjaho cabv zu c,eupv vbufjh,3/

*

vvbvdv vbxh, ak vec"v cvumhtu
t, cb"h ngcsu, kjhru, chmht, nmrho
thbbv scr js-pgnh athrg re tz
)chmht, nmrho(' tkt "cfk4sur usur
]ucfk huo uhuo5[ jhhc tso krtu, t,
gmnu fthku vut hmt ]vhuo5[ nnmrho"
]ugs azv n,cyt cngav cpugk ckhk
vxsr' a"hac cvxhcv srl jhru, fuw"6['
ufph atunrho cvdsv ak pxj )ckhk
vxsr(: "kt t, tcu,hbu ckcs dtk
vec"v nnmrho tkt t; tu,bu dtk
gnvo"7]ugs a"thku kt vumht vec"v
t, tcu,hbu nnmrho vrh tbuucbhbu ucbh
cbhbu naugcsho vhhbu kprgv
cnmrho"8[' u"kphfl tbjbujhhcho
kvusu, ukvkk fuw knh agav ktcu,hbu

ukbu t, fk vbxho vtku vumhtbu ngcsu,
kjhru, nhdui kanjv fuw unagcus
kdtukv fuw"4/

uh,hrv nzv: dtuk, nmrho "p,jv"
t, vsrl )vmbur(9ub,bv t, vfj
kjhru, udtukv _ uctupi bxh _ ak cb"h
cnal fk vsuru, ufk vznbho01Q dtuk,
nmrho vht vp,hjv uvv,jkv ufukk,11

t, fk vdtuku, )fukk dtukv a"ktu
dtukv sdku, vht tkt ahdtkbu ni
vmru, vctu, gkhbu fuw"21(' gs do _
vdtukv vtnh,h, uvakhnv31)athi
tjrhw dku,41(' agkhw btnr51

"fhnh
mt,l ntr. nmrho trtbu bpktu,"/
ukfi tunrho cvcrfv61

"tar dtkbu

1( anu"r py"u' ht/
2( buxj v,pkv uvehsua sjv"p/ urtv keu"a

jh"z gw 17 uthkl/
3( rtv do nf,c f"v tsr a/z/ )xv"a

,ba"t j"c gw 388 uthkl(/
4( nabv pxjho eyz' c/
5( vuxp, tsv"z c,bht rpn"z/
6( yuau"g x,g"c x"c/ au"g tsv"z ao x"z/

urtv do nabv pxjho my' rha g"c/ rnc"o vkw
ju"n p"z v"u-z/

7( vda"p phxet s"v cfk sur/
8( ao phxet s"v gcsho vhhbu/

9( s"v fhnh mt,l ,a"j ph"c )xv"n gw

461(/ urtv do s"v zv ,an"c )xv"n nkuey j"c

gw kz uthkl( x"d/
01( urtv dcuru, vw )kvnvr"k( px"t/
11( ufi nxgu, cb"h cnscr vgnho )ufi

nxgu, cb"h cnal fk vsuru,( bfkkho cvnxg
uhmhtv nnmrho' ukfi btnr "tkv nxgh cb"h tar
hmtu ntr. nmrho"' nxgh kaui rcho )t;
a"ntr. nmrho vut re hmhtv ubxhgv rtaubv
abxgu nrgnxx kxufu,"( _ rtv keu", nxgh
pj' d uthkl/

21( s"ao dtukv gkv" )ra"h s"v t,jk,t
_ ndhkv hz' c(/

31( uthku zfu vh,v dtuk, nmrho vdtukv
akhnv )rtv xprh scrho t' c/ vbxni ckeu"a
jh"y gw 643(' fph atnru cahr, vho "nesa tsw
fubbu hshl vw hnkul kguko ugs" )cakj yz' hz-

hj/ ucpra"h ao(' fh dtuk, nmrho vht vv,jkv
sdtukv vakhnv/

41( nfhk,t gv"p cakj yu' c/ ,us"v s"v
v"d ubtnr _ pxjho ao/ ugus/

51( nhfv z' yu/
61( cvda"p _ nnabv pxjho ao/

nahj, tur khuo sw pw anhbh' f"u bhxi vw,ba"t
_ chjhsu, vfkkh, kvturjho ahjhu _

_,rduo nthsh,_
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nahj, tur khuo sw pw anhbh' f"u bhxi vw,ba"t3

udtkt, tcu,hbu nnmrho" )cvnal
ucxhuo v"kphfl" vb"k(: "fi vw tkehbu
fuw hdhgbu knugsho fuw ccbhi ghrl fuw
ubusv kl ahr jsagk dtuk,bu fuw"/

g"p vtnur kghk nuci _ fhui a"cfk
sur usur jhhc tso krtu, t, gmnu
fthku vut hmt nnmrho"' uhmht, nmrho
v"v vv,jkv ufukk, t, fk vdtuku,
scb"h _ agk hsh v,cubbu, cvbxho
uvbpktu, shmht, nmrho tpar krtu,
thl avo na,epho _ "cfk sur usur"'

"cfk huo uhuo" _ cbxho ubpktu, g,v'
agk hso "vesua crul vut nmhkbu
nhso"71ntku v"gunsho gkhbu" "cfk
sur usur"' gs _ )fph azv ncht t,(
vbxho uvbpktu, cvdtukv vakhnv )avo
csunv kvbxho shmht, nmrho(/ ufskeni
)xgh; d(/

c/  uvbvdv bxh, zu _ abpgkv kfk
vznbho cg, hmht, nmrho _ bnmt, gus
hu,r cdkuh cjusa bhxi' tar "cbhxi
bdtku ucbhxi g,hshi khdtk"81' ufhsug
abhxi vut nkaui bx91' uh,hrv nzu: bhxi
)go abh bubh"i( nurv gk "bxh bxho"02Q
ucnhujs _ cjmhu vabh ak vjusa'
an,jhk go jd vpxj )cjnav gar
cbhxi(' "zni jhru,bu"'

ucpry cechgu, abv zu _ "ab,
trtbu bpktu," _ ftar huo tw spxj
jk chuo vac,' acfkku, vut zni jhru,
)cgrl katr hnh vacug( _ jhru, nfk
nktfv )do n"nktf, tufk bpa"

vnu,r, chu"y12(' uhabu vfk ni vnufi
)fk nktf,l gauhw22(Q

gtfu"f ktjr fk )acg,( anub, hnh
jd vpxj ]fph azv cju. ktr.' aao
bnmtho g,v ruc nbhi ucbhi scb"h['
ac"zni jhru,bu" gmnu vrh vhnho
vtjrubho sjd vpxj vhbo srd, jhru,
bgkh, hu,r kdch vhnho vrtaubho'
ufhsug32avhnho vrtaubho eaurho
cgher go dtuk, nmrho uvhnho
vtjrubho42_ cgher go vdtukv
vtnh,h, uvakhnv' athi tjrhw dku,'
jhru, tphku cgrl vjhru, sdtuk,
nmrho' bpktu, tphku cgrl vbpktu,
s"fhnh mt,l ntr. nmrho"52/

unzv bnal khnhbu tkv ktjr pxj
cxhuo uju,o jusa bhxi )ado tz kt
tunrho ,jbui62' "buvdhi kgau, fuku
)fk jusa bhxi( eusa fghi h"y"72('
utsrcv _ vfk vukl tjr vjh,uo82/

12( ct hc' yz/
22( nfhk,t upra"h h,ru f' y/ yuau"g tu"j

xa"u x"j/ au"g tsv"z ao xf"t/
32( rtv ahj, tja"p )cxgus, vkhkv(

vwa", )xpr vahju, gw 27(/ ,an"j )xv"a j"c
gw 483(/ keu"a jk"z hnho tjrubho ak pxj x"v/

42( ucpryhu, hu,r _ chnho vtjrubho
gmno: achgh ak pxj ahhl cgher kdtuk,
nmrho' utjrui ak pxj kdtukv vg,hsv' fnusda
cvpyur, vhuo' uctfhk, xgus,u ak nahj
ctjrui ak pxj ]ucpry cechgu, abv zu'
avxgusv vh,v do cnumth ac, eusa' xgus,t
ssus nkft nahjt[ _ rtv ahj, tjrui ak pxj
a/z/ )xv"a ,ba"t j"t gw 634 )kghk gw 55(
uthkl(/

52( rtv tuv", b"l j"t gv"p )gw ,pz(/
ua"b/

62( au"g tsv"z tu"j x,f"y x"j/ ua"b/
72( au"g tsv"z ao x"y )nnd"t ao xe"d(/
82( crfu, hc' t/

71( vda"p phxet s"v uvht agnsv/
81( r"v ht' t/ anu"r acvgrv 1/
91( rtv nsra kej yuc gv"p ct hc' c: bhxi

acu bgau bxho khartk/
02( rtv crfu, bz' rg"t ucpra"h ujst"d

nvra"t ao/
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ucpry azvu do cacug spw anhbh'
ucabv zu _ eurhi pw anhbh anubv
pgnho' uhsug vp,do92a"anhbh anubv
anhbv"' aabv aeurhi cv anhbh anubv
pgnho ,vhw abv "anhbv" ncurf,
cdanhu, ucrujbhu, _ ufg,' cxu; jusa
bhxi' gunsho cxhuo vanubv pgnho
serht, pw anhbh _ aanhbh nurv gk
vbvdv bxh, ak vec"v03)akngkv
nacg, hnh vvhe; sngav crtah,' xsr
vycg13(' ugtfu"f anubv pgnho anhbh'
ahabv abv "anhbv" unktv cbxho
ubpktu,' uctupi ak auni23' a"npgpg
cfuku"33/

d/  vxsr cdtuk, uhmht, nmrho vhw
)cfkku,(:

"v,jk, vdtukv uvbxho"43vhw go
vbx dsuk53)gus kpbh jd vpxj( s"knfv
nmrho ccfurhvo"63' asuet cfurh
nmrho gmno vhfu t, vnmrhho' uctupi
s"knfv" suet )kt "kvurd" ufhu"c(' fh
vcfurho vrh kt vrdu t, fk vnmrhho

)re jke nvo(' tkt re vhfu tu,o
)"knfv"(/ utsrcv: c"knfv" habv
ngkv' avnmrhho gmno ctho tj"f
kvfrv cvbxho uvo cgmno ndraho t,
cb"h nnmrho/

tjr-fl _ chuo jnav gar cbhxi _
vh,v hmht, nmrho cpugk' usuet ctupi
s"u,jze nmrho gk vgo knvr kakjo
duw"73' "cakj prgv t, vgo"83/ ucb"h
hmtu cakhnu,' "crfua dsuk"93' "fxpo
uzvco t,o"04' uctupi s"uhbmku t,
nmrho"14' "fkh fx; ufkh zvc
uanku,"24' gs a"t; nv akt vhu
autkho nvo vhu bu,bho kvo"34/

gs _ vdnr uvxhuo shmht, nmrho
cerhg, ho xu;' afi tphku facb"h hmtu
nnmrho vrh vnmrhho batru gshhi
c,epo' gs a"uhrspu nmrho tjrhvo"44'
uvhw )ahhl( vpjs uvnurt snmrho
gkhvoQ nat"f gk hsh ychg, nmrho
cho' "kt batr cvo gs tjs"54' ju.
nv"tjs"' prgv nkl nmrho )atj"f
bgav nkl bhbuv(64cfsh ahrtv t,
vbxho uvbpktu, avec"v gav kcb"h/

s/  "fhnh mt,l ntr. nmrho trtbu
bpktu,":

92( vuct ub,w ckeu"a j"z gw 792/ ahj,
tja"p ua"p anhbh ,an"v/ ,an"j )xv"a
,an"j j"c gw 804 uthkl(/ ugus/

03( rtv do nf,c h"t bhxi a/z/ )bspx xv"a
,ba"t j"c gw 398 uthkl(/

13( rtv au", vrac"t j"t x"y/ vuct ub,w
cs"v uhvh chuo vanhbh ,rg"j/ ,a"s/ ,a"v/
ugus/ urtv do vbxni cxv"a ,ba"t j"c gw 598
vgrv s"v Tbdgshhygy/

23( rtv do ahj, grc pxj a/z/ )xv"a
,ba"t j"t gw 924 )kghk gw 84((/ ua"b/

33( hu"s xe"v x"v/ urtv jukhi mz' rg"t/
43( au"g tsv"z tu"j x,"k x"c/
53( ,us"v utu,u _ ac, pz' c cao nsra

)rtv sg, zebho ncgv", ct hc' d(/ yur uau"g
tsv"z tu"j r"x ,k/

63( ,vkho eku' h/ urtv nsra ,vkho ao/
r"h unmu"s ao/

73( ct hc' kd/
83( r"p cakj )hd' hz(/
93( kl kl yu' hs/ urtv crfu, y' xg"t

uthkl/ vuct cpra"h gv", ct ht' c/
04( kaui vf,uc _ haghw x' y/
14( ct hc' ku/ urtv crfu, ao/
24( ct ao' kv/
34( pra"h ao' ku' nnfhk,t gv"p/
44( cakj hs' y/
54( cakj ao' fj/
64( nfhk,t gv"p/ nsra ,vkho eu' v/

psr"t pn"d/ nsra afk yuc gv"p/ urtv ,u"a
gv"p tu, epu/
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nahj, tur khuo sw pw anhbh' f"u bhxi vw,ba"t5

ftu"t hfuk krtu, cdkuh avbxho
shmht, nmrho na,epho fg, cvbmjui
chnhbu tku _ vi cgmo vbmjui uvi czni
cu vut v,rja' ucnhujs _ chnho zfthi
sjusa bhxi )agbhi vjhru, acu nusda
gus hu,r cabv zu' fb"k(:

gus kpbh jd vpxj _ thrg v"knfv
nmrho ccfurhvo"' av"cfurho" 
stunu, vguko74)fukk nnshb, nmrho
unshbu, vgrchho vxnufu, kv( _ fph 
vjky, cth fjo c"tunu,-vntujsu,"
)"hubhhygs bhhagbx"( _ bkjnu uvhfu t,

"nmrho"' murr vhvusho' )nmrho
nkaui84( "nhmr" khartk r"k'

uchuo vpurho abv zu _ "ab, trtbu
bpktu," _ thrg vbmjui )fph avfrhzu
tuv"g(' uvnpkv aku' ctupi s"knfv
duw" )kt "kvurd"(' usuet ctnmgu,
thbo-hvusho )"cfurhvo"(' tar bzpu cu
uchzu tu,u' uvfrhju tu,u kv,jry gk
pguku,hu gs tz'

uvut vufrj kvusu, ukeck ukehho t,
fk vmhuuhho uvvurtu, uvsrhau, abh,bu
ku n"cfurhvo": kajrr jke nacuhh-

vnkjnv' udo kehho t, h,r vscrho
asrau nnbu/

uktjn"f vhw vvnal czv _ cjusa
bhxi' ucu dupt _ chnh vpxj' "zni
jhru,bu" _ a"cfurhvo" cv"hubhhygs
bhhagbx" vnahfu cbzhpv uczhui aku:

chnh vpurho uktjrh zv gshhi kt hsgu
nv hvhw vvnal' gs vhfi hczu uhzheu
tu,u' fnv jze vut hatr' fnv vut
hmyrl kvusu, ukako' uthl vut hnkt

tjr fk vscrho' tu avscrho h,cmgu
g"h tjrhoQ tj"f chnh jusa bhxi' chnh
vpxj _ "cfurhvo" hmtu cbzhpv jzev
ucvjkyv knxebt u,btho jzeho )bux;
gk vvurtu, akpbh zv( thl xRsRo mrhl
kbvud' udo krtu, ukuust avut hehho
tu,o: kajrr t, vacuhho' kvahc t,
tar kej' ukako gk vbzeho uvvhzeu,
agav fg, )udo gk nv agav cgcr('

ucvnal hnh vjusa' gs vhnho
vtjrubho ak vjusa' bh,ux; gus hu,r
cvbx _ avut vxfho kvfk' ukkt auo
pgukv unkjnv'

ugs avut dhkv fxpho urfua avjcht
)ugs g,v kt hsgu fkk avut vjzhe
cvo(/

v/  nzv habv v,aucv khvusho
aautkho: cgnsbu c"ab, trtbu
bpktu," _ thpv rutho bxho ubpktu,'
ugs csudn, vbxho ubpktu, cg, hmht,
nmrho upurho?!

mrhfho re kp,uj t, vghbho ukvchy
tk vnturgu, vtjrubho cjkeu vtjr
ak vguko' fph avuspx cg,ubho _

rutho cdkuh nna av,rjau
un,rjaho bxho ubpktu, )csudn,
vbxho chmht, nmrho( kyuc, cbh hartk
ukyuc, vguko fuku' vjk nfl a"knfv
nmrho ccfurhvo"' cfurh tuv"g gmno
chyku t, vfj uvakhyv ak murr
vhvusho umurr bds tbaho tjrho )fukk
kt hvusho(' uvut njzhr t, nv akej'
unako t, vvhzeu,' fukk do _ vscrho
vdbuzho avjchto/

uh,hrv nzv: vbxho n,rjaho chnu,
vabv aeaurho cnhujs go bxho kcb"h:
hnh vpurho _ acvo thrg vbx uvbmjui
uvdtukv scb"h uvnpkv svni vrag murr

74( uvrh fk vnkfhu, bertu, gk ao nmrho

)c"r py"z' s(/
84( c"r ao/
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vhvusho )cnkfu, prx unsh(' ufi )nhxnl
dtukv kdtukv94_( hnh jusa bhxi uhnh
vpxj _ dtuk, hartk nnmrho' uctupi
sbxho ubpktu,'

utsrcv3: bx purho vhw bx vnkuca
csrfh vycg05' fl are g"h vear ak
vv,jkv snkfu, tjaurua go "cab,
akuaknkfu"15ugo "cab,acg

knkfu,u"25ugo "jusa bhxi cab, a,ho

garv" knkfu,u35uxgusu, tx,r
ktjaurua uvni45ufuw _ uguaho nfk zv
vnal ugbhi tjsun,cubbho czv _ bhfr
cu hs vao/ nat"f cnturgu, vgfauhho
n,rjaho bxho ubpktu, dkuhu,' dkuhu,
kt re kcb"h' tkt do ktunu, vguko/

ubxho tku n,rjaho' ftnur' cjusa
bhxi' fl anhuo khuo )cjusa bhxi gmnu(
buxpho gbhbho jsaho' cear go
vvjkyv s"cfurhvo" )c"hubhhygs
bhhagbx"(' ucvxfnv ak xRsRo _ fph
avhw chnho tkv cxhuo jusa bhxi' jusa
vdtukv' unmpho kvnal cfhuui zv' vhuo
ckhkv' tu njr' njr,hho ufuw/

u/  gbhi bux; cvnturgu, czni
vtjrui arutho cvo bxho ubpktu, _
vut vhmhtv ak rhcuh hvusho nnshbv
vvht' avht csudn, hmht, nmrho55:

ktjrh rhcuh abho ak vbvdv ctupi

tjr kdnrh' acvo hvusho kt hfku kmt,
nao _ vrh suet cabv zu ucabv akpbhw
p,jv nshbv zu t, agrhw kajrr hvusho
kbxug ktr. veusa ]utphku to' nthzu
xhcv a,vhw' v,gfc jke nvo cnshbu,
tjru, kph agv )ctrmu, vcrh, tu
tuxyrkhw ufhu"c( ceruc vo hdhgu )crmui
ako un,ul anjv uyuc kcc( ktr.
veusa' hjs go napju,hvo[/

ugs avnshbv gmnv nxhhg, kvo
kmt,' csudn, fph avhw chmht, nmrho'
a,fkh,v vhw kkf, ktr. veusa
)uvct,h t,fo tk vtr. duw65(' fukk do
_ xhug nvscrho vdbuzho ak "nmrho"
)fb"k x"s-v(' anbmkho do t, zv' gs
ajke nzv _ udo nfxpho tjrho
snshbu, tjru, _ ndhg kcb"h' tjhbu
cbh hartk ahmtu zv g,v )uhumtho fg,(
c"hmht, nmrho"' n"nmrho" )nkaui
nhmrho udcukho*65( svnshbv vvht'
csudn, fph avhw chmht, nmrho cpgo
vrtaubv' a"uhbmku t, nmrho"' gs
a"t; nv akt vhu autkho vhu bu,bho
kvo"' udo t, vscrho vdbuzho75/

z/  vvurtv nfk vb"k nucb,
cpayu,:

farutho t, vbxho avec"v guav _
ngurr zv chvush gus hu,r' t, vvfrv
avec"v vut curt vguko unbvhdu'
uavut guav ,nhs bxho kcb"h' u"vesua
crul vut nmhkbu nhso" ak tku
v"gunsho gkhbu"/

ucpry avbxho vgfauhho nzfhrho
unjzeho t, vvrda tmk hvush "krtu,

94( ndhkv u' xg"c/
05( ,u"t nd"t md' xg"d uthkl/ ao e' t/

ucf"n _ bxnbu xv"a ,ba"t j"c gw 488 vgrv
s"v uuh cRuutuxy/

15( tx,r t' d/
25( ao c' yz/
35( ao d' z/
45( ao v' s uthkl/ z' t uthkl/
55( urtv kghk vgrv 11' afk nxgh cb"h )do

czni vzv( bertu "tkv nxgh cb"h tar hmtu
nnmrho"/

65( utrt u' j/
*65( rtv ,u"t utrt bz' c uthkl/ cakj xs'

t-c/ h,ru gt' d uthkl/ ucf"n
75( rtv anu"r ph"s' d/ ugus/
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t, gmnu fthku vut hmt vhuo nnmrho"'
ua"kt t, tcu,hbu ckcs dtk vec"v
nnmrho tkt t; tu,bu dtk gnvo" _
dtuk, nmrho vht vv,jkv ufukk, t,
fk vdtuku, )fukk tphku dtukv
s"hdtkbu ni vmru, vctu, gkhbu fuw"('
fb"k'

ukfi bu,bho acj uvustv' "husu
kanl"85' "knh agav ktcu,hbu ukbu t,
fk vbxho vtku vumhtbu ngcsu, kjhru,
nhdui kanjv fuw"/

ugus ud"z gher: vtupi vgherh thl
neck hvush t, vbxho upugk avec"v
huxh; cbxho _ g"h zv avut nuxh;
ckhnus v,urv uehuo vnmuu, cvhsur'

fukk _ nmu, ,phkhi )avht vrh tu,
uzfr khmht, nmrho95( _ uvueav fk
v,urv fukv k,phkhi06_ agh"z bpgk

"urtu fk gnh vtr. fh ao vw bert gkhl
uhrtu nnl"16' gs atuv"g ngurrho t,
cb"h avmkj,o cgcr ucg,hs )gus hu,r(
vht fhui a"ao vw bert gkhl"' ufi _

"husu kanl"/

uckhnus v,urv gmnu _ cnhujs
ckhnus pbhnhu, v,urv' agh"z bpgk

"t,h nr" st nkft nahjt26' "trtbu
bpktu," cdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ubux; gk gcus,u vpryh,' mrhl do
kvaphg gk gus hvusho' g"h vpm,
v,urv uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv'
fukk ucnhujs _ tmk hvusho tku

ahumtho g,v )chmht, "nmrho"(
nvnshbv vvht/

j/  uhvh rmui avec"v hgzur kftu"t
nhartk ahvhw ku t, v"ghbho krtu,
u)cnhkt( tzbho kanug" u"kc ksg,"36

_ krtu, t, "vnxu, vdsuku, tar rtu
ghbhlvtu,u, uvnup,ho vdsukho
vvo"46' t, vbxho vdkuhho aeurho cfk
huo'

ucpry agunsho fcr ktjr "trcgho
abv"56cnscr vgnho )sdku,(' cnmc
ak ")trcgho abv( teuy csur"66'
ubnmtho fcr c"hcutui tk nbuj,h"76'
ctr. veusa uhruakho86' gs "ako"'
akhnu, vnbujv _ cdtukv vtnh,h,
uvakhnv'

unuci t"f' acb"h nufbho fcr kfl'
uha kvo fcr t, v"kc ksg, ughbho
krtu, utzbho kanug" ]fph avhw cab,
vtrcgho ktjr hmht, nmrho' afhnh
mt,l ntr. nmrho trtbu bpktu,[/

utphku to gshhi habu hvush amrhl
kvxchr ku gs ahrtv t, vbxho )fhui
avut kt ncjhi cehuno kg"g( _ vrh zv
ct ctupi vfh ek' csrfh bugo ucsrfh
akuo ucanjv ucyuc kcc' nxphe
ahgurruvu gk fl pgo tj,/

uhv"r akt hmyrfu kscr ukxpr tjs
kabh tusu, vbxho' fhui aftu"t hrtv
urutv zt, cdkuh' nrtv ctmcgu utunr

36( ,cut fy' d/
46( ao' c/
56( ukvghr afcr gcru trcgho abv ng,

vx,keu, f"e nu"j tsnu"r cab, vwah",'
fnsucr fn"p/

66( ,vkho mv' h/
76( ao' ht/
86( pra"h ao/

85( ,vkho en' hs/
95( x"p ct/
06( ehsuahi kv' t/
16( ,cut fj' h/ crfu, u' xg"t/
26( tdv"e vhsugv svcga"y _ bspxv cf,r

ao yuc c,jk,u/ ucf"n/
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zv96' unfhr unusv kvw gk vbxho'

gs avut kt n,chha kmt, crheus
cdkk vbxho vdkuhho!

fhui avut kt nafbg t, gmnu athi
nv kreus ukvrgha gk vbxho avec"v
nrtv' tkt tsrcv: vut ct khsh vfr,
vtn, ktnh,u' t( avec"v nrtv bxho
dkuhho' ufi c( amrhl kvhu, gk fl
canjv dsukv/

ucpry cgnsbu' ftnur' cjusa bhxi'
fafk cb"h vo csrd, msheho ]fhsug07

vjhkue chi jusa ,arh ujusa bhxi' g"s
vjhkue chi gcus, v,aucv ugcus,
vmsheho17[' uha kunr azvu tjs vygnho
kfl akt tunrho tz ,jbui62)fhui akt
zeueho tz kzv ),jbui(' fnsucr fnv
pgnho27(' fhui aftu"t nhartk n,gkv
)ccjhw bx' trho bxh37( ksrd, mshe47'
cnhkt kt zeueho ktnhr, ,jbui u,aucv
gk gbhbho vpfhho' tkt habv tz v,aucv
ctupi s"kt,ct mshehtc,huc,t"57

)v,aucv vht gk fl avhw hfuk kgau,

t,gcus,u ctupi bgkv hu,r(/

ujusa bhxi bu,i ,uxp, fj kftu"t
nhartk undchvu gushu,r kngkv'
atg"p angnsu unmcu gs g,v vhw
dcuv' vut n,gkv ksrd, bx )kngkv
nycg vguko kdnrh(' urutv t, vbxho
ak vec"v nxchcu/

fph arutho zt, cnhujs tmk cb"h
tku ahumtho )fchmht, nmrho( nnshbv
vvht' anckh vcy gk vbxhubu, avo
gcru ukjke nvo kt vh,v ahhfu, dkuhw
go khnus v,urv uehuo vnmuu,' vrh
rhcuh nvo vdhgu ktr. veusa' uha kvo
ahhfu, k,un"m cpugk' do gh"z
aguzrho kgus hvush czv' gs avo gmno
_ uhkshvo _ bgaho kunsh ,urv
unehhnh nmuu, cvhsurQ

utphku tku akg"g v,hhacu' nxhcu,
aubu, unaubu,' cnshbu, tjru,' do vo
hcutu ktjn"f ktr. veusa' fb"k/ ugus
udo zv gher _ avo fuko ctho k"tr.
veusa" uk"hruakho ghr veusa"
crujbhu, "hrtv ako"' akhnu, vhrtv67/

fph arutho zt, cdkuh cehuo nmu,
nhkv77' anehhnho tu,v gfahu tmk
fu"f ntjhbu cbh hartk nnshbv vvht
)akt ehhnu zt, nms vbxhubu,
uveahho(' gs avo nceaho akt hgfcu
zt, unhs hfbhxu tu,o ccrh,u ak
tcrvo tchbu' "tjs vhw tcrvo"87/

96( rtv ,gbh, cxupv/ anu"r xpf"d/ pra"h
cakj yu' c/

07( rtv xv"n ,rk"u j"c gw ax/ ,rb"c x"g
d/ ugus/

17( ucbudg kvjsaho chb,hho ha kunr _
ado cmshe ucgk ,aucv ha fnv srdu, )mshe
dnur' athbu dnur/ ,aucv nhrtv' ,aucv
ntvcv/ ufhu"c(/ tu avo fbds vsrdu, cgcus,
vchbubh/ utf"n/

27( keu"a jh"s x"g 104 uthkl/ jy"u gw
645/ jk"c gw 57/ ugus/

37( haghw ny' fc/ urtv crfv h"t bhxi
)xv"a ,ba"t j"t gw 024 )kghk gw 93((/ ua"b/

47( ukvghr nvahhfu, knznur msh"e

c,vkho' an,jhkho kunr cjusa bhxi abv zu/
urtv v"p,hjv" keuc. h"t bhxi _ ab, vmsh"e
x"v uthkl/

57( rtv zj"d ebd' c/ keu", ang"m mc' c/
av"a b' xg"c/ ugus/

67( c"r pb"u' h/ ,us"v vr _ ,gbh, yz' t/
keu", r"v x' c/

77( ukvghr nvahhfu, snhkv kgbhi anhbh
)aeurhi pw anhbh anubv pgnho cabv zu' fb"k
cpbho( _ anhkv )do athbv cznbv( eaurv go

"knbmj gk vanhbh," )rtv keu", ,zrhg f' s
uthkl(/

87( hjzetk kd' fs/ urtv rnc"o rha vkw
g"z/
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y/  ugus uvut vgher: anvanjv
uvahrv97gk vbxho vdkuhho vgfauhho'
bcut ,hf; unhs nna k"busv kl ahr
jsa gk dtuk,bu"' cdtukv vtnh,h,
uvakhnv' atz hvhu vbxho uvbpktu,
vdsukho chu,r' "trtbu bpktu,"
)bpktu, _ tphku cgrl kbxho chmht,
nmrho('

ufk cb"h' "cbgrhbu uczebhbu duw
ccbhbu uccbu,hbu"08' cfk neuo avo _
vi nvnshbv vvht' uvi tku akg"g
v,hhacu cnshbu, tjru, _ vukfho'

"utru go gbbh anht"18)g"s ayxho
cnyux' tck gus hu,r nvr( _ ktrmbu
vesuav' khruakho ghr veusa' kvr
veusa' kch, vnesa vakhah/

unzrzho zt, gus hu,r g"h gahh,
ftu"t kakhj nmuv kmsev )ucvuxpv
nshkhw(' s"dsukv msev anerc, t,
vdtukv"28/ ucpry cch, vfbx, uch,
vnsra uch, ngaho yucho _ ch,
nauka _ ak f"e nu"j tsnu"r baht
surbu/

uvehmu urbbu aufbh gpr38' uvut ufk
cbh ch,u banu, cdu; c,ufo' hjs go fk
cb"h nfk vsuru,'

ukuejho ktr. veusa t, chvfb"x
uchvn"s zv ufk vc,h fbxhu, uc,h
nsrau,48/

ugus uvut vgher: kt gfci tphku
fvr; ghi58' hrtv tk tkeho cmhui68'
cbgrhbu uczebhbu ccbhbu uccbu,hbu/

28( c"c h' t/ urtv ,bht pk"z )nj' c(/
38( haghw fu' hy/
48( ndhkv fy' t/
58( nfhk,t upra"h ct hc' nt/
68( ,vkho ps' j/

97( ug"s acb"h tnru ahr, vho gk vbx
serh"x uychg, nmrho cho )uctrhfu, vpryho(/
utunrho ahr, vho cfk huo c,pkv _ yur tu"j
xb"t/ au"g tsv"z ao x"t/ _ urtv zj"c bs' c/

08( ct h' y/
18( sbhtk z' hd/ xbvsrhi mj' t/
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ביאור בשיחה
ב' שלבים בניסי מצרים, וב' שלבים בניסי המפרץ )סעיפים ג-ד(.

בסעיפים ג’ ו-ד’, מקביל הרבי שליט”א בין הנסים שהתרחשו בגאולת מצרים 
לבין הנסים שמתרחשים היום. ומחלק זאת לב’ שלבים. מן הראוי לדייק ולראות 

את ההקבלה שבין כל שלב בניסי מצרים לבין כל שלב בנסים העכשוויים.

שלב א, עוד לפני פסח, התחלת הגאולה והנסים. בגאולת מצרים אירע בשלב זה 
ה”למכה מצרים בבכוריהם”, שזה היה )א( באופן ד”למכה” דוקא, ולא “להורג”, 

ו)ב( באופן ש”בכוריהם” דוקא פעלו זאת.

)ע"ד  העולם  אומות  הגיעו  פסח  שלפני  בתקופה  עוד  בתנש”א,  גם  וכך 
"בכוריהם"(, והיכו את סאדאם, באופן שהוא היה חייב להיכנע ולעשות כל מה 

שאומרים לו )ע"ד "למכה" ולא "להורג"(.

שלב ב, פסח, זמן חרותינו. בגאולת מצרים אירעה בשלב זה יציאת מצרים )א( 
יצאו ברכוש  ו)ב( בני ישראל  “ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם”,  באופן 
גדול, כספם וזהבם איתם, ו)ג( גם לקחו כלים ממצרים ואף מה שלא היו שואלים 
מהם היו נותנים להם. ו)ד( עד שהיה הסיום בזה בקריעת ים סוף, שאז כבר לא 

היה שייך הפחד והמורא דמצרים.

העולם  המאורע שאומות  ולאחריה התרחש  פסח  בתקופת  בתנש”א,  גם  וכך 
יצאו בהחלטה תקיפה כיצד סאדאם צריך לנהוג: להחזיר את השבויים ואת כל 
מה שלקח ולשלם על כל ההיזקות שעשה )ע"ד "כספם וזהבם איתם"(. ובהמשך 
ימי החודש סאדאם הסכים להכל ללא שום פעולה ומלחמה )ע"ד "ותחזק מצרים 
ידעו שהם  גילה כספים שהחביא שכלל לא  והוא אף  על העם למהר לשלחם"(, 
קיימים )ע"ד "אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם". ולאחר זה ידעו כולם 

שכבר אין מה לפחד ממנו וירד התוקף שלו לגמרי(.



מבחן 
בשיחות המבצע התעוררות ארצי לזירוז הגאולה

שם מלא__________. טלפון____________. כתובת_______________.

 הקף בעיגול את התשובות הנכונות
שיחת  ויקהל-פקודי תשל"ה

א. מהי נקודת ההבדל בין הברכה בפרשת 
פקודי לבין הברכה בפרשת שמיני?

על  היא  הברכה  פקודי  שת  בפר  .1
שמיני  ובפרשת  עצמו,  משכן  ה מעשה 
בני  של  ליבם  נדבת  על  היא  הברכה 

ישראל. 

הברכה  ניתנה  פקודי  שת  בפר  .2
לכל  שמיני  ובפרשת  לאהרון,  ו למשה 

בני ישראל ומשה ואהרון בכללם. 

לכל  היא  הברכה  פקודי  שת  בפר  .3
ובפרשת  בכללם,  ומשה  ראל  יש בני 

שמיני עיקרה למשה ואהרון.

של  העניין  את  מוצאים  אנו  ד  כיצ ב. 
עשיית  על  משה  בברכת  בעיר״  ״החכם 

המשכן?

 1. כשם שרק החכם בעיר יכול לרפא 
בתפילתו את החולה, כך רק החכמי לב 
וגמר  ועיקר  המשכן,  את  בנות  ל יכלו 
העיקרי  החכם  ידי  על  נעשתה  הבנייה 

- משה רבינו. 

את  שרואה  החכם  שדווקא  כשם   .2
רק  כך  לרפא,  יכול  ה׳,  דבר   - הנולד 
מעבודת  משכן  לעשות  שה  מ בכוח 

היהודי, ולרפאו בגו״ר. 

3. תשובה 2 נכונה, ולהוסיף שהעובדה 
לבני  בברכתו  עצמו  את  לל  כ שמשה 
בעיר,  חכם  של  לעניין  שייכת  ישראל 
בד׳  מסוגר  שאינו  חכם  ווקא  ד שהוא 
העם,  בתוך  בעיר,  נמצא  אלא  אמותיו 

שלכן יכול לרפאם. 

 שיחת כ"ו ניסן תנש"א
ג. היכן רואים בזמנינו 'ניסים ונפלאות'?

1. בכך שפוקחים את העינים ורואים 
אלוקות  כילוי  שעניינה  ולה,  הגא את 

'נפלאות' שלמעלה מהטבע.

נזפו בצורר  2. בכך שאומות העולם 
הפורים,  בימי  היתה  מפלתו  ם,  היהודי

בדרך נפלאות שלמעלה מהטבע.

ניסים  יראו  העתידה  בגאולה  רק   .3
ונפלאות בגלוי.

מתייחס  היהודי  בו  האופן  נוגע  למה  ד. 
ו'מקבל' את הניסים והנפלאות?

1. לאופן הגילוי של הניסים והנפלאות 
גילוי  ותהליך  המשיח  בביאת  שיהיו 

הגאולה בעולם.

יתברך  בהשם  האמונה  לוי  לגי  .2
היהודים  ואצל  אצלו  העולם  כמנהיג 

שבסביבתו.

3. פועל שהקב"ה יוסיף בניסים.



דו"ח מבצעים
 )השתתפות בהגרלה על הקונטרס מותנית במילוי 2 קטגוריות לפחות(: 

מבצע תפילין י"א ניסן: מיקום:__________. מספר מניחים__________.

מבצע רישום ילדים לארגון צבאות ה' הארצי: מספר ילדים______________.

תהלוכה וסעודת משיח בשביעי של פסח: שם הבית כנסת__________. עיר _____

 להשתתפות בהגרלות יש לשלוח את המבחן והדו"ח באחת מהאפשרויות הבאות:
,hisachdus.lpm@gmail.com:דוא"ל 

לצלם ולשלוח לווטסאפ במספר 058-4601770 או לפקס: 073-7517700



מוקדש לזכות
התמים מרדכי שמואל שי׳ אקסלרוד

לרגל הבר מצווה 
יה״ר שיגדל חסיד ירא שמיים ולמדן

נאמן ומסור לכ״ק אדמו״ר שליט״א מלך המשיח ולנחת 
רוחו הק׳, לתפארת הוריו וזקניו שיחיו

•
ולזכות

אביו המשפיע הרב יצחק אהרן אקסלרוד ורעייתו וב״ב
וזקניו הגה״ח הרב גדליהו אקסלרוד שליט״א ורעייתו וב״ב

•
נדבת תלמידיו ומושפעיו בארץ הקודש וב770 בית משיח



מוקדש

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לכבוד מאה ושלש עשרה שנה להולדתו

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט,
משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממ"ש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


