
קצר� תוכן�
משיחת�

ש״פ וארא, כ״ו טבת, מבה״ח שבט ה׳תשמ״ח 

●

מכבוד קדושת 

אדמו״ר מלך המשיח מנחם מענדל שליט״א 
שניאורסאהן 

מליובאוויטש 

●

מוגה 

יוצא לאור על ידי 

״המכון להפצת תורתו של משיח״ 
770 איסטערן ּפַארקוויי                                                                                  ברוקלין, נ.י. 

שנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים לבריאה 
הי׳ תהא שנת פדות 

שנת השבעים לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 



בס״ד. 

פתח דבר 

בזה הננו מוציאים לאור בהוצאה שני׳ (עם הוספות ותיקונים) ״תוכן קצר״ דהתוועדות 

ש״פ וארא שנה זו – עם הגהות כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

ער״ח שבט, שנת הקהל 

שנת תשמ״ח (תהא שנת חירות משיח) 

ברוקלין, נ.י. 

להוצאה החדשה 

לכבוד כ׳ טבת, יום ההילולא של הרמב״ם – הננו מוציאים לאור בהוצאה חדשה את 

ה״תוכן קצר״ מהתוועדות ש״פ וארא, כ״ו טבת, מבה״ח שבט תשמ״ח. 

שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  ע״י  הוגה  זו  דשבת  קצר״  ה״תוכן  למודעי:  וזאת 

באה  לא  היום  ועד  מאז  אמנם,  התמימים״.  הנחות  ״ועד  ע״י  חדשה  במהדורה  בשעתו  וי״ל 

[המאמר  כלשונה.  כאן  נדפסה  דמילתא  ולחביבותא  השיחה,  של  זו  מהדורה  בדפוס  שוב 

הופיע מכבר בדפוס (בתוספת מראי מקומות) גם בספר המאמרים תשמ״ח, ולאחר מכן בספר 

המאמרים שמות ח״א, ולכן לא נכלל כאן]. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

מהשנים  (ובמיוחד  חיינו״  מ״בית  ויומנים  וכיו״ב,  ״יחידות״  או  לצדקה  השטרות  חלוקת 

תשמ״ז-תשמ״ט), שיואיל לשלחן למערכת ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים. 

לגאולה  ממש  ומיד  תיכף  נזכה  משיח,  של  תורתו  ולימוד  הדפסת  שע״י  רצון  ויהי 

האמיתית והשלימה, בהתגלותו המלאה והמושלמת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א. 

ויראה  נצחיים,  וחיים  ונעימות  ושנים טובות  ימים  לו אריכות  ויתן  בריאותו  ויחזק השי״ת 

בריאות,  מתוך  כולנו  את  וינהיג  ישראל,  ומכלל  חסידיו  תלמידיו,  משלוחיו,  נחת  הרבה 

הרחבה ונחת, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמד תורתו של משיח מפיו 

עינינו בהתגלות  ביפיו תחזינה  ומלך  כולו,  של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם 

מלכותו לעין כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

״המכון להפצת תורתו של משיח״
ימות המשיח, 

כ׳ טבת ה׳תש״פ (הי׳ תהא שנת פדות), 

שנת השבעים לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 
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בס״ד. תוכן קצר משיחת ש״פ וארא, כ״ו טבת, ה׳תשמ״ח. 

– הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א – 

שבת זו – המשך לסיום לימוד הרמב״ם 

ליום  שבסמיכות   – זו  בשבת  א. 

הרמב״ם  לימוד  את  סיימו  שבו  החמישי 

במחזור הרביעי – מתאים לערוך ״הדרן״ 

הרמב״ם  שסיום  ואע״פ  הרמב״ם.  על 

מ״מ  החמישי,  ביום  הי׳  כבר  בפועל 

מצד  ״הדרן״  לערוך  היום  עוד  מתאים 

כמה טעמים: 

א) עוד לא הותחל לימוד בפנים ספר 

דשבת  היומי  דהשיעור  עדיין,  הרמב״ם 

הקדמה  בתור  שנכתבו  בהמצוות  הוא  זו 

זו היא  לספר הרמב״ם [ואע״פ שהקדמה 

כתבו  הרמב״ם  כי  הספר  מלימוד  חלק 

בתור הקדמה לספרו, ומובן שהוא לא רק 

המצוות  את  לזכור  כדי  ״סימנים״  בתור 

חזינן  דהרי  ב),  נד,  בעירובין  (כמבואר 

דלומדים לימודים גם מסימנים. וכן מוכח 

רק  לכתבם  מספיק  הי׳  דאל״כ  בנדו״ד, 

שהרמב״ם  ומזה  ״סימן״;  בתור  א׳  פעם 

זו  שהקדמה  מוכח  פעמים  כו״כ  כותבם 

ענין  אין  מ״מ   – מהלימוד  חלק  גם  היא 

יוצא מידי פשוטו – תחלת ספר הרמב״ם 

שהוא ״הלכות הלכות״ היא מפרק ראשון 

דהל׳ יסוה״ת דוקא]. 

זו  (עיר)  ב״מתא״  הסיום  חגיגת  ב) 

הוא רק מחר ביום ראשון. 

סרמ״ו  יו״ד  ש״ך  (ראה  דין  ע״פ  ג) 

של  עם״  ״ברוב  הוספת  ועוד)  סקכ״ז. 

מספקת  סיבה  היא  בהסיום  משתתפים 

עריכת   – ובנדו״ד  הסיום.  זמן  לדחות 

תועלת  סיבות)  (מפני  היא  עתה  הסיום 

יותר  גדול  בריבוי  עם  וברב  יותר  גדולה 

של משתתפים מאשר אם הי׳ נערך הסיום 

ביום חמישי. 

חמישי,  ביום  הי׳  הסיום ממש  גם  ד) 

שנקרא ״קמי שבתא״, ובפרט שהוא קשור 

תחנון  לאמירת  (בנוגע  שבת  ערב  עם 

מיד  באים   – שבת  ומערב  וכו׳),  במנחה 

ליום השבת. 

לערוך  שיש  מובן  הנ״ל  טעמים  וע״פ 

ובתור  ״מעין״  הרמב״ם,  סיום  עכשיו 

מחר.  שיהי׳  המרכזי  להסיום  הקדמה 

ובפרט  ו״תשמח״.  ״הקהל״  בשנת  ובפרט 

לאחר שרואים התוצאות והתועלת שהי׳ 

מובן   – שעברו  בשנים  סיומים  מעריכת 

גם  עוד  בזה  להשתדל  וההכרח  הצורך 

בשנה זו. 

״מתכיפין התחלה להשלמה״; 

אופן לימוד חדש באי״ע 

״התחלה  להתכיף  סיום  בכל  נהוג  ב. 

״קונצן״  של  ענין  זה  (ואין  להשלמה״ 

הענינים  באמיתית  הוא  כן  אלא  וכיו״ב, 

ובזה  כו׳).  בתחלתן״  סופן  ש״נעוץ  מצד 

 – זה  ספר  סיום  שלאחרי  מודגש  גם 

חדש.  באופן  תורה  ללמוד  מתחילים 

וכנוסח ה״הדרן״ ד״כשם שעזרתני לסיים 

מסכת פלוני כן תעזרני להתחיל מסכתות 

וספרים אחרים״. 

בתור  רק  לא  הוא  הלימוד  ואופן 

באופן  לימוד  זהו  אלא  העבר,  על  חזרה 

ד״חדשים״ עד שהוא באין ערוך להלימוד 

כשגמר  זירא  ר׳  שעשה  וכפי  שלפנ״ז. 
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ריבוי  שצם  בבלי  דתלמוד  הלימוד  את 

כדי  בבלי  תלמוד  לשכוח  בכדי  תעניתים 

ירושלמי,  שיוכל להתחיל ללמוד תלמוד 

דהיות שתלמוד ירושלמי הוא לימוד חדש 

לגמרי, ע״כ הוכרח ר׳ זירא להתענות בכדי 

לשכוח את תלמוד בבלי. ומובן שהמדובר 

הוא אודות שכיחת השקו״ט ולא ההלכות 

לשכוח  (דאסור  תורה  של  כתרה  עצמם, 

בנוגע  מובן  וכמו״כ  אחד ממשנתו).  דבר 

ללימוד הרמב״ם שצ״ל באופן חדש, דאף 

שהרמב״ם הוא הלכות בלי טעמיהן, מ״מ 

שכשלומדים  רב)  (מעשה  בפועל  נראה 

שלמד  מה  להבין  משתדלים  הרמב״ם 

מביא  שהרמב״ם  אלו  במקומות  (ובפרט 

מביא  דוקא  מדוע  דצלה״ב  מסויים  ראי׳ 

פסוק זה וכו׳). 

הדרן על הרמב״ם 

ג. בתחלת שיעור היומי (מנין המצוות 

ראשונה  ״מצוה  הרמב״ם:  כותב  עשה) 

שנאמר  אלוקה  שיש  לידע  עשה  ממצות 

אנכי ה׳ אלקיך״. וכ״ה גם בהתחלת הספר 

החכמות  ועמוד  היסודות  ״יסוד  ה״יד״: 

ובזה  כו׳״.  ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע 

נראה גם הקשר לסיום הרמב״ם שכותב: 

״ולא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את 

דעה  הארץ  מלאה  כי  בלבד...שנאמר  ה׳ 

קשר  שזהו  מכסים״.  לים  כמים  ה׳  את 

בענין   – לסיומו  הספר  התחלת  בין  גלוי 

ידיעת ה׳. 

לידע,  היא  שהמצוה  זה  דיוק  וע״פ 

ציווי  שייך  איך  הידועה:  השאלה  מתרץ 

כל  הרי  המצוות,  במצווה  להאמין  ומצוה 

מצווה  כשיש  רק  שייכת  דמצוה  ענין 

איך  להקושיא  נוסף  לכתחילה!  המצוות 

שייך בכלל ציווי בענין של אמונות שאינן 

ובחירה? אלא המצוה  נקנות אלא ברצון 

היא ״לידע שיש שם כו׳״ – ידיעת פרטים. 

הנאמר  עם  גם  זה  לקשר  ויש  ד. 

בפרשתנו (פ׳ וארא) שבו התקיים הסיום 

– ״וידעתם כי אני ה׳ אלקיכם גו׳״. 

(עה״פ  פרשתנו  בזהר  מבואר  והנה, 

הנ״ל) ובזהר גופא ב״רעיא מהימנא״ (כה, 

ב) 

הוא  מהימנא״  ״רעיא  אשר  [ולהעיר, 

א)  דרגות:  ב׳  יש  ובמשה  רבינו,  משה 

איך שהוא מוסר דבר ה׳. בדוגמא להלכה 

למשה מסיני (שאין שייך מחלוקת בזה), 

פלפולא  ה׳,  דבר  לומד  שהוא  איך  ב) 

דאורייתא. ובדוגמת הלימודים דלמיגרס 

או לעיונא. ופה מדובר על רעיא מהימנא, 

הבחי׳ דמוסר דברי ה׳], 

וז״ל: ״וידעתם כי אני ה׳ אלקיכם וגו׳. 

פקודא דא קדמאה דכל פקודין. ראשיתא 

לקב״ה  לי׳  למנדע  פקודין  דכל  קדמאה 

בכללא״. 

והיינו כמ״ש הרמב״ם בתחלת ספרו – 

כו׳״  שם  שיש  לידע  כו׳,  היסודות  ״יסוד 

מקורם  דרמב״ם  הלכות  שכמה  [וכידוע 

בזהר]. 

והנה, הפסוק שממנו לומד הזהר הוא 

מפרשתנו ״וידעתם גו׳״, משא״כ הרמב״ם 

(במנין המצוות, וכן בהלכה ו׳ דהל׳ יסודי 

התורה) לומד את זה מ״אנכי ה׳ אלקיך״. 

הענין  מביא  ב)  (רנו,  פינחס  בזהר  אבל 

ד״קדמאה כו׳״ ולומד את זה מפסוק ״אנכי 

ה״א״. ולתווך בזה, י״ל שקיום המצוה הוא 

במ״ת ״אנכי ה״א״. ומהכתוב  מצד הציווי 

בזהר  שהובא  ה״א״  אני  כי  ״וידעתם 

פרשתנו למדים פרטים באופן קיום המצוה 

– שצ״ל באופן של ידיעה (״וידעתם״). ואין 

זה קשה מה שכתוב הנ״ל (״וידעתם גו׳״) 



5ש״פ וארא, כ״ו טבת, מבה"ח שבט 

נאמר לפני מ״ת, ואין למדין מקודם מ״ת – 

כי בכ״מ מצינו שענין של ״גילוי מילתא״ 

או פרטי המצוה (שנאמרה במ״ת) למדים 

מלפני מ״ת. 

הדיוק  גם  שזהו  שי״ל  ולהוסיף 

מובא  פינחס  בזהר  קדמאה״:  ב״פקודא 

פ״א, משא״כ  ורק  בקיצור,  ״קדמאה״  רק 

(נוסף  אשר  ללמדינו,  כמ״פ,  מובא  פה 

(״קדמאה״)  הראשונה  פקודה  שזה  ע״ז 

הרי) זה קדמאה במצוות – שנאמרה לפני 

הדיבור. 

שהוא   – בקדמאה  הפירוש  על  נוסף 

ה׳, שמאמיתת  ידיעת  כי  קדמאה בתוכן, 

המצאו נמצאו כל הנמצאים כו׳ – קאי על 

בחי׳ קדמאה באלקות, עצמותו ית׳, שאין 

לו עילה ח״ו כו׳, קדמון האמיתי, שדוקא 

ממנו נמצאו כל הנמצאים. 

ספר  (שבתחלת  ה׳  בידיעת  והנה,  ה. 

היד ובסיומו כנ״ל) ישנו חילוק בין הדרגא 

ובסיומו:  היד  ספר  בתחלת  דידיעה 

בתחלת ספר היד ״יסוד היסודות כו׳ לידע 

ה׳.  לידיעת  הקדמה  כמו  רק  הוא  כו׳״, 

משא״כ בסיום הספר, הוא ידיעה בדרגא 

לאחרי  בא  שזה  (ומפני  יותר  נעלית 

העילוי בלימוד כל הספר). והביאור: 

שהידיעה  שכתב  הספר  בראש 

ועמוד  היסודות  ״יסוד  של  באופן  היא 

לאדם  יש  שאמנם  היינו  החכמות״, 

ידיעה, אך הידיעה היא רק ביסוד ועמוד 

שאף  כלומר  עצמו.  הבנין  ולא  לבנין, 

מציאות  ניכרת  עדיין  הרי  ה׳  את  שיודע 

שיש  ה״לידע  ואפי׳  כו׳.  ועמוד  יסוד  של 

בסדר  שמדובר  מדגיש  ראשון״  מצוי  שם 

השתלשלות וניכר שיש ״שני״ לו. 

הרמב״ם  מגדיר  ספרו  בסיום  משא״כ 

מכסים״,  לים  ב״כמים  ה׳  הידיעת  את 

ריבוי  ישנם   – שב״ים״  שכשם  דהיינו 

נבראים, וה״מים״ מכסים על קרקעית הים 

שלא  כך,  כדי  עד  שבים,  הנבראים  וכל 

רואים אלא מים. ועד״ז בנמשל – שהדעה 

עד  האדם,  מציאות  בכל  חודרת  ה׳  את 

בידיעת  וחדורה  מוקפת  מציאותו  שכל 

ה׳, דוגמת ה״ים״ שאין רואים בו אלא את 

״המים״. 

מהל׳  והשינוי  הדיוק  מובן  גם  ועפ״ז 

תשובה וסוף הל׳ מלכים: 

כותב  ה״ב)  (פ״י  תשובה  בהלכות 

הדעה  תרבה  הימים  ״שבאותן  הרמב״ם: 

והחכמה והאמת שנאמר כי מלאה הארץ 

דעה את ה׳״. אבל בסיום הספר מוסיף גם 

סיום הפסוק (״כמים לים מכסים״). שמזה 

אודות  מדובר  הספר  בסיום  אשר  מוכח, 

דרגא נעלית יותר בגילוי אלקות. 

והביאור בזה: 

גו׳״ מורה שהכלי הוא  ״מלאה  הלשון 

נתבטלו,  הכלי  שהגבלות  לא  אבל  מלא, 

לים  ״כמים  במים;  מלא  הוא  שהכלי  רק 

ממדידה  למעלה  על  מורה   – מכסים״ 

ב״ים״ כפשוטו שיש  והגבלה, כמו שהוא 

לו קרקעית הים, דפנות, וריבוי ברואים, 

שלא  ובאופן  במים  מכוסה  זה  כל  אמנם 

דדפנות  הנ״ל  וההגבלות  המציאות  ניכר 

וקרקעית וברואי הים. 

״מלאה   – אלו  ענינים  ששני  וי״ל 

הארץ דיעה גו׳״ ו״כמים לים מכסים גו׳״ 

מורים על שתי מדריגות בגילוי אלקות: 

דאדם  מציאות  על  מדובר  תשובה  בהל׳ 

מציאותו  (אבל  תשובה  שעשה  אחד 

ניכרת עדיין), ע״ד בתחילת הספר ״יסוד 

״יסוד״  אודות  שמדובר  כו׳״,  היסודות 
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ו״עמוד״ כנ״ל. 

אמנם בסוף הל׳ מלכים ומלחמותיהם 

בהלכות משיח – מדובר אודות לע״ל שאז 

והגבלות,  גילוי אלקות בלי מדידות  יהי׳ 

באופן ד״כמים לים מכסים״, שמכסה על 

גיסט  עס   – מזה  ויתירה  המציאות,  כל 

שזוחלים  שבים  הגלים  (כמו  איבער  זיך 

ושוב),  הלוך  וחוזרים  למקומם  מחוץ 

מלא,  כלי   – ״מלאה״  על  הוספה  שהוא 

כמו בקדשים שהכלי צ״ל מלא אבל אסור 

שישפך מחוץ לכלי, וכמו״כ במקוה, שאז 

יש חשש של זוחלין כו׳. 

ויש לומר שב׳ דרגות הנ״ל בגילוי  ו. 

אלקות (בתחלת ספר היד ובסיומו) קשור 

גם עם (פרשתנו) פרשת וארא: 

להם״  נודעתי  לא  הוי׳  ״ושמי  עה״פ 

במדת  להם  הכרתי  ״לא  רש״י  מפרש 

אמתית שלי״. אבל למשה, יהי׳ גילוי שם 

ב׳ דרגות  והיינו שישנם  הוי׳ ב״אמתית״. 

בהוי׳. וכמבואר ד״ויקרא הוי׳ הוי׳״ הם ב׳ 

דרגות – הוי׳ דלתתא והוי׳ דלעילא. וי״ל 

אודות  מדובר  הרמב״ם  ספר  דבתחילת 

במדידה  המלובשת  דלתתא״  ״הוי׳  בחי׳ 

והגבלה דסדר השתלשלות (יסוד, עמוד, 

גילוי  יהי׳  לע״ל,  הספר,  ובסוף  חכמות), 

״הוי׳ דלעילא״. וכ״ה גם בנגלה, שבברכת 

שם  אמירת  צ״ל  בביהמ״ק  הנה  כהנים, 

כקריאת  צ״ל  בגבולין,  אבל  ככתבו,  הוי׳ 

בהוי׳  דרגות  ב׳  שיש  היינו  אדנ׳.  שם 

[אגב: לכאורה צריך ביאור, דהרי הברכה 

באיזה  נפק״מ  ולמאי  הקב״ה,  מצד  באה 

מקום יהי׳ הכהן?] 

נבוכים ע״ד שם  גם במורה  וכמבואר 

כדעת  להבהיר שלא  [וכאן המקום  הוי׳. 

נבוכים  המורה  בין  המחלקים  הטועים 

שני  ע״י  נכתבו  שכאילו  היד,  לספר 

אנשים שונים, ויש סתירות ביניהם – דזה 

ממ״ש  היפך  ה״ז  א)  כי:  מעיקרא  טעות 

הרמב״ם בעצמו אודות הנהגת אדם בכלל 

ספר.  מחבר  ועאכו״כ  יהודי  ועאכו״כ 

היד  בס׳  סתירות  שמצינו  לזה  נוסף  ב) 

מסהמ״צ או אפילו בס׳ היד, ה״ז רק מפני 

שהיו כמה מהדורות וכו׳, או שלא הבינו 

(המעתיקים כו׳) הפירוש בסהמ״צ – הנה 

המורה נבוכים נכתב לאחר שכתב ס׳ היד, 

בס׳  למ״ש  מזה סתירות  יתכן שיהי׳  ולא 

היד]. 

וי״ל שב׳ דרגות הנ״ל בשם הוי׳ – הוא 

החילוק בין ריש ספר היד וסיומו: 

רק  נכתב  הוי׳  שם  הרי  הספר  בריש 

בר״ת, ואילו בסופו שם הוי׳ נכתב בגלוי 

ב׳ דרגות בשם הוי׳, הוי׳  בלא ר״ת. והם 

הספר  בתחלת  דלעילא:  והוי׳  דלתתא 

הספר)  הלכות  ללמוד  שהתחיל  (לפני 

כל  (של  תורה  מתן  ללפני  בדוגמת  ה״ז 

הוא  אז   – תורה״)  ״משנה  התושבע״פ, 

גילוי שם הוי׳ דלתתא, ולכן הוא רק בר״ת 

כל  את  לומד  שאדם  לאחרי  משא״כ  כו׳; 

ספר הרמב״ם, ע״ד לאחרי מ״ת, אזי מגיע 

הוי׳  בגילוי,  ה׳  ידיעת  של  לעילוי  הוא 

דלעילא. 

מבאר  פרשתנו  בתו״א  ולהוסיף: 

ש״וארא יש בו ב׳ פירושים, א׳ לשון עבר, 

והב׳ לשון עתיד שהוא  שנתגלה לאבות, 

זמן  בכל  זו  בחי׳  יש  שתמיד  הוה  לשון 

בכל אדם״. ואח״כ ממשיך: ״אך ושמי ה׳ 

ע״ה  רבינו  משה  להם...אבל  נודעתי  לא 

שדבר  זכה  ולכן  בו״,  היתה  אחרת  מדה 

ה׳ יעבור על ידו, שהי׳ על ידו גילוי הוי׳ 

שלאחרי מ״ת. והיינו שגם לאחרי מ״ת יש 

ב׳ בחי׳ בכל א׳: א) שם הוי׳ כפי שנמשך 
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בירושה  בכ״א  נמשך  ואח״כ  האבות,  אל 

אל  שנמשך  כפי  הוי׳  שם  ב)  מהאבות. 

ה״ז  א׳,  שבכל  משה  בחי׳  שמצד  משה, 

 – הרמב״ם  בספר  וכן  לכאו״א.  נמשך 

ב׳  בפרטיות  יש   – מ״ת  לאחרי  שהוא 

בדוגמא   – הספר  תחלת  אלו:  דרגות 

 – הספר  וסיום  מ״ת,  שלפני  להאבות 

דוגמת משה רבינו לאחרי מ״ת. 

לעורר  יש  העיקר:  הוא  והמעשה  ז. 

ומקום  מקום  בכל  סיומים  עריכת  ע״ד 

והדר,  פאר  וברוב  ״ברב עם הדרת מלך״ 

ועד  גדול  הכי  ב״שטורעם״  שיהי׳  ועד 

ל״מפרק הרים״ (גם ״שנדמה להם כהר״), 

דבשביל  חשבון  לעשות  אחד  לאף  ואין 

מה לו ״לבזבז״ את זמנו בטלטול הדרכים 

חבריו  לכל  עליכם״  ״שלום  ובאמירת 

וידידיו וכו׳ במקום זה וועט ער זיצן תחת 

ה״פָאפליצע״, און שמעלצן מיט נחת פון 

א׳  שכל  אלא  טועכצן...!  אייגענע  זיינע 

יעשה כל המוטל עליו להשתתף בהסיום, 

ולהרבות ב״ברוב עם״. 

אותי  ידעו  ד״כולם  הזמן  ימהר  וכ״ז 

נעשה  ו״שם  גדולם״,  ועד  למקטנם 

קיום   – גם  כולל  רצונך״,  כמצות  לפניך 

(המבוארים  ל״ת  ושס״ה  מ״ע  רמ״ח  כל 

דימים אלו), דגם לע״ל  בשיעורי רמב״ם 

עניני  שהם  דאף   – מל״ת  אפילו  יקיימו 

הטומאה  רוח  ״ואת  יהי׳  ולע״ל  שלילה, 

אעביר מן הארץ״, מ״מ, אז יתגלה החיוב 

תעשה,  לא  במצות  גם  המצוות,  שבכל 

גידים,  השס״ה  נגד  שהם  מזה  כמובן 

דכמו שהשס״ה גידים הם חיוביים, ואינם 

באופן דשלילה, כמו״כ המל״ת יהיו באופן 

דחיוב, ואדרבה – למעלה ממ״ע (כמבואר 

המסופר  דזהו  וי״ל  פקודי).  בלקו״ת 

במדרש שאמרו על ״הן הן ועל לאו לאו״, 

או שאמרו ״על לאו (גם) הן״, היינו מצד 

הנותן, שאז הכל באופן דחיוב. 

וזה מתגלה ע״י יחידה שבנפש שבכל 

דישראל  שעצם  ליחדך״,  ״יחידה  אחד, 

מתקשר עם עצם דהקב״ה. 

 *          *          *

יש  וארא  לפ׳  דהרמב״ם  בהקשר  ח. 

אודות  מסופר  וארא  בפ׳  א)  להוסיף: 

שבירת קליפת פרעה (בפ׳ שמות מסופר 

קליפת  אז  אבל  לגאולה  ההכנות  אודות 

והתחלת  בתקפה)  עדיין  היתה  פרעה 

מכות  העשר  (דכשהתחילו  הגאולה 

אח״כ  שהביאה  מבנ״י),  השעבוד  בטל 

וכן  במ״ת,  שהי׳  הוי׳״  אני  כי  ל״וידעתם 

יהי׳  דגלות  ההכנה  לאחרי   – לע״ל  יהי׳ 

שזהו  גו׳״,  ה׳  את  דיעה  הארץ  ״ומלאה 

ב)  הרמב״ם,  ס׳  בסיום  המובא  הענין 

משה רבינו הי׳ בגלות ועבר הרבה צרות, 

ממדינה  לברוח  הוצרך  הרמב״ם  וכמו״כ 

למדינה וכו׳. 

יש לברר המקור לשם ״מיימון״ 

המקור  מהו  לברר  המקום  כאן  ט. 

״ומפני   – הרמב״ם)  (אבי  ״מיימון״  דשם 

מיימון  בן  משה  אני  מתני  שנסתי  זה 

י״ל  ״הספרדי״  שמדגיש  [מה  הספרדי״ 

(א) מפני שהי׳ בדור ההוא עוד משה בן 

ספרדי  שהוא  להדגיש  וגם  (ב)  מיימון, 

בעיקר  הם  שבספרו  הלכות  ובמילא 

לספרדים, משא״כ לחכמי מערב אולי יש 

מנהגים אחרים, ד״נהרא נהרא ופשטי׳״], 

סבו  שגם  הרמב״ם  כותב  מאגרותיו  ובא׳ 

דאביו נק׳ מיימון. ואולי אפ״ל גם ששרשו 

אמנם,  ״מים״.  מהמלה  הוא  ״מיימון״  של 

לחפש  ויש  לועזי  שם  זהו  הרי  אעפ״כ 

המקור לשם זה. 
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[אך זה אינו שאלה מדוע נקרא בשם 

לועזי הרי ידוע שמעלת בנ״י במצרים הי׳ 

בזה שלא שינו את שמם ״ראובן ושמעון 

דמובן   – סלקין״  ושמעון  ראובן  נחתין, 

לועזי,  שם  דנתינת  בהטעם  תלוי  שזה 

דהרי מצינו שמות של אמוראים וגאונים 

בלע״ז (ע״ד אלכסנדר שבנ״י נקראו ע״ש 

וכיו״ב)]. 

יש לברר המקור לשם ״יד החזקה״ 

י. כמו״כ יש לברר מתי ניתן השם ״יד 

״משנה תורה״ להרמב״ם.  החזקה״ לספר 

הטעם לנתינת שם זה בפשטות הוא ע״ש 

עצמו  הרמב״ם  הרי  אמנם  ספרים,  הי״ד 

כינה את ספרו בשם ״משנה תורה״ ומיהו 

זה שבא אח״כ ושינה את זה. 

קיבל  שהרמב״ם  בספרים  איתא 

ספרו  את  שקרא  זה  עבור  עונש  כביכול 

עם  גם  שהי׳  וכמו  תורה״,  ״משנה  בשם 

השל״ה ששם ספרו השתנה מ״שני לוחות 

הברית״ ל״של״ה״ [ומ״מ נקרא ״הקדוש״, 

מורה  שזה   – הקדוש״  החיים  ״אור  כמו 

משה״  ו״תורת  בגדלותו],  פגעו  שלא 

אך  ״אלשיך״,  לשם  שנשתנה  לאלשיך 

אעפ״כ יכלו לכנות את ספרו בשם רמב״ם 

סתם ומיהו זה שקראו בשם ״יד החזקה״. 

ההפרש בין ראיית האבות למשה, 

ותחלת וסיום ס׳ הרמב״ם 

בין  יא. בהמשך להנזכר לעיל הקשר 

המדובר בפרשתנו ותחלת וסיום הרמב״ם 

– ידיעת ה׳, יש להוסיף: 

שמותיו  היא  כולה  התורה  כל  דהנה 

חילוק  שישנו  מובן  מ״מ  הקב״ה,  של 

שבפסוק  הקב״ה  של  דשמו  הגילוי  בין 

שבפסוק  להגילוי  אלקיך״  הוי׳  ״אנכי 

שנזכר  מה  דזהו  תמנע״.  לוטן  ״ואחות 

הוי׳  ב׳ דרגות –  ישנם  הוי׳  לעיל דבשם 

מה  יובן  ועפ״ז  דלתתא.  והוי׳  דלעילא 

שם  את  ספרו  בתחילת  כותב  שהרמב״ם 

ועמוד  היסודות  ד״יסוד  בהמלים  הוי׳ 

בין  השייכות  מהי  דלכאורה  החכמות״ 

המיוחד  שם  העצם  שם  שהוא  הוי׳,  שם 

ושם המפורש (שאין לו שום ערך ליסוד 

רק  הוא  הספר  דבתחלת  כו׳)?  היסודות 

וע״י  דלתתא.  הוי׳  כמו   – (בר״ת)  ברמז 

לימוד ספר הרמב״ם מתעלים לדרגא שגם 

ובכל חלקי הארץ כמ״ש  ביסוד היסודות 

״ומלאה הארץ דיעה את הוי׳״ נרגש וניכר 

שם הוי׳, כבסיום ספרו – גילוי שם הוי׳ 

דלעילא. 

בפרשתנו  להמבואר  בנוגע  וכמו״כ 

״וארא אל...ושמי הוי׳ לא נודעתי להם״, 

דבאמת גם להאבות הי׳ גילוי וראיית שם 

הוי׳, אמנם ראייתם לא היתה בגילוי כ״כ 

אין  ולכן  משמיעה  למעלה  שראי׳  [דאף 

עד נעשה דיין (בגלל מעלת הראי׳ שבו), 

ואצל  דרגות,  גופא  בראי׳  יש  אעפ״כ 

האבות הי׳ זה בבחי׳] – הראי׳ דשם הוי׳ 

רעיא  שהי׳  רבינו  משה  משא״כ  דלתתא, 

הי׳  המאירה,  אספקלריא  בחי׳  מהימנא, 

לו גילוי וראיית שם הוי׳ דלעילא. 

סיום מחזור הד׳ ותחלת מחזור הה׳ 

בלימוד הרמב״ם  

הרמב״ם  לימוד  את  עתה  סיימנו  יב. 

הלימוד  והתחלנו  הרביעית,  בפעם 

ע״פ  בזה  הרמז  וי״ל  החמישי,  דמחזור 

פריו  כל  יהי׳  הרביעית  ״ובשנה  מ״ש 

את  תאכלו  החמישית  קדש...ובשנה 

שבשנה  בחסידות  ומבואר  פריו״, 

נהיים דם  פירות ארץ הקודש  החמישית 

בגופא  גם  ופועל  שחודר  כבשרו,  ובשר 

דילהון קדישא ובעולם, בנוסף לזה שצ״ל 
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עם  הידוע  וכסיפור  דעהו.  דרכיך  בכל 

אותו  שאל  בריסקער  חיים  שר׳  אדנ״ע, 

מהו המקור להנהגה מסויימת ואמר שכך 

התפלא  חיים  וכשר׳  שצ״ל,  אצלו  מונח 

איך יכולים לסמוך על זה, הסביר אדנ״ע 

שהוא הרגיל ועיבד את גופו להתנהג כפי 

אדמו״ר  דברי  עם  שקשור  [וי״ל  השו״ע 

מהר״ש אליו (בגיל שתים עשרה) וחזקת 

כפי  התנהג  הוא  ולכן  כו׳]  לאיש  והיית 

שגופו דרש ממנו, וע״ד שבמודים מנפשי׳ 

הרגיל  כי  ר״ג,  מהנהגות  ולמדים  כרע. 

יכולים  ולכן  תורה,  ע״פ  להתנהג  גופו 

ללמוד מהנהגתו. 

זה גם עם מה ששו״ע  ויש לקשר  יג. 

אדה״ז מהדורא בתרא (ע״ד לוחות שניות) 

בן תימא  הוי׳)  (אותיות  ב״יהודה  מתחיל 

אומר (ד׳ ענינים שכנגד ד׳ אותיות דשם 

הוי׳)״ ובן תימא הוא ע״ד בן חורין, היינו 

״תימא״  שגופו הוא בתמידיות במצב של 

מדברת  ״שכינה  תהלתך״,  יגיד  ״פי   –

מתוך גרונו״. 

יד. הוראה במעשה בפועל – להתחזק 

אדה״ז  שו״ע  ובלימוד  הרמב״ם,  בלימוד 

יוסף  בית  ושו״ע  טבת),  כ״ד  עם  (בקשר 

ונושאי כליו בקשר עם החמש מאות שנה 

להולדתו, כמדובר בהתוועדות שלפנ״ז. 

הקב״ה  של  למעשה  יביא  זה  ומעשה 

דאין  ומיד ממש  תיכף  הגאולה  – הבאת 

מי שיעכב בעדו (מי יאמר לו מה תעשה 

ומה תפעל). 

 *          *          *

טו. מאמר (כעין שיחה) ד״ה וארא גו׳. 

 *          *          *

טז. שאלות בפרש״י: 

א) בפרש״י עה״פ (ו, ב) ״וידבר אלקים 

אל משה – דבר אתו משפט על שהקשה 

הזה״,  לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר 

צלה״ב מהו ההכרח שדבר אתו משפט הרי 

מובא פעמים רבות בכתוב תיבת ״וידבר״ 

ותיבת ״אלקים״ ושניהם יחד ואעפ״כ אינו 

מפרש כלום. 

לבני  ״אמור  ו)  (ו,  עה״פ  בפרש״י  ב) 

ישראל אני ה׳ – הנאמן בהבטחתי״ צלה״ב 

מדוע מעתיק רש״י בהד״ה המילים ״אמור 

את  רק  שמפרש  בזמן  ישראל״,  לבני 

המילים ״אני ה׳״? 

״והוצאתי  (שם)  עה״פ  בפרש״י  ג) 

אתכם – כי כן הבטחתיו ואחרי כן יצאו 

ברכוש גדול״, צלה״ב: מדוע מוסיף רש״י 

את הענין ד״רכוש גדול״? 

הרעיא  מאמר  מובא  בלקולוי״צ  יז. 

מהימנא (הנ״ל) ״פקודא דא קדמאה דכל 

פקודי  דכל  קדמאה  ראשיתא  פקודין, 

מבאר  ואינו  כו׳״,  לקב״ה  לי׳  למנדע 

ההוראה בעבודת ה׳. 

לי׳  ד״למנדע  התכלית  והנה  יח. 

לקב״ה״ הוא החלטות עד למעשה בפועל 

ית׳  לו  דירה  בפועל עושים  שע״י מעשה 

בתחתונים, ובקשר לזה כאן המקום שכל 

אלו שהגישו משקה יבואו לקבלו ולהזמין 

את כל המסובים כאן או עכ״פ באי כחם, 

(כדברי  משקה  דכולה  להזמן  יביא  וכ״ז 

אדה״ז בעל ההילולא דכ״ד טבת) בקרוב 

ממש. 

 *          *          *

יט. הביאור בפרש״י: 

א) ההכרח לפרש״י כאן נובע מחידוש 

אלקים...ויאמר  ״וידבר  כאן  הכתוב  בלשון 

״ויאמר  שהתיבות  וי״ל  הוי׳״.  אני  אליו 

על  גם  קאי  זה  שלאחרי  בהד״ה  אליו״ 
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שהבחור-הזעצער  (אלא  זה  רש״י  פירוש 

כאן  שאלקים  מפרש  ורש״י  הבחין),  לא 

בפירושו  אלקים  כפשטות  הוא  פירושו 

שופט (ולא בפירושו גבורה או דין בניגוד 

לחסד). 

נאמן  שה׳  להדגיש  ההכרח  ב) 

ספק  שיש  מזה  כתוצאה  בא  בהבטחתו 

שאולי זה אינו כן, כי הרי ראו את המצב 

הנורא דשעבוד מצרים עד ש״ויאנחו בנ״י 

רוחץ  הי׳  מצרים  מלך  כי  העבודה״  מן 

בדם תינוקות ועי״ז הי׳ מתרפא... וכ״ז על 

(שלא  לזה  [והסיבה  הקב״ה  הבטחת  אף 

שלמדנו  (כפי  היא  ה׳)  הבטחת  נתקיים 

החטא,  גרם  דשמא  ליעקב)  בנוגע  קודם 

וכיו״ב] ובמילא מה תעזור הבטחת הקב״ה 

הקב״ה  שאומר  מה  וזהו  הפעם?!  עוד 

למשה ״אמור לבנ״י״, היינו שמשה עצמו, 

יאמר  הרעותה״,  ״למה  הטענה  לו  שהי׳ 

להם שאני הוי׳ אקיים הבטחתי, שאז זה 

יפעול עליהם, כי באם זה רק הבטחת ה׳ 

– הרי בנ״י כבר ידעו מהבטחתו, אלא כאן 

נתחדש שמשה עצמו שגם לו הי׳ הטענה 

בא  מ״מ  הרעותה״,  ״למה  בנ״י)  (של 

לקיים  נאמן  ה׳״  ש״אני  לבנ״י  לומר  כאן 

הבטחתו – אז זה יפעול עליהם. 

גדול,  ברכוש  ליצאו  בנוגע  ועד״ז  ג) 

קושי  אודות  טענתם  על  מענה  גם  שזהו 

שיזכו  כדי  הוא  דכ״ז  הגלות,  ואריכות 

אין  גדול. אמנם  אח״כ לקבל את הרכוש 

י״ל  לכן   – רש״י  של  הרגילה  דרכו  זה 

המלים  את  מעצמו  הוסיף  שהמעתיק 

א׳  יבחור  והבוחר  גדול״,  ברכוש  ד״יצאו 

מב׳ תירוצים הנ״ל – ויש לברר איך הוא 

בין הכת״י ודפוסים ראשונים. 

היות  מלקולוי״צ:  ההוראה  כ. 

״פקודא  הוא  לקוב״ה״  לי׳  ש״למנדע 

ישראל,  בני  לכל  פקודין״  דכל  קדמאה 

הרי מובן גודל הנחיצות שכל אחד ילמוד 

פנימיות התורה (ידיעת ה׳), ואל לו לומר 

שעוד לא מילא את כריסו בש״ס ופוסקים, 

או שעדיין לא הגיע ל״בן ארבעים״, שאז 

כל  ללמוד  אחד  כל  חייב  דהרי  ״לבינה״, 

התורה כולה, ואם אומר שסומך הוא על 

״גלגול אחר״, הרי אין זמן, דמשיח יבוא 

תיכף, ולא יהיו עוד גלגולים, לכן צריכים 

מיד ללמוד הענינים המביאים לידיעת ה׳, 

פנימיות התורה. 

הרי  אחד,  מכל  תובעים  שזה  ומכיון 

שואל:  ובאם  זה.  לכל  כח  שיש  מובן 

איפוא הוא הכח, אומרים לו שבאם אתה 

זה, הנה, מכיון שזה תובע  לא רואה את 

ותתבע  טיש,  אין  ָאן  קלַאפ  איז  הקב״ה, 

ו״יגעת  זה,  את  ה׳  לך  יתן  ובטח  זה,  את 

– ומצאת״. 

ברמב״ם  היומי  לשיעור  בנוגע  כא. 

(בנוסף על המדובר לעיל): הרמב״ם כותב 

ממצות  ראשונה  ״מצוה  השיעור  בתחילת 

וכ״ה בתחילת השיעור דמחר  עשה כו׳״, 

כו׳״.  תעשה  לא  ממצות  ראשונה  ״מצוה 

הוא  ״ראשונה״  ב״ראשונה״:  הדיוק  וי״ל 

האותיות  כולל  גם  (וכן  ״ראש״  מלשון 

לראש שכולל  בדוגמא  והיינו,  ד״ראש״). 

הראשונה  מצוה  כמו״כ  האברים,  כל 

מ״ע,  רמ״ח  כל  כולל  עשה  דמצוות 

ובפשטות – ״אנכי״ כולל כל רמ״ח מ״ע, 

תעשה  לא  דמצוות  ראשונה  המצוה  וכן 

״לא   – ובפשטות  מל״ת,  שס״ה  כל  כולל 

כמבואר  ל״ת,  שס״ה  כל  כולל  לך״  יהי׳ 

בתניא. 

שהבן  ואב,  לבן  בדוגמא  גם  וזהו 

ממנו  ויורש  ומקבל  האב,  במוח  חקוק 

(כמו שאברים מקבלים מהראש), כמו״כ, 
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ישראל, מאמינים בני מאמינים, מקבלים 

לשלשה  עד  מאבותיהם,  הכח  ויורשים 

בני  ב״מאמינים  הפירוש  כולל  האבות, 

מאמינים״, שמאמין בכח עצמו, וגם בכח 

שיורש מאביו, עד לאבות הראשונות. 

הוא  מישראל  אחד  כל  מזה:  ויתירה 

ספרי  בתחילת  וכמ״ש  הקב״ה,  אל  כבן 

אל  כבן  הוא  מישראל  שכאו״א  הה״מ, 

זה   – מאביו  כחות  ויורש  ומקבל  אביו, 

הקב״ה. 

כל  מקבל  מישראל  אחד  שכל  היינו 

רוב  ולקלוט  לקבל  כלי  לו  הכחות שיהי׳ 

טובה, בטוב הנראה והנגלה. 

אל  ״בא  לפעול  ביכלתם  יהי׳  ואז 

פרעה״, היינו שהקב״ה מצוה לכל ישראל 

ויבוא  יפחד  שלא  שבו)  משה  בחי׳  (מצד 

אל פרעה, עומק הקליפה, דבי׳ אתפריעו 

הניצוצות,  כל  משם  ולקבץ  נהורין,  כל 

״דַאלָאי   – הגאולה  זמן  כבר  זהו  דבטח 

יביא ל״בשלח פרעה את  וזה  וכו׳,  גלות״ 

העם״, ועד ל״אז ישיר משה״, לא רק לשון 

צדקנו  הוה, דמשיח  לשון  גם  עתיד אלא 

בא במהרה בימינו תיכף ומיד ממש. 

לנגן  צוה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

״שיבנה ביהמ״ק״. ואח״כ עורר ע״ד ברכה 

אחרונה. 
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חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 
כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
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כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 
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לזכות הרה״ח רז בן שרה 

לרפואה שלימה וקרובה תומ״י ממש 

ולזכות רעייתו מרת שירן בת עדיי׳ רחל 

וילדיהם החיילים בצבאות ה׳ 

מנחם מענדל בן שירן 

ותניא מינה בת שירן 

שיחיו 

חן 

שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א


