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 סיומי על ה"בעז ל"שיו )ג"ח( "מנחם תקות" מהספר תדפיס
  מ"מה ש"אד ק"כ והוראות שיחות - "קו"ב - פ"ע ם"הרמב

  ראפ ' שיחימנחם יקותיאלמאת הרב 

 ה"בעז

  ,ם"ה בסיומי הרמב" להדפיס ולפרסם הדברים הנאמרים בעז,ו" שיל מלך המשיחר"מוק אד"פ ההוראה שקיבלתי מכ"ע
  ,ם לפרשה והתאריך שבהם נלמדו"שבין שיעורי הרמב הקשר ,ד בדרך אפשר"הנראה לענלהראות ולהוכיח 

 .הנני מוציא לאור עלון זה לכבוד שבת קודש
 ! ותודה מראש,עירוני בהערותיהםואבקש מהקוראים שי

  

 !לחיות עם הזמן
  ' ב– זמניםספר 

 ך"זשנה ) "ח"בכ"גימטריא (' למחזור 
   זמנים -השלישי וכל ספר ) ב"ח(מגילה וחנוכה המשך סיום הלכות , ה"בעז

  אישותהלכות  - נשים -הרביעי והתחלת ספר 
   ימי הגבלה' דג'  יום בסיון' ד, בהעלותךפרשת ' ביום ב

  )בגימטריא (משיח'ביאת ה שנת –ל ע-לאנת ש 'יהת ' יה
  

 משפיע ומקבל!  גד ומזל–' ד' ג
בסיום על ) 248' מס(בהמשך למדובר לעיל בגליון הקודם . א

' הי,  זמנים-השלישי שהסיום של ספר ) א"ח(הלכות אלו 
 השלום קשור לענין 3 - שהמספר , סיון-השלישי בתחילת חודש 

, " ביניהםהשלישי ויכריעיבוא " 1ל"ד מאמחז"ע, והאחדות
 האלקות ,וקשור עם מתן תורה שחיבר העליונים והתחתונים

ם מסיים את ההלכה ואת "גשמיות והרוחניות והרמבהלם ווהע
 בעולם שלום לעשות ניתנהכל התורה " בענין ש,השלישיספר 

שזו הסיבה אומר ]. ם"ברמבספר השלישי שזהו הסיום של [
 ,3"השלישיביום " ו2"השלישיש ש שהתורה ניתנה בחוד"אד

 עניינים הרבהועוד ) י"כל(לעם משולש ) ך"תנ(משולשת ותורה 
וברב ( 4ת"כמבואר במסכת שבת בסוגיא דמ, 3בתורה הם במספר 
  .הרביעיועוברים לספר ) ג שם"ניסים גאון בשוה

שהוא ,  ההכנה למתן תורה-ימי הגבלה בשלושת ונמצאים 
כותב ,  גודל ענין השלוםעל וכדאי לציין". [השלישיביום "

' השם של ה"ש; שלומדים מפרשת סוטה, ם בסיום ההלכה"הרמב
 הז כתוב בפרש" וכתבנו שע," בין איש לאשתושלוםנמחק לעשות 

 שעל סוטה לומדים במנהג ;ולהוסיף.  דאזלינן מינהנשאהקודמת 
ומסיימים , ת" בימי הספירה כהכנה למ,במסכת סוטהישראל 

  ;]בערב חג השבועות
מגילה שהימים שלמדו בהם את הלכות אלו ; אפשר להוסיף

, השלישיש ד דחו'וד' גהם ) שהם הסיום של ספר זמנים (וחנוכה
ששני הפרקים האחרונים של הלכות חנוכה , גם בזהומתבטא 

שמורים על החיבור וההשפעה של המשפיע ' ד-'וספר זמנים הם ג
 "גמול דלים" הוא כדברי הגמרא 'ד-'גכי ; מעלה ומטה; לבומק

 ההשפעה מלמעלה למטה והעלאת ,היינו המשפיע והמקבל
                                                            

" יקראוהו על ואל"): ו, יא הושע (יצאו פרשת הפטרת בתחילת הפסוק פ"ע* 
 למעלה ועד ה"הקב אל –" על אל "ישראל את ומעלים קוראים שהנביאים שמורה
 על עליון ולתתך): "יט, כו תבוא (הנאמר ד"וע המשיח וביאת הגאולה, עליונה הכי
 בביאת בשלימות שיתקיים, "ולתפארת ולשם לתהילה, עשה אשר הגוים כל

 !והגאולה המשיח
מתורת כהנים פרשת , ג מדות שהתורה נדרשת"י, ום הברייתא דרבי ישמעאלסי 1

 )אומרים בתחילת שחרית לפני פסוקי דזמרה(ויקרא 
 .א,יתרו יט 2
 .פסוק טז 3
  .א,שבת פח 4

 שבא ,מזל –שפירושו " גד" הן המילה 'ד-' ג ולכן,המטה למעלה
י החתונה " שזה נעשה ע,י חיבור והשפעת המשפיע למקבל"ע

והחתן והכלה הם המשפיע ! וגדיא טבא! מזל טובשאומרים אז 
ידה וההשפעה למקבל  היר5"דרגאנחית " מלשון - החתן; והמקבל
והרי ". נפשי כלתהנכספה וגם : "ש" מלשון העלאה כמ- והכלה

  - העיקרייםחתונה והנישואין של החתן והכלה הת היתה "במ
 שזהו עליונים ירדו לתחתונים ותחתונים יעלו ,ה ועם ישראל"הקב

נחית "מלשון חתונה ;  ולכן החתונה נקראת גם נישואין.לעליונים
 מלשון - ונישואין, והשפעה מלמעלה למטה הירידה -" דרגא

: 6כ לשון המשנה"וע,  עליה מלמטה למעלה,של הכלההעלאה 
  ".נישאתבתולה "

 שהוא הרביעי עוברים לספר השלישיסיום ספר מם "וכן ברמב
 , המקבל- הפרצוף הרביעי - ששייך לספירת המלכות  נשיםספר

  .וקבלת ההשפעה
שגם , י סיום חודש איירוכן לומדים זאת בימים הסמוכים שאחר

;  שהם משפיע ומקבל,א ומלכות"ת לפרצופים ז"הוא רמז בר
 ,חסד גבורה תפארתהעיקריים א הוא בעיקר שלושת הספירות "הז

ת "ר' י' י' אוהספירה הרביעית המלכות המקבלת ולכן באייר 
 ספירת -) או דוד המלך(רחל רמז ל' רעקב ויצחק יברהם א

   .המלכות
 התורה באהבה קבלת -בפורים 

בימים הסמוכים לחג מגילה וחנוכה לומדים את הלכות  .ב
ויש גם לפורים וגם לחנוכה , ת"השבועות וימי ההכנה והגבלה למ

  ;ת"קשר בולט למ
כתוב בגמרא שאחרי נס פורים היה אצל ; הקשר למגילה ופורים

שזהו . היהודים מעין מתן תורה חדשה שקיבלו מחדש את התורה
, "'יימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם וגוק: "ש במגילה"מ

שקיבלו מחדש את " קיימו מה שקיבלו כבר: "ל"ואומרים חז
כפה עליהם "כי במתן תורה היה גם ענין היראה ; באהבההתורה 

                                                            

 .א,יבמות סג 5
 וכתוב בספרים -רביעי היום לישאת נתולה בושם איתא [כתובות ' תחילת מס 6

ולכן אומר . לה ומתייחדת לקבל אור השמש שהיא מקבלת ומתעה"לבנת "שזה ר
קידוש הלבנה שאז עושין שמחות וריקודין בדוגמת ' ח בהל"ע או"א בשו"הרמ

 .נישואין

  ' מסגליון

)10 (249   
  קרחק פרשת "ערש

  ןב סיו"כ
שנת  – *לע-לא נתש 'יהת 'יה

  )בגימטריא (ח"משי'הביאת 
  



 

2 

, היה כולו באהבה, וכאן בגלל ההתלהבות של הנס, "הר כגיגית
כפה עליהם הר "פ חסידות גם "וע. באהבהקבלת התורה 

שלא , בה רבה וגדולה כהרמתפרש שהמשיך עליהם אה, "כגיגית
  .ונאלצו לקבל התורה, יכלו לסרב

 מצוה נר: "וגם ענין החנוכה קשורה לתורה כי הרי נאמר
  .במתן תורה בחג השבועות קבלנו המצוות והתורהו". ותורה אור

 !נרות חנוכה אינן בטלין לעולם
 שבה בהעלותך קשור בקשר בולט לפרשת ,ענין החנוכה .ג

  ;לומדים הלכות אלו
י שמצטט "ן את דברי רש"בתחילת הפרשה מביא הרמב

 שחלשה דעתו של אהרן שלא היה לא הוא ולא שבטו 7המדרש
חייך : "ה"כ אמר לו הקב"וע, בקרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח

הקרבנות , שאתה מדליק ומטיב את הנרות, שלך גדולה משלהם
בל הנרות לעולם אל מול א, ק קיים הם נוהגים"כל זמן שביהמ

 הניחא ן"ושואל הרמב" ואינן בטלין לעולם, פני המנורה יאירו
 כמו , והטיבו הנרות כל יום ויוםוק קיים שהדליק"בזמן שביהמ
 שנה של בית המקדש 420 - כת, " למאורכתית: "פ"שאומרים עה

אבל לאחרי שחרב . ק הראשון" שנה ימי ביהמ410 - ית ,השני
 שהכוונה ,ן"כ עונה הרמב"וע?  הדלקת המנורהק אין יותר"ביהמ

היא לנרות חנוכה שהם בזמן משך כל ימי הגלות והגאולה 
: פ במגילה" עה8ל"שאחרי כן שאינן בטילין כמו שאומרים חז

ימי הפורים האלה לא יסופו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף "
ועיין להלן  [.ל" גם לעלעולם שחנוכה ופורים לא יבטלו ,"מזרעם

ז שנרות חנוכה מאירים ומשפיעים "ש ע"שיחת אד, "מסגרת"ב
  ].בכל השנה

  ! פורים וחנוכה-וביום שמחתכם 
; בהעלותך לפרשת מגילה וחנוכה' עוד קשר בולט של הל .ד

: פ בפרשה"ם אומר עה"שהרמב, תעניות כתבנו' בסיום על הל
וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם "

 שעליהם ,מדובר בכל צרה שלא תבוא על הציבור ש,"בחצוצרות
גם ' כ תבוא הישועה שזה הי" ועי,לזעוק ולהריע ולעשות תשובה

  .בחנוכה וגם בפורים
' ונזכרתם לפני הוי: "יש להוסיף שבסוף הפסוק כתובו

אבן "וה, בחנוכה ופורים'  שזה הי,"מאויביכםונושעתם אלקיכם 
: ז"פסוק שאחשזהו ההמשך שכתוב ב, מפורשכותב " עזרא

אחרי שנושעתם ונצחתם את ,  שהכוונה,"וביום שמחתכם"
 המועדיםכי  [פורים וחנוכה ושקבעו ימי שמחה כמ, אויביכם

  ."]ובמועדיכם"ז "האחרים כתובים מפורש אח
  

 ! דולקים ומאירים כל השנה-נרות חנוכה 
מ מהאוהל "ש מה"ק אד"חזר כ" זאת חנוכה"השנים ב' בא .ה

ולאחר תפילת המנחה צעד הרבי כמה , הציבורוהתפלל מנחה עם 
אז עוד לא היה (והקהל קצה השטיח לכיוון פסיעות לכיוון מערב 
והתחיל פתאום , )וגם לא היה מוכן רמקול, לרבי בימה כל השנה

  .לומר שיחה
ל שמפרש את "ן הנ"בשיחה אמר הרבי את דברי הרמב

ות שמורה על נר, ל שהנרות הללו אינם בטלין לעולם"מאמחז
ושאל הרבי , חנוכה שיהיו במשך כל תקופות הגלות ואחרי כן

אבל עכשיו שמסתיים , הניחא בזמן חג החנוכה שהנרות דולקים
איך , והנרות לא יאירו וידלקו בימים שאחרי החנוכה, החנוכה

  !?"הנרות אינם בטילין לעולם"אפשר לומר 
שנרות שמכאן ראיה והוראה : מ"ש מה"ק אד"כ ענה כ"וע

שההשפעה . א.ז,  ממשיכים ודולקים במשך כל ימי השנהחנוכה
הרוחנית והאור של החנוכה דולק ומאיר ומשפיע במשך כל 

  !ללא הפסק לעולם, השנה
 על האימהות ,י פרשת חיי שרה"ל ומובא ברש"ש חז"ד מ"וע

 היה זאת ןשאצל, "ש"ש לע"הנר שלהן דולק מע"שרה ורבקה ש
, ק"ה בקשר למבצע נשופעם אמר הרבי בשיח, בפועל בגשמיות

הגם שבגשמיות לא רואים את נר השבת ' שאצל כל אשה יהודי

                                                            

  .ו,ר טו"במדב. תנחומא ה 7
 .ב,ירושלמי תענית ב 8

רוחנית האור נמשך הובהשפעה , אבל ברוחניות, דולק כל השבוע
שאז מדליקים מחדש וממשיכים , ט"ש הבעל"ש עד ע"ודולק מע

ז גם בענין נר חנוכה שדולק ומאיר ומשפיע "ועד. אור עליון יותר
עד חנוכה בשנה הבאה ,  כל השנהאצל כל היהודים במשך

  .שמדליקים וממשיכים אור עליון ונעלה יותר

  9"חוט השני" תקות"
  .ם לפרשת השבוע ולתאריך"סיכום הקשר של ההלכה ברמב

בפרשה , גודל ענין השלום לומדים מפרשת סוטה. א
ואת מסכת סוטה לומדים בימי הספירה , הקודמת נשא
  .ש"ומסיימים בערחהת "וההכנה למ

 נר מצוה -ובחנוכה ,  קבלת התורה באהבה-בפורים .ב
  .ש קבלת התורה והמצוות" קשור בחגה-ותורה אור 

 שאתה מדליק ומטיב הנרות -בתחילת פרשת בהעלותך . ג
  . נרות חנוכה גם בתקופת הגלות-שאינן בטלין לעולם 

  . אור נרות חנוכה ממשיכים ומשפיעים כל השנה. ד
  .נוכה פורים וח-וביום שמחתכם . ה

*  *  *  
  ' א-ספר נשים 

  ך"זשנה ) "ח"בכ"גימטריא (' למחזור 

  ב סיון"שלח יפרשת ' גיום 

   דחג השבועות" ימי התשלומין"סיום  

  )בגימטריא (משיח'ביאת ה שנת –ל ע- לאנת ש 'יהת ' יה
  גירושין הלכות והתחלתאישות סיום הלכות 

  ה וישראל" החופה ונישואין של הקב-מתן תורה 
 , למדו בימים הקשורים לחג השבועותאישותכות את הל. א

 ימי ,של שלושת ימי ההגבלה) האמצעי והמרכזי(מהיום השני 
, ב סיון"ביוסיימו , ובימי חג השבועות עצמם, ההכנה למתן תורה

ורואים . היום האחרון והסיום של ימי התשלומין דחג השבועות
  ;ישותא להלכות חג השבועות ומתן תורהקשר בולט וברור בין 

ה ועם ישראל " של הקבהאישות והנישואין'  הימתן תורהענין 
ה "הקב, )אישות' כ מדובר באריכות בהל"עם שמחת החתונה שע(

שהיא ,  את התורהת המקבלהכלה ועם ישראל היא החתןהוא 
  .  היא שמחת החתונה-ומתן תורה . המתנה שנותן החתן לכלה

ד "כיש ) ך"בתנ(תורה בכך גם ,  לכלהד קישוטים"כוכמו שיש 
פ בפרשת כי תשא בקשר לנתינת "י עה" וכמו שאומר רש,ספרים
ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות  : "10הלוחות

שנמסרה לו תורה ) 'ו( שחסר 11כתיבככלתו : "ל" וז,"'העדות וגו
 בעשרים וארבעהא מה הכלה מתקשרת "ד, 'במתנה ככלה לחתן וכו

אף תלמיד חכם צריך להיות ,  12ם בספר ישעיההן האמורי, קישוטין
תיקון ליל "וכן בזוהר שאומרים ב" [בקי בעשרים וארבעה ספרים

ד ספרי "כ שכ"מדובר ע, ד ספרים"מכל הכ, ת"בקשר למ" שבועות
  ].ד קישוטי ותיקוני הכלה"ך הם כנגד כ"התנ

ויוצא משה את העם : "13וכן לפני מתן תורה נאמר בפרשת יתרו
מגיד שהשכינה : "14י"ז רש"ואומר ע" ים מן המחנהלקראת האלוק

  ".' וכוכלה היוצא לקראת כחתןיצאה לקראתם 
: י"ז רש"ויתיצבו בתחתית ההר ואומר ע: "ובהמשך הפסוק נאמר

                                                            

רחב  הורידה שבו" (וחבל קו "מלשון –" תקות "שפירוש י"ברש ועיין. חי, ב יהושע 9
 חיבורנו מטרת זו והרי, )תקוותםל ידו משפחתה תלו את וע, יהושע של המרגליםאת 

 הנלמד התוכן ומשוה המקשר השני וחוט הקו את ה"בעז להראות - "מנחם תקות"
 בהקדמה בזה שכתבנו מה ועיין(, בשנה והתאריך הפרשה תוכן עם 'ם"הרמב בשיעורי
  ).א"ח" מנחם תקות "לספרנו

 .יח,כי תשא לא 10
 .א"ש שצ"ילקו. ו,אר מ"שמו. מדרש תנחומא טז 11
 רומז על - 'גתכשיטים מתחיל בישעיה בפרק שענין ה; ומענין[כד -יח',ישעיה ג 12

 וכן מספר פסוק זה בפרשת כי תשא כי התורה חי  - ח"יובפסוק , "התורה משולשת"
 ].קישוטי הכלהד "כששם מנויים ; ד"כ ועד פסוק תורת חיים

 .יז,יתרו יט 13
 .ג"ש רפ"ילקו', ג' מכילתא פ 14
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 ונכפהנתלש ההר ממקומו "ש: 15ומדרשו, לפי פשוטו ברגלי ההר"
  "עליהם כגיגית

ש מלבד הפירו" כפה עליהם הר כגיגית"ובחסידות מוסבר ש
ההסבר בפנימיות ; הפשוט שכפה עליהם את קבלת התורה

ענין חופה שהקיפה את עם ישראל בנישואין של ' העניינים שזהו הי
 לעם ישראל אהבה רבהוזו היתה המשכת , ה"עם ישראל והקב

לקבל את התורה ולא יכלו לסרב " מוכרחים"כ היו "שעי, כהר
סם מ לפר"ש מה"ק אד"ש במסגרת מה שביקש כ"ועיין מ[

ית חיה נולהדפיס בליקוט שיצא לפני השבת האחרונה של הרב
  ]צ"ש האדמואמ" מ,ה בחייה בעלמא דין"מושקא ע

ה ועם "החופה והנישואין והאישות שבין הקב' ת הי"שמ. א.ז
  . ישראל

 ! לעתיד לבא-שלימות הנישואין 
ה ועם "ואמנם אמיתיות ושלימות הנישואין והיחוד של הקב .ב

כ "כמבואר בתושב,  בגאולה השלימהל"לע' ישראל יהי
אבל תחילת הנישואין והאישות התחילה , פ ובחסידות"ובתושבע

האירוסין ' כמבואר בספרים שביציאת מצרים הי, ממתן תורה
ומובא  (16ל"ש בחז" כמ,הנישואין של עם ישראל' ת הי"ומ

בקשר לשבירת הלוחות הראשונות בפרשת תשא , ת"י עה"בפירש
; ת הכתובהעששבירת הלוחות היא קריי "אומר רש) א,לד(

שעשרת הדיברות "): "ה" של הקבארוסתו " לעם ישראל שקורא
  " ה ועם ישראל"היא הכתובה שבין הקב, והלוחות

וכפי שכתבנו אישות זו התחילה באירוסין של החתן והכלה 
 ולכן יש נוהגים לקרוא בפסח את מגילת שיר ,ביציאת מצרים

ה ועם " הקב-בין החתן לכלה שמבטאת את האהבה ש, השירים
והוא הכנה . הנישואין של אירוסין אלו' ומתן תורה הי. ישראל

גאולה השלימה בביאת בל "לשלימות הנישואין והיחוד שיהיה לע
ת הם "ו שהגילויים שהיו במ"וכדאיתא בתניא פרק ל. המשיח

עין "בזמן המשיח שאז ' לגילוי אלוקות שיהי" וטעימה"מעין 
' כי פי הוי וראו כל בשר 'וגו' ונגלה כבוד הוי"' "בעין יראו וגו

  "דיבר
 ת" ימי המשתה והחתונה דמ7 - ב סיון"עד י

 ,סיוןב "י שסיימו את הלכות אישות ביום , והנפלא הוא.ג
  .שהוא הסיום והיום האחרון של ימי התשלומין של חג השבועות

ר שש שימי התשלומין הם לא רק הימים שאפ"ואומר אד
ביא בהם את קרבנות חג השבועות שלא הביאו עד להשלים ולה

אלא שברוחניות , שלכן לא אומרים תחנון בימים אלה, אז
 הם ימי התשלומין לכל ההפשעות הקשורות בחג ,הענינים

, " בשמחה ובפנימיותקבלת התורה"השבועות והעבודה של 
שבימים אלו נותנים הכוחות והאפשרויות להשלים את כל עניני 

וכמו שאומר . רוחניים הקשורים בחג השבועות גם ההעבודה
וגם ,  למה שהחסירוהשלמה הם גם -" תשלומין"ש שפירוש "אד

 ודרגא נעלית יותר באותם הענינים הרוחניים שלימותלהביא 
להביאם לשלימות ולדרגא , הקשורים בחג השבועות שכבר השיגו

  .יותרנעלית 
 -יוחר מ" חג" גדול ו"שטורעם"מ "ש מה"ק אד"ולכן עשה כ

  . מה שלא ראינו כזאת בדורות הקודמים,ב סיון"מיום י
שבעת "הם מעין , ואולי שבעת ימי התשלומין דחג השבועות

ובענייננו החתונה , של ימי החתונה" שבע ברכות"ו" ימי המשתה
העיר לי ידידי , אחר כתיבת שורות אלו (.ה ועם ישראל"של הקב

יחה ששבעת ימי ש אומר בש"וילהלם שאד' ת זושא שיחי"הרה
  ). ימי המשתה7-ז הם כ"התשלומין דחגה

 "נישואין"ו" חתונה"
ה ועם ישראל הם כמו כל חתונה של כל זוג "ונישואי הקב .ד

 - חתונהשהמשמעות של " נישואין"וגם " חתונה"שנקראת גם 
היא הירידה מלמעלה למטה כפי שכתבנו לעיל מה שאומרת 

, נחית דרגא: "פירושו ומשמעותו -" חתן"ש: 17הגמרא ביבמות

                                                            

ש "ילקו" מי זאת עולה"ר רבה "שהש. ב,ז ב"ע. א, ח"שבת פ. 'ג' מכילתא פ 15
 .ג"רפ

 .'תנחומא תשא אות ל 16
 .א,יבמות סג 17

היינו שהמשמעות של חתונה היא הירידה והשפעה , "וסוב איתתא
" כלה" שהעלאה מלשון נישואיןוכן נקראת . מלמעלה למטה

 -" נפשיכלתה נכספה וגם : "משמעותה העלאה כלשון הפסוק
ומשתוקקת לקבל מהחתן ולכן אומרת המשנה שהכלה מתעלית 
: ת"שזהו מה שנפעל במ" נישאתה בתול: "18בתחילת כתובות

כי עד ; "והתחתונים יעלו לעליונים,  לתחתוניםירדוהעליונים "
 הגשמיות -ת היתה הגזירה וההפרדה בין העליונים והתחתונים "מ

קיום המצוות '  כי עוד לא הי,האלוקות והעולםוהרוחניות 
החיבור של עליונים ותחתונים ' ת נהי"י מ"וע, בגשמיות

כ "שעי, י קיום המצוות הגשמיות" בעולם עדרחושהאלוקות 
שאלו הם שני הענינים .  את העולם לקדושה ואלוקותמעלים

   ".נישואין"ו" חתונה"שנפעלים ב

  9"חוט השני" תקות"
  .ם לפרשת השבוע ולתאריך"סיכום הקשר של ההלכה ברמב

  .ה ועם ישראל" האישות והחתונה של הקב-מתן תורה . א
ות מימי ההגבלה וההכנה לחג למדו את הלכות איש. ב

 סיום ימי התשלומין -ב סיון " מתן תורה עד י-השבועות 
  .דחג השבועות

  .ד קישוטים" לכלה כ-ד ספרים "בתורה כ. ג
כ מדובר "שע, ן תורה שמחה גדולה כשמחת החתונהבמת. ד

  .בהלכות אישות
  .והמשכת אהבה רבה,  חופה-" כפה עליהם הר כגיגית. "ה
 וסיום ימי המשתה -ום ימי התשלומין ב סיון סי"י. ו

  .ת"דמ
 -עליונים ירדו לתחתונים  "-" נישואין"ו" חתונה. "ז

  ".ותחתונים יעלו לעליונים
  "סוטה"ר מסכת עדף הש

שכרגיל עשה , השנים שהתוועד הרבי בליל ערב חג שבועות' בא
הרי : ש"שאל אד, מסכת סוטהעל " הדרן"ו" סיום"בהתוועדות 

שהדף האחרון הוא דף , דים המסכת דף ליוםבימי הספירה לומ
כ מה לומדים "א,  לספירהט”מש יום ה"שלומדים בערחה, מט

כי הרי כל מסכת מתחילה בדף , ביום הראשון של ספירת העומר
ואם בכל יום בספירה לומדים המסכת לא מסתבר שביום ! [?'ב

  !]?הראשון פטורים
  :ש"כ ענה אד"וע
  !רדף השעיום הראשון לומדים את ב

כמובן לא שמות המפרשים [; מה זאת אומרת דף השער
שם ] אלא הכוונה, ס"כי זה לא מהש, שהמדפיסים הדפיסו שם

שביום הראשון של ספירת . א.ז, שזו ההקדמה למסכת, המסכת
המשמעות וההוראה ; "סוטהמסכת : "העומר לומדים המילה

ענין הרוח שטות ; מה ענין הסוטה מלמדנו, "סוטה"הכללית מ
. 'ומדרך התורה וכו' מה, )אפילו הקלה של הנפש הבהמית(הטיה הו

שזהו . 'שזו ההתחלה לכל ענייני העבירות והסטייה מדרך ה
 על 19ש בחסידות"ד מ"ע, הסיכום והתמצית שלפני לימוד הענין

שיש התמצית ; "הבן בחכמה וחכם בבינה: " בספר יצירהש"מ
ר שאחרי לימוד והקיצור שלפני לימוד הענין ויש הסיכום והקיצו

 לפני לימוד ,לותלבכ" סוטה" ענין ה, גם כאןןוכ. ופירוט הענין
  .הפרטים

  

  כל הכחות והברכות מהחופה
השבת האחרונה שחייתה , ח"לכבוד שבת פרשת יתרו בשנת תשמ

הורה הרבי , ע בעלמא דין"הרבנית הצדקנית של הרבי חיה מושקא נ
לקוטי "בקונטרס הלהוסיף ולהדפיס , "ועד להפצת שיחות"לאנשי ה
ר ל לשבת זו כמה שורות כתב יד שמצאו מהאדמו"שי" שיחות

כל הכחות שם כתוב שכמו בחיים הפרטיים של היהודים , האמצעי
 במשך כל החיים מקבלים לבני הזוגהברכות וההשפעות שיש 

                                                            

 .א,כתובות ב 18
 .עה' ע, ט אות כה" מאמר החלצו תרנ'עי 19
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של כלל ישראל כל חיים הכלליים בז " עדכךמהמקיף של החופה 
מהמקיף של החופה שהיתה הברכות ההשפעות והכחות מקבלים 

כחופה על כל כלל ' היש ,"כפה עליהם הר כגיגית"ש, בזמן מתן תורה
חות וההשפעות בגשמיות כשמשם מקבלים את כל ה, ישראל

 ובאמצע השבוע הבא נודע שזו היתה השבת האחרונה .וברוחניות
שבת ההיא הייתה ה גם שדמלב[ע בעלמא דין "לחייה של הרבית נ

  ].מתן תורהפרשת ; פרשת יתרו
  

  "!דרכי שלום"
מעטפה ובה ) י המזכירות"ע(ש "מסר לי אדבחנוכה השנים ' בא

ואנשי הבטחון של החברה " אל על"בדי ולע" דמי חנוכה"דולרים 
, ערכתי להם מסיבת חנוכה, שיתנו צדקה, "קנדי"בשדה התעופה 

  .של הרבי" מי חנוכהד", ובסיומה חלקתי את הדולרים
: )באנגלית (מדיילות הקרקע אמרה'  וא, דולרונתתי' לא' הלכתי מא

. ושמחתי שלא נתתי דולר של הרבי לגויה, "לא אני לא יהודיה, לא"
 אותה שתושיט ידה ודחפ, אבל הבחורים הישראלים אנשי הביטחון

ולחלקיק , והיא הושיטה ידה, )אותי" לבחון"וכנראה גם רצו (לקבל 
. ונתתי לה דולר, רהשניה התלבטתי במחשבתי אבל לא היתה לי ברי

  . לתת הדולר של הרבי לגויה"אולצתי"נוקפי מאד ש' אבל לבי הי
ק "ז למזכיר המשב"סיפרת כ, "770"כשהגעתי חזרה לשכונה ול

  .'לבי נוקפי'עם הסיום ש, גראנער' שיחייהודה לייב ת "הרה
  .ושלבי נוקפי, ל לרבי"סיפר כל הנ, הרב גראנער שהוא מזכיר נאמן

:  20שיש גמרא, תגיד לו: "ואמר לו,  חייךמ"ש מה"ק אד"כ
וזו !" [דרכי שלום עם עניי ישראל מפני ם"מפרנסין עניי עכו"

 סוהיח" מבצעים"הוראה כללית איך צריכה להיות ההנהגה ב
   "!]דרכי שלום"לאנשים וגם לגוים ב

שלא כפשוטו היא לא רק ) ד"פ חב"ע(ונדמה לי שמשמעות מאמר זה 
אלא שזוהי דרך , דבר שיכול להזיק ליהודים, איבה עם הגויים' תהי

ואם הדברים אמורים גם , !"דרכי נועם ודרכי שלום"התורה 
למרות שחושבים ואולי , עם יהודים-להבדיל - כ "אעכו, בגויים

  !מתנהגים שונה מאיתנו
  

  משמעות מספר הרכבת
ר בעל "האדמו" מונקאטשער"ש על ה"כמה פעמים סיפר אד

קרונות שעל מספר מהראה ומשמעות  שלמד הו,"מנחת אלעזר"ה
ולא נכנס לקרון רק אם ראה שהמספר שמוטבע עליו , הרכבת

ולפעמים אמר זאת סתם על (מתאים לפי הכוונות שלו , שעשו אותוכ
  .)צדיקים
ואז אמר  (ד שבט"ש בהתוועדות שבת יו"סיפר זאת אד' ופעם א

ת ובהתוועדו, )שלא נכנס לקרון רק אם המספר התאים לכוונותיו
 העסקן הראשי ואיש הקשר ,ויליגער' שיחיבנימין ת "השתתף הרה
 ובהשגחה פרטית ,ש"ל עם אד"ר מקלויזענבורג זצוק"של האדמו

אצל הרבי ממונקאטש בעל ' וסיפר לי שבבחרותו הי, התידדתי איתו
ולפני שנכנס הסתכל על , וליווה אותו פעם לרכבת, "מנחת אלעזר"ה

כ "ואח,  ולא מצא חן בעיניושפגשהמספר שעל הקרון הראשון 
וכך , ל לא מצא חן בעיניו"הסתכל על מספר שעל קרון אחרון וכנ

עבר מקרון לקרון עד שמצא קרון שהמספר שעליו מתאים לכוונות 
  . שלו

מ שגם למספרים הגשמיים והטכניים יש "ש מה"ק אד"ואומר כ
  .משמעות ושורש רוחני שנוגע לעבודתנו

  !פלאוכאן רואים דבר 
ת קינגסטון חנ קו הרכבת התחתית שהביאה הנוסעים לתמספר
כ פתאום "ואח, 2 -מספר , במשך עשיריות רבות שנים' הי, 770י "שע

וכנראה שההשגחה , 3 - שנה הוחלף המספר למספר 15-לפני כ
,  שהרכבת שמביאה הציבור לליובאוויטש;פרטית והמשמעות בזה

, 3 המספר הוא לכן) אהבה'  מל-ליובא (; האהבה והאחדותע "שהו
ש שמשמעות "דווקא כפי שכתבנו בגליון הקודם באריכות דברי אד

ם שכל התורה נתנה לעשות "כדברי הרמב, 3-נתינת התורה בחודש ה
שילוב שמסמל , 2-את הומשלב  מאחד 3-וה"  בעולםשלום

מלמעלה שינו את מספר ; !שמיימיונראה לי שזהו ענין  ,הניגודים
ושכונת , 770-בית משיח , לליובאוויטשקו הרכבת שמביאה הציבור 

 2- הכמו יום (לוקת ח שמורה על פילוג ומ2ממספר , קראון הייטס
בין המים ) והמחלוקת(שבו היתה ההבדלה , מששת ימי בראשית
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 האחדות והשילוב שמסמל ומורה על 3למספר ) העליונים לתחתונים
  !הכלשל 

  

  3 -צורת המספר 
ויש בו משמעות , טית ומכווןשהכל בהשגחה פר, ל רואים"מכל הנ

מ תמיד מבקש לפרסם "ש מה"ק אד"וכמו שכ. 'והוראה בעבודת ה
 וצריךאפשר , מכל דבר שיהודי רואה או שומע"ט ש"את דברי הבעש

 של כתובת או מספר טכניואפילו ממספר ', ללמוד הוראה בעבודת ה
ואין דבר שבא . ' לעבודת התוכניתיש בו הוראה , קו או קרון רכבת

  ! בפרטיותהכל מכוון' מהפרטית כי בהשגחה , דך ממילאב
 יש בו משמעות והוראה 3ואולי גם הציור והצורה שכותבים המספר 

והרי בצורה (בהשגחה פרטית שמורה על השלום השילוב והאחדות 
 3צורת המספר ; ) משתמשים גם יהודים וגם גדולי ישראל3המספר 

  !המחברןוקו באמצע , טהוחצי עיגול מלמ, חצי עיגול מלמעלה; היא
  

  ! המלך המשיח- גימטריא - 458רכב 
ש נסע בהם במשך השנים "גם במספר כלי הרכב והמכוניות שאד

  ! בצורה פתוחה ובולטתשהיו מכווניםנראה 
ואמנם כשדיבר הרבי בענין זה שהצדיקים גם כיוונו לאיזה מספר 

ו כשהתחיל, ם"הרבי אז דיבר בתחילת שנות הממי[קרון נכנסים 
 בקשר למשמעות שילדי ישראל ,"'צבאות ה"לייסד ולארגן את 

יש  ונאו , וואנטשבמילים(!" נאוווי וואנט משיח "מכריזים ושרים 
שמהם ' ל והוי- אויחוד השמותן " זגימטריא - 57 - כוונה וגימטריא

ש "כמ,  בלי הגבלהבשפע'  תהיל"שלעת עת המזונותפבאים הש
אמר ט " ואמר שהבעש,"רכעפוהמעדנים מצויים : "ם"הרמב

לתלמידיו שגם ממלים של גויים בלשונות הגויים אפשר וצריך ללמוד 
ולפעמים כשסיפר (קשר למונקאטשער בש "ואז סיפר אד, )הוראה

ולפעמים אמר עליו שלא נכנס , מספר הקרוןבזאת אמר שחיפש כוונה 
ש לעיל עדותו "כמ, לכוונות שלולו מספר שמתאים ' לקרון אם לא הי

  ). ויליגער' ח בנימין שיחי" הרהשל
שאמנם זו לא היתה ההנהגה של רבותינו נשיאי "ואז אמר הרבי 

אבל כנראה ובטח ,  ונראה כוונתו שלא הבליטו זאת בגלוי,"ד"חב
  !במכווןהכל ' אצלם גם הי

; ל הרכב שנסע בושמ רואים את מספר הרישוי "ש מה"ק אד"ואצל כ
ת " של הרכב של המזכיר הרהשזהו מספר הרישוי [770מלבד המספר 

' אבל זה לא הי, שהרבה פעמים הרבי נסע בו, קליין'  שיחיבנימין
והרבי גילה אחרי הרבה שנים את ] הרכב של הרבי או המזכירות

 - וגימטריא , 7-בדור ה"  חביביןהשביעיןכל "; 770הכוונות במספר 
  "!ופרצת"ו, "בית משיח"

 -  ח"תנ'  גימט458' רבי הירוב השנים מספר הרישוי שעל הרכב של ה
: גימטריאח "תנ: והעיקר. ת"נחואותיות , ט נולד בה"השנה שהבעש

: ם מדבר על המשיח כותב" וברוב הפעמים שהרמב!ח"ך המשי"המל
  ".המלך המשיח"

שהוא שורש המילה  [ה"ק ובאותיות - 105המספר ' וכמה שנים הי
 - " קהת"קשור למילה " הקהל"מ אומר ש"ש מה"ואד, ת"הקהל וקה

ואחרי כמה שנים ). י,ויחי מט" ( עמיםיקהת"שקאי על המשיח 
וברכב זה , !"למלך המשיח: " שהגימטריא483הוחלף למספר 

וליוה את , רכב מיועד למלך המשיחה, ש"לדאבוננו כבר לא נסע אד
  . לבית הרפואה כמה פעמיםוהרבי שנסע ב

  
  

  לזכות
  'שיחימנחם מענדל החתן התמים 

  ' שתחיאמוסי' חיוהכלה 
   בשעה טובה ומוצלחתבקשרי השידוכיןלבואם 

  א"תשע'ד סיון ה"פרשת חוקת כ' ביום א" ווארט"ולרגל ה
  שיזכו לבנות בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות והחסידות

  ח נחת יהודי חסידותי"וירוו הוריהם מהם ומכל יו
  ,מתוך בריאות הרחבה אושר ושמחה תמיד כל הימים

  !ש נאו"ד ממ"לת פני משיח צדקנו מיויזכו לראות קב
זושא וזוגתו אסתר שיחיו ' ת ישעי"הורי החתן הרהי "נדפס ע

   ווילהעלם
 ) בית משיח-  770 - ד ליובאוויטש "ס וביהמ"ם בביהכנ"דברים שנאמרו בסעודות סיומי הרמב( 

 

 !ועדיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
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