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 פתח דבר
צילום כתי"ק    –בפעם הראשונה    –הננו מוציאים לאור בזה    –לקראת ש"פ שמות  

  – ההגהה המלאים ד"קונטרס משיחות ש"פ שמות, י"ט טבת ה'תנש"א"  -עלי

 לפני שלשים שנה.

* * * 

מדבר במעלתן של ישראל,  –עלי' ריבוי הגהות יסודיות   –חלק חשוב מהשיחה 

 ושלילת הדיבור בגנותן ח"ו. 

אלו   נשמע  היו  דורנו  נביא  קול  כאשר  המפרץ",  ל"מלחמת  שקדמו  הימים 

 בהרגיעו את כלל ישראל, אשר ארצנו הקדושה היא המקום הבטוח ביותר. 

באותם הימים, עמד לו פלוני בדברי קטרוג קשים ר"ל על עם ישראל, באמרו  

 אשר הקב"ה ממיט עליהם "שואה" נוספת להפרע מעוונותיהם, היל"ת. 

( עשירי בטבת לאחר  1)  :בשיחות  –א הגיב לדברים בחריפות  כ"ק אדמו"ר שליט"

( התועדות  4, )התועדות ש"פ שמות(  3( התועדות ש"פ ויחי, )2תפלת מנחה, )

 ש"פ וארא. 

האריך   על הרגיל,  יתרה  שליט"א, באריכות  כ"ק אדמו"ר  דיבר  אלו  בשיחות 

 והסביר את שלילת דיבורים אלו, מכל פרטיהם.

הגי' כ"ק אדמו"ר    –הוגהו באידיש ובלה"ק לסירוגין    אשר השיחות  –שלא כרגיל  

בכל   פורסמו  והדברים  בלה"ק,  שליט"א את השיחות כמה שבועות ברציפות 

 רחבי אה"ק, מעודדים ומרגיעים את העם היושב בציון.

פורסמו בעבר, בבמות שונות. ועתה    –חלקים קצרים מהגהות השיחה שלפנינו  

ההגהו  – כאמור,  לראשונה,  אנ"ש  מתפרסמים  צמאון  להרוות  המלאות,  ת 

 והתמימים. 

* 



 
 

הינו מיזם   לאור ע"י מערכת "מפתח". אפליקציית "מפתח"  יוצא  זה  קונטרס 

הבלתי ההנחות  הוידיאו,  האודיו,  את  אחד  במקום  לרכז  מוגהות  -שמטרתו 

 לכל שיחה והתועדות של הרבי.  –והמוגהות  

ת. ע"ע הופיעו  הקונטרס הוא שלישי בסדרת קונטרסים הכוללים הגהות שלמו

( שיחת ש"פ דברים  2( שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א )אייר, תשע"ט(. )1בסדרה זו: )

 תנש"א )מנ"א, תשע"ט(. ובעז"ה יופיעו קונטרסים נוספים בקרוב. 

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת, שכל מי שיש תח"י הגהות כ"ק  

, ע"מ לזכות  שיואיל להמציאם למערכת  –אדמו"ר שליט"א בשיחות ומאמרים  

 בהם את הרבים.

* * * 

יהי רצון שנזכה זיך זעהן מיטן רבי'ן, ולשמוע "תורה חדשה" תיכף    –והעיקר  

 ומיד ממש! 

 

    ''מפתח,,מערכת 

 ימי ההכנה ליום הבהיר יו"ד שבט, ה'תשפ"א
 סיום שנת שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 , נ.י. ןברוקלי
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 מהיר   [בתחלת השיחה כתב:]

שהכתוב  אלא  ]. . משא"כ בהתחלת ספר שמות, כשבנ"י נמצאים כבר במצרים ימים רבים,  
)בקיצור( ע"ד בואם למצרים )כהקדמה להמשך הסיפור אודות שעבוד מצרים,    חוזר ומספר

 . . [ ובעיקר, אודות הגאולה ממצרים(

בני   . שבהתחלת הפסוק נאמר "ואלה שמות  הפסוק    ובהמשך הבאים מצרימה",    ישראל . 
 ? . .ולא כפי שנקרא )בהתחלת הפסוק( בשם ישראליעקב דוקא,  –" יעקבנאמר "את    עצמו

 "התורה היא נצחית" . . ש –. . ובהקדמה 
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דספר שמות והספרים שלאחריו )הן    הפתיחה . . ד"ואלה שמות בני ישראל", שפסוק זה הוא  
 , והן כל כ"ד ספרי קודש דתושב"כ( . . חומש םד' הספרי

שהיתה  היא לאחרי )יצי"מ    רובה ככולה. . ועבודת הבנים )בספר שמות והספרים שלאח"ז(  
 תורה . . -הקדמה ל(מתן

למטה וגילוי הקדושה  נעשה המשכת  דקיום התומ"צ  העבודה  שע"י   . כתוב      .  הי'  ]תחלה 
 . .  "גילוי והמשכת", ושינה הסדר שיהי' כתוב "המשכת וגילוי"[

 . .  כח-הכנה ונתינת ( רק). . שעבודת האבות היא 
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  עוד   ולאשל הקב"ה,    כביכול", בחי' ה"ראש"  לי ראש"ישראל" אותיות "  –. . ויתירה מזה  
ש"הם נעשים להקב"ה בחינת ראש כביכול", להיותם למעלה גם מבחי' הראש )המוח    אלא 

 דהקב"ה, כיון שמציאותם היא חד ממש . .  כחלק "הגוף"והגולגלת, חכמה ורצון( 
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 " . .ישראל, כיון שגם "בני ישראל .. את יעקב איש וביתו באו" הם "בני אמנם. . 
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ב"ה ע"י עסק התורה   . . ש"היא יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף .. ליכלל ביחוד אור א"ס
והמצות בכלל ובפרט בקבלת עול מלכות שמים בק"ש, שבה מקבל וממשיך עליו יחודו ית'  

תקנו פ' יציאת מצרים  ו   ולכןבפירוש באמרו ה' אלקינו ה' אחד .. והיא בחי' יציאת מצרים,  
 בשעת ק"ש דוקא . . 

"כאילו אותו יום  ,  חדש. . שהיותו במצרים היום הוא )לא המשך למצב קודם, אלא( מצב  
שכל עובדת היותו במצרים )גם לפנ"ז( היא דבר חידוש לגבי מציאותו    כיוןנכנס למצרים",  

 שאינו שייך למצרים . . 
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 מהרש"א: . . וב  ה ושואל . . 

שסימן מסור ביד זקני ישראל שבלשון פקד פקדתי    בידעו איך יתכן ש צריך ביאור: ו   ועדיין . .  
 אמר משה "והן לא יאמינו לי"?! . .  איךיהיו נגאלין, 

 , כפי שאמר הקב"ה "ושמעו לקולך" . . היא האמת . . אבל, 
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 למצב של גאולה . .  -. . ממצב של התגברות קושי השעבוד ביותר 

 במנחה( . .  תיכף . . כהמשך הכתוב בר"פ וארא )שקורין 

אני ה' והוצאתי אתכם    לבני ישראל גו' לכן אמור    בני ישראל. . וגם אני שמעתי את נאקת  
 . .  כל ד' הלשונות של גאולה   –והצלתי מתחת סבלות מצרים 

 יעקב )"בחור שבאבות"( בבניו )"ילדיו"( . .   ח"ו וח"ו. . שגם בזמן הגלות לא מתבייש 
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יש לעודד ולחזק את רוחם של בנ"י ע"י ההכרזה שהקב"ה אומר   . ולכן,  יום באופן  .  בכל 
 "הנה זה בא" . . ו", ומשיח צדקנו "עומד אחר כתלנו", פקד פקדתי אתכם" דחדש ממש 

הפחדות ואיומים בעונשים  ו,  דברים קשים, ע"י וח"ולא לשבור את רוחם, ח"ו  – . . ופשיטא 
 קשים, ר"ל היל"ת . . 

 בצרות נוספות . .  ר"ל ור"ל . . משה רבינו לא איים עליהם  
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 , אלא . .וח"ו . . לא כדי לקטרג עליהם ח"ו 

 ואמר לו . . עליוהקב"ה  ענהו  התרעם. . 

והן לא יאמינו לי וגו' ..    , דכתיבבגופו  כו'. . כדאיתא בגמרא "החושד בכשרים לוקה  
 . . )והנה ידו מצורעת, היינו, לוקה בגופו"(ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'" 

להורות דרך ,  אך ורק. . שהסיבה לכך ש"אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן", היא  
 על זה . .  התיקוןמרומז בהמשך הכתובים גם ו כ – תשובה

הקב"ה והעניש על דיבור לשון הרע על בנ"י )אף   ן טע  התרעם  תורה-לפני מתן. . אם  
בלתי ומצב  והדגיש  בהזכירורצוי(,  -שהיו במעמד  הם   והזכיר  ושבנ"י   זכות אבות, 
 אז , שהקב"ה בחר תורה-לאחרי מתןעל אחת כמה וכמה   –"מאמינים בני מאמינים" 

 . . בבנ"י להיות לו לעם סגולה, "סגולה מכל העמים", "ממלכת כהנים וגוי קדוש" 
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 ! . .בנ"י כלאין לשער גודל זכותם ומעלתם של . . 

היפך    –  להוציא שם רע על בניו של הקב"ה  אפשר  דהוא-מאן  שיבוא  יתכן איך  ו . .  
מכריז    ח"ו אמת, שכל אחד ואחד )גם אם  -פס"ד תורתנו הקדושה, תורתכ,  האמת

להיפך( "רוצה להיות מישראל .. רוצה לקיים כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, 
 ויצרו הוא שתקפו" . .

  . ותביעה  .  לטענה  מקום  יש  אלא(   הרי  –אם  לבנ"י,  )לא  היא  והתביעה  הטענה 
, כדברי משה רבינו, אוהבן של ישראל: "למה גו' הצל לא הצלת את כביכול,  להקב"ה

 עמך"... . . 

כדברי גדעון: "למה מצאתנו כל זאת ואי' כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו . . ו
 לך בכחך זה שבגלל זה "ויפן אליו ה' ויאמר    ואדרבאהלא ממצרים העלנו ה' וגו'",  
 " . .והושעת את ישראל)"בכח זכות שלמדת על בני"( 

, ובפרט . . ועאכו"כ לאחרי כל הגזירות והשמדות שעברו כל בנ"י במשך כל הדורות
האחרון   אריכות   ובודאיבודאי    הרי  –בדור  על  להקב"ה  ולצעוק  לבקש  שצריכים 

האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז  מתי"...  "עד  הגלות, 
 והשלימה . . 

באמרם שדרך זו )לדבר דברים    –. . ישנם כאלה שרוצים לתלות עצמם באילן גדול  
", כדרכם של ה"מגידים"  שיטת המוסר'(, היא "קשים, להפחיד ולאיים בעונשים כו

התגלות שיטת החסידות שמדגישה בעיקר את הקו    השואה ר"ל כו' בדורות שלפני  
לטעון ממשיכים  ועיקר,  ועוד  טוב",  מלאים   וטוענים  ד"עשה  הנביאים  ספרי    כל 

 בדברי תוכחה ואיומי עונשים . .

נוסף לכך שבדורות האחרונים    –. . והמענה לזה: בנוגע לטענה ע"ד "שיטת המוסר"  
את הקו של "עשה טוב",  התקבלה בכל חוגי בנ"י השיטה של תורת החסידות להדגיש  

ש שש  וכפי  במוחש  לאביהם   היחידההדרך    אהיזורואים  ישראל  של  לבם  לקרב 
סגנון הפכי מרחק אותם עוד שבשמים, ועאכו"כ בנוגע ל"תינוקות שנשבו", שדיבור ב

, כפי שנהגו  כללי התורהמוסר צריכה להיות ע"פ  -הרי, אמירת דברי  –  וביותריותר  
)ולא אלה שעושים להיפך, ורוצים  שהלכו בשיטת המוסר    האמיתייםגדולי ישראל  

 . . לתלות עצמם באילן גדול(
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 בדבר, ומהם . . תנאים פרטים. . וכמה 

  צ"ל כמו דברי־מוסר    – )בנו( שוחרו מוסר"    ואוהבו", "אביךמוסר  בני. . כתיב "שמע  
 קשיםאת בנו, וגם כשמוכיחו בדברים    תמיד  ותמיד  בעצם  אוהב, שהאב  אב לבנושל  

ובאין ערוך לבנו    אמתיתאהבתו    בשעת מעשה עצמו )ולפעמים גם מענישן(, ניכרת  
 . . לאהבת עצמו כנראה במוחש

וכחה צריכים להיות ה תשדברי ה  –וגע להציווי "הוכח תוכיח את עמיתך"  . . ועד"ז בנ
 . . באהבת ישראל חדורים

  אך ורק שהדברים נאמרים    מרגישאת דברי התוכחה    כשהשומע  –. . והבחינה לזה  
 . .  אהבהמתוך 

שהמוכיח לא ישתרר על הציבור לראות עצמו גדול    וכחההת. . תנאי עיקרי בדברי  
לכך   נוסף  כלומר,  לקהל,  להשוות עצמו  צריך  העם, אלא  לו מכל  וכואב    שמצטער 

שמוכיחם,   הקהל  של  הירוד  שנאמרים    ומודגששניכר    כפימצבם  ורק בדבריו    אך 
לתקן וכחה  התאת עצמו עם הקהל בדברי ה  באמתכולל  ו   ה"הלב,  העת  יכנהמתוך  

]בדקות עכ"פ, ועאכו"כ כשיש מקום לומר "טול קורה    נינים דוגמתםאת עצמו בע
עיניך"[,   שמבין  שמוכיח  וולהעיר  שומע  שיהיו    גםכשהקהל  פועל  ה"ז  עצמו,  את 

 דבריו נשמעים . .

 דוגמת אדם המביט בראי . . ה. . ה"ז הוכחה שדוגמת אותו הרע נמצא בו בעצמו, ב

חז"ל    וכציווי  ובלשוןשלפני שמוכיח את זולתו צריך לתקן את עצמו,    . . הרי בודאי
 "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים" . .

רק להזולת, וכחה אינם באופן האמור, שנאמרים  הת . . ומזה מובן שכאשר דברי ה
אודות התיקון בעצמו    דבר  מאומה, מבלי להזכיר  ועד להזולת שמחוץ לד' אמותיו

א ותוכנם  אמותיו,  לו  ובד'  נוגע  שאינו  כאילו  העונש,  "בהפלגת  אלא  וח"ו ינו    ר"ל 
דבר   מאומהאלו העוברים על מצות ה'", ובפרט כשלא עשה  כשנמצאים    ממההצער  

נועם דתורה    מוסר,-דבריכלל  בדברים כאלה אינם    –כדי לקרבם לתומ"צ  בדרכי 
 , רחמנא ליצלן! . . שטנה ם"מוסר אביך", אלא דברי

 הרי . .  – שבדברי הנביאיםוכחות התהע"ד ו  לטענה ובנוגע. . 
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בשר  עאכו"כ    כפי  *(שמיום שחרב ביהמ"ק בטלה נבואה. . ואם בנביאי ישראל כך,  
 [163]העביר לכאן את ציון הערה  לדבר דיבורים כאלה    ומה גם שלא הוכרח כלל,  ודם

ישראל .. לקרוא אותם פושעים   קהלותיתיר לשונו על    קל מקלי עולםובסגנון כזה, "
 , והיפך הוראת תורתנו הקדושה, תורת אמת . . האמת היפך", ורשעים

. )* 

- הדיבורים הבלתי  ויבטלו   על  )גם(  תשובה  ויעשורוח ממרום,    עליהם. . ויה"ר שיערה  
ארץ,  לעיני כל עמי ה  ובהקדם במיוחד  גםרצויים על בנ"י ופירסומם בכתב ובדפוס,  

 השם", וכתב[ -]סימן עיגול להוציא את התיבות "החילול השם  - כמובן גודל החילול
 שבדבר! . . ההיפך דקדה"ש

הענינים הבלתי וכל  כלל,  רושם  יעשה שום  לא  ובודאי   . לברכות,  -.  יהפכו  רצויים 
לברכה   גו'  לך  אלקיך  ה'  "ויהפוך  אלקיךכמ"ש  ה'  אהבך  בנוגע  ",  כי  גם  כולל 

דפוס, שיהי' זה ע"ד ובדוגמת מגילת סוטה שכותבים אותה על להפירסום בכתב וב
בין    ואהבהבנדו"ד, שלום  ו   כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, ועד"ז  למוחקהמנת  

 בין בנ"י, "האמת והשלום אהבו" . .  ואהבההקב"ה )איש( לכנס"י )אשתו(, ושלום 

שע"י ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל מבטלים סיבת    –. . ועוד והוא העיקר  
הסיבה בטל המסובב )הגלות(, ועד שמתהפך לטוב, מ"גולה"    תומ"יהגלות, ובהבטל  

 ולה" . . אל"ג
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 כל הענינים דתושבע"פ, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש . .  גם( . . ה"ז כולל 10

 שגם לולי העבודה בפועל, הרי, למעלה אין כח חסר פועל . .  ואולי י"ל  אף( . . 25

שחיבורו העיקרי "משנה    – . וש"נ(  26( . . יום ההילולא דהרמב"ם ז"ל )ראה לקו"ש חכ"ו ע'  27
ויודע ממנו תורה שבעל פה  תורה, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואח"כ קורא בזה  

 בהקדמתו לחיבורו( . .  הרמב"ם" )כמ"ש  כולה

. שדוגמתו בתושב"כ עצמה )"ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא"( הוא הפירוש וביאור דספר    .
יום ההילולא שלו )גמר ושלימות  ולהעיר ש  ולכן,שמות )והספרים שלאח"ז( לספר בראשית,  

 "כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו"( הוא בסמיכות לפרשת שמות.
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לזה בסיום פרשת שמות:  ולרמז )לחדודא עכ"פ(    רמז די"ל    –**( ונקרא )גם( "יד החזקה"  
 ישלחם" . .  ביד חזקה"כי 

ע"ה   רבינו  משה  עד  אשי  מרב  "נמצא   .  . ולרמז    –דורות"    ארבעים***(  "בן  ד  ממולהעיר 
 " . .לבינהארבעים 
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דייקא  59 "ממש"  מלשון    –(  ממש  המישוש,  בחוש  שנתפס  בגוף  מלובשת  בהיותה  שגם 
 , כביכול..ממשות, ה"ה אלקות ממש

את מעלתם של ישראל    בשלימות   נכונהגם זה שלא העריך    –( ולפי ערך גודל מעלת משה  82
נרגש אצלם   אינם שייכים למצרים( לחטא  ש  שבעצם)שגם לאחרי קושי ואריכות השעבוד 

 יחשב! 
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 הקב"ה למשה . . התוכחה ד( . . שענין זה מרומז גם בדברי 87
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 ראה לקמן סט"ו.  –וכחה הת ( להעיר מהדגשת מדת הענוה והשפלות בנוגע ל123

)ראה רמב"ם הל' דעות פ"ז    אמיתי )שהוא דבר   לשון הרע( . . שגם כשאומרים על ישראל  126
 הקב"ה על זה.  טוען  מתרעםה"ב. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"י(( 
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ידועה הושפעו דברי המוסר ממהות טבעו של    ( ראה לקו"ד )ח"ב ריח, ב ואילך( שבמדה 164
- המגיד והמוכיח: כשהמגיד עצמו הי' בעל מדות טובות, בעל רחמים וטוב עין, אפילו דברי

מוסר קשים היו נאמרים בעדינות )"איידל"( ובנימה של רחמנות, אבל כשהמגיד ומוכיח הי'  
יוצאים דבר  כו'בעל טבע קשה   י המוסר והתוכחות  אדם קשה וקר, בעל מדות קשות, היו 

ברוגז גדול )"ביטערע שווערע בייזקייט"(, ואפילו קולו העב והמאויים של המגיד הי' מטיל  
 אימה ופחד. 
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