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ה"בעז
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,ם לפרשה והתאריך שבהם נלמדו"שבין שיעורי הרמבהקשר,ד בדרך אפשר"הנראה לענלהראות ולהוכיח 

.הנני מוציא לאור עלון זה לכבוד שבת קודש

!ותודה מראש,עירוני בהערותיהםואבקש מהקוראים שי

!עם הזמןלחיות 
'ספר עבודה א

)י"יחגימטריא (ח "כ–שנה ) ח"בכגימטריא ('ל- מחזור 
ו מנחם אב"ראה כק פרשת "ה יום ועש"בעז

)בגימטריא(משיח'ביאת השנת –ל ע- לאנת ש'יהת' יה
בית הבחירה סיום הלכות 

כלי המקדש והעובדים בווהתחלת הלכות 

"'הויהמקום אשר יבחר"
, ראההתחילו ומסיימים בימי פרשת בית הבחירה את הלכות .א

;!ומדהיםמפורשוהקשר הוא 
המנוחה "שהתורה מדברת על מקום המקדש הראשונההפעם 
גם לפני זה מוזכר בית המקדש בתורה [היא בפרשת ראה " והנחלה

ראשית בכורי : "1כמה פעמים כמו בפרשת משפטים על הביכורים
מקום באבל לא מוזכר בהם שזהו , "אלקיך' ית הבאדמתך תביא 

כי אם אל המקום אשר : 2בתחילת פרשת ראה נאמר, וכאן] מיוחד
מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו , אלוקיכם' יבחר ה

והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם : ובאת שמה
אתם עד כי לא ב: 'אלוקיכם ושמחתם וגו' ואכלתם שם לפני ה: 'וגו

מובא ופסוק זה : [א נותן לך"עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר ה
א בו "המקום אשר יבחר ה' והי] 3ם כאן בהלכה הראשונה"ברמב

, לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם
א אתם ובניכם ובנותיכם "ושמחתם לפני ה: 'עולותיכם וזבחיכם וגו

כי אם : ל מקום אשר תראההשמר לך פן תעלה עולותיך בכ: 'וגו
היינו " 'באחד שבטיך שם תעלה עולותיך וגו' במקום אשר יבחר ה

ושאסור , שבפרשה זו מודגש לראשונה היחודיות של מקום המקדש
.להקריב בבמות במקומות אחרים

מקום שמקום המקדש הוא לראשונהובפרשה זו גם מוזכר ומודגש 
בנו לכם . 'וגוהמקום ' והי: ";4ז"י אומר ע"ורש, ל"הנ, 'בחירת ה

ויהי כי ישב המלך ': 5וכן הוא אומר בדוד, בירושליםבית הבחירה
, הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא' וה, בביתו

ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלוקים יושב בתוך 
ועברתם את : "6ז"ש בפסוק לפנ"שזהו בא בהמשך למ."היריעה

והניח לכם , אלוקיכם מנחיל אתכם' בתם בארץ אשר ההירדן ויש
".וישבתם בטחמכל אויביכם מסביב

.יט,כגמשפטים1
.ה ואילך,ראה יב2
.א"א ה"ח פ"ביהב' הל3
.פסוק יא4
.ב,זב–שמואל5
.'י' פס6

אבל כמה הקבוע שבירושליםשכאן מדובר לראשונה על בית הבחירה 
: 7פסוקים קודם כבר מדובר על מקום הבחירה שבשילה שנאמר לעיל

מכל שבטיכם לשום את אלוקיכם' אל המקום אשר יבחר הכי אם "
עולותיכם , שמהוהבאתם : שמהכנו תדרשו ובאת לש, שמו שם

שבספוקים אלה אומרת התורה , "'וזבחיכם ואת מעשרותיכם וגו
שמאז שהוקם משכן שילה אסור להביא את הקרבנות על הבמות 

י על המילים "וזה אומר רש, וצריכים להביא על המזבח שבשילה
" השיל"גימטריא"שמה: "ולהעיר[משכן שילה 8זה, לשכנו תדרשו

פ בפרשת ויחי בברכת "עה10ומובא בבעל הטורים9ש בזוהר"ד מ"ע(
–יבא שילה, משהבגימטריא - שילה: יבא שילהעד כי : "יהודה

היינו שמאז שהוקם ונבחר משכן שילה נאסרו , ")משיחבגימטריא 
.הבמות

והפסוקים הבאים מדברים על איסור הבמות אחרי שהוקם בית 
שמה תביאוה "א בד"י' י בפס"רשהמקדש בירושלים כמו שאומר 

ולכך , וכאן אמור לענין ירושלים, למעלה אמור לענין שילה', וגו
ובאו לנוב , משחרבה שילה, ליתן היתר בין זו לזו, חילקם הכתוב

" עד שבאו לירושלים, היו הבמות מותרות, וחרבה נוב ובאו לגבעון
.11ם בפרק הראשון של הלכות בית הבחירה"כ מדובר ברמב"שע
כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל : "'ם בהלכה ג"ל הרמב"וז

ואין שם , בהם קרבןולהקריב ' המקומות כולם לבנות להם בית לה
: 12שבה נאמר, בית לדורי דורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה

', וזה מזבח לעולה לישראל, האלוקים' ויאמר דויד זה הוא בית ה'
".'עדעדימנוחתיזאת ': 13ואומר

כי לא באתם עד עתה אל : "14פ"י כאן עה"וזהו גם מה שאומר רש
מהספרי ומגמרא פסחים דף (י "ואומר רש" המנוחה ואל הנחלה

".זו ירושלים, הנחלה. זו שילה, אל המנוחה): "א,קיט

.'ו-'ה' פס7
.ספרי8
.ב,כהבראשית9

.י,מטויחי10
.ג-בהלכה11
.א,כבא"דבה12
.יד,קלבתהילים13
.'ט' פס14

'מסגליון

)20 (259
שופטיםק פרשת "ערש

שנת –*לע- לאנתש'יהת'יה
)בגימטריא(ח"משי'הביאת 
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בית הבחירה בירושלים
המקום אשר "ובפרשה זו מובא ענין זה שמקום בית המקדש הוא . ב

כולל גם בקשר שאסור לשחוט ולהקריב פעמים ריבוי " 'יבחר ה
לא תוכל לזבוח את הפסח באחד : "15ש"קרבן פסח במקום אחר כמ

' אלוקיך נותן לך כי אם אל המקום אשר יבחר ה' שעריך אשר ה
".'אלוקיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח וגו

י אומר על כפילות הפסוקים בתחילת הפרשה על איסור "ל שרש"וכנ
' ובפעם השני, הראשונה מדובר בזמן משכן שילהשבפעם, הבמות

ומאז אסורות הבמות וההקרבה בהם , משנבנה המשכן בירושלים
.לעולם

שיש , לפי נוסח הפסוקים, פרשת ראה מסביר16ש"ש בלקו"ק אד"וכ
לבין הבחירה במקום , ה במשכן שילה"הבדל בין בחירת הקב

ולכן , נותרצה שיהודים יביאו קרב' בשילה ה; המקדש בירושלים
רוצה ' שה, אבל בירושלים הבחירה היתה, קבע מקום מסוים

ולכן , בהר המוריה ובבית המקדש, מיוחדבמקוםלהשכין שכינתו 
. בית הבחירהדווקא שם נקרא 

מורה על ענין עצמי שלמעלה מטעם ' בחירה'ש מסביר שהלשון "ואד
כי כשאומרים , שלא קשור עם סיבה וטעם שכלי מיוחד, ודעת

נעלה ויש סיבה לבחור בו זה ' שאם א, שוויםשני הצדדים "ירהבח"
אלא בחירה חופשית היא שאין סיבה ממשית , לא בחירה אמיתית

וזו , אלא בחירה חופשית ועצמית שלמעלה מטעם ודעת, בטעם ודעת
ס עם "דרגא גבוהה שבאה מהקשר העצמי והפנימי של עצמות א

.ית הבחירהוב, עצמות נשמות ישראל שמשם באה הבחירה
!פעמים16- ' בחירת ה

בפרשתנו לא רק שענין הבחירה במקום , !והנפלא ומדהים הוא. ג
המקום ", אלא שענין זה, בתורהלראשונהובבית הבחירה מוזכר 

אם [! פעם16! המון פעמיםכתוב בפרשת ראה " 'אשר יבחר ה
, נספור את כל הפעמים שכתוב לשון זה בתורה בפרשת ראה

וגם בפרשיות שאחרי זה מוזכר ; ]!ז פעמים"טה נמצא לשון ז
ואת , ז פעמים"טובפרשת ראה , לשון זה אבל רק פעמים מועטות

בפרשת דווקא בית הבחירה לומדים ומסיימים בשנה זו ' כל הל
!ראה

ולהקריב את ולהראותלחגוג ראהכולל גם הציווי בפרשתנו 
נה ובפעם האחרו. קרבנות הרגלים בבית הבחירה שבירושלים

כל יראה שלש פעמים בשנה : "17בפרשה שכתוב ענין זה נאמר
אלוקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג ' זכורך את פני הוי

' פ הגמ"ע, ברגליםלראות ולהראות [השבועות ובחג הסוכות 
מצות קרבן [אלוקיך ריקם ' ולא יראה את פני הוי] 18בחגיגה

גגין אליו שלש וחו": 19ם"ומצויין בהלכה הראשונה ברמב]. ראיה
".פעמים בשנה

בשוך ! זאת כבר בעינינושנראה–ראה לשם הפרשה ומתאים 
!ובשובנו לציון ברחמים

בפרשתינו שכתוב הלשון ] ז"ט-ה[הפעם האחרונה ! מענייןודבר 
ז"טפסוק ז "טל בפרק "הפסוק הנהוא " 'היבחרהמקום אשר "

ז "טבקשר ליום ה(ז"טש פעם הסביר את מעלת המספר "ואד
הרי ז "טכי ; מורה על תוקף המשפיע וההשפעהז "טש) בחודש

ו"יאלא שמכיון שלא רוצים לומר את האותיות , ו"יבאמת זה 
ו"טד המספר "כמו ע[ז"טולכן אומרים ' כי הם חלק משם הוי

ולא רוצים לומר או לכתוב אותיות אלה לכן , ה"שבעצם זה י
. ו"יהוא –ז"טז "ועד, ו"טכותבים 

שני ' כי בשם הוי'; ם התחלת שני החלקים של שם הויהו"י-ו
. הם ההתחלה של שני החלקיםו"יה והאותיות "ו-ה"חלקים י

–'וה, גםה"ווב, מקבל–'הוהמשפיע–'יהה"יב; ובפרטיות
ו הן ההתחלה של שני החלקים "נמצא שי, מקבל-'הוהמשפיע

קף מורה על תוז "טכ המספר "וע, שמורים על השפעת המשפיע
.המשפיע וההשפעה

.'ו-'ה, טזראה15
.'אראהפרשתד"חכש"לקו16
.טז,ראה טז17
.ב,חגיגה ב18
.א"א ה"ח פ"ביהב' הל19

בא תוקף ההשפעה והשפע לעם " מבית הבחירה"וכנראה ש
. ז"טשזהו הקשר למספר , ישראל

בחרה ; בחירהל מתבטא במילה "כנ' ל שהמיוחד בבחירת ה"ואפ
, )בכתיב מלא(או בחירה', בחר האותיות –) 'בכתיב חסר בלא י(

עם (חי ראהאותיות –" בחירה"ל גם "ואפ. [ה"בחר יאותיות 
ותחזינה עינינו בשובך לציון", כבר בעינינולראותונזכה , )הכולל

!נאו, ש"ד ממ"מי" ברחמים
20סיום על הלכות בית הבחירה–" חוט השניתקות "

"'המקום אשר יבחר ה"–בפרשת ראה פעם ראשונה .א
.בנו בית הבחירה בירושלים.ב
.פעמים) 16(ז "ט–' בפרשת ראה מוזכרת בחירת ה.ג
.שלמעלה מטעם ודעתבחירה עצמית.ד
בחירה עצמית במקום המקדש ובעם ישראל שלמעלה .ה

.מהשכל וטעם ודעת
***

ח אלול "ט מנחם אב ער"כשופטיםפרשת ' ה יום ב"בעז
)בגימטריא(משיח'ביאת השנת –ל ע- לאנת ש'יהת' יה

כלי המקדש והעובדים בו סיום הלכות 
ביאת המקדשוהתחלת הלכות 

ודת המקדששבט לוי מובדל לעב
ק פרשת "התחילו ביום ועשכלי המקדש והעובדים בו את הלכות .א

לשתי הפרשיות מפורשורואים קשר שופטיםומסיימים בפרשת ראה
בהלכות כלי המקדש ; )המברך את פרשת ראהעקבוגם לפרשת (

ל "וז, לעבודת המקדשהבדלת שבט לוימדובר על והעובדים בו
מובדלזרע לוי כולו ): "21'רק גבתחילת פ(ם בהלכות אלו "הרמב

', את שבט הלוי' בעת ההיא הבדיל ה'22שנאמר, לעבודת המקדש
שזהו ". 'הלויים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש וכוומצות עשה להיות

, והרי השבוע דפרשת ראה מתברך מפרשת עקבעקבפסוק מפרשת 
י לעמוד לפנ' לשאת את ארון ברית ה: "כ נאמר בהמשך פסוק זה"ואח

' על כן לא הי: "23ובפסוק הבא" לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה' ה
" לואלוקיך ' הוא נחלתו כאשר דבר ה' ה, ללוי חלק ונחלה עם אחיו

בגלל שזרעים ' סוף ס–שמטה ויובל ' ם בסוף הל"וזה אומר הרמב[
להם חלק ונחלה אין לכן ,ולעבודת המקדש' ששבט לוי הודלו לה

].בארץ
מר ענין זה כמה פעמים שאין ללוי חלק ונחלה בארץ נאראהובפרשת 

בפרשת מעשרות כתוב ; ולכן צריכים לתרום ולעזור ולסייע להם
כי אין לו חלק לא תעזבנו , אשר בשעריךוהלוי: "24שצריך לתת ללוי

".ונחלה עמך
ובא הלוי : "25בפרשת ראה בענין ביעור מעשרות נאמרהובפרשה הבא

, ואכלו ושבעו' וגווהאלמנה והיתום הגר וכי אין לו חלק ונחלה עמך
".אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה' למען יברכך ה

אין ללויים חלק ונחלה בארץ
במפורש נאמר ,שבה מסיימים הלכות אלושופטים ובפרשתנו .ב

' לא יהי: "26ש"כמ', לעבודת המובדלים ז שהכהנים והלוים "עד
ונחלתו ' אשי ה, ראלחלק ונחלה עם יש, לכהנים הלוים כל שבט לוי

היינו ,"'וגוהוא נחלתו ' ה, לו בקרב אחיו' ונחלה לא יהי: יאכלון
אין להם חלק ונחלה בארץ לא נוחלין ' שבגלל הבדלתם לעבודת ה

ולכן זוכים לכל המתנות מאשי ,ואין להם חלק בביזת כיבוש הארץ
ד המתנות שמקבלים הכהנים מאת "מפורש ע27ש בהמשך"וכמ,'ה

הורידהשבו" (וחבלקו"מלשון–" תקות"שפירושי"ברשועיין. חי, ביהושע20
מטרתזווהרי, )תקוותםועל ידו משפחתה תלו את , יהושעשלהמרגליםרחב את 

התוכןומשוההמקשרהשניוחוטהקואתה"בעזראותלה-"מנחםתקות"חיבורנו
בזהשכתבנומהועיין(, בשנהוהתאריךהפרשהתוכןעם'ם"הרמבבשיעוריהנלמד

).א"ח" מנחםתקות"לספרנובהקדמה
.א"ה, ג"פ21
.ח,יעקב22
.טפסוק23
.כז,ידראה24
.ל-כפסוק25
.ב-א,יחשופטים26
.ה-ג' פס27
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ומסיים . הלחיים והקבה והתרומות וראשית הגז, ועהזר: העם
בשםלשרת אלוקיך מכל שבטיך לעמוד ' בחר הכי בו : " 28בפסוק
"הוא ובניו כל הימים,'שם ה

ח"יובגליון הקודם הערנו שענין זה כתוב בפרשת שופטים בפרק [
וגם ,י"ח–ח "יואילך וגם בפרשת קרח נאמר זאת בפרק ' א' מפס

'יפסוק 'חם מצטט נאמר בפרק "ל שהרמב"הנהפסוק בפרשת עקב
לא רק (,שיש לומר שבא להורות שכל אחד ואחד; י"חשזהו גם 
' ם בסיום הל"ש הרמב"כמ,בענין זהחיצריך להיות ,)שבט לוי

,כל איש ואיש מכל באי עולם"ש,שמיטה ויובל וכל ספר זרעים
ש שהמשמעות היא אפילו איש מאומות העולם "ומדייק אד[

' אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו לעמוד לפני ה] 'תמסר להשמ
ופרק , כמו שעשהו האלוקיםישר והלך ', לשרתו ולעבדו לדעת את ה

הרי זה , אשר בקשו בני האדםהחשבונות הרבים מעל צווארו עול 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי ' ה' ויהי, קודש קדשיםנתקדש 

' ם לומד תורה ועובד ההיינו שכל אחד ואחד א."'עולמים וכו
יורו משפטיך ליעקב : "ש אצל לוי"כמ.ומתמסר ללמד הרבים

, כמו לויחיהיינו ש,בלי חשבונות ופוליטיקה, "ותורתך לישראל
חלקו וגורלו ' שנהי,'עם החיואז , הרגילה שלוהחיות' שזה נהי

] !לעולם
'שירות בשם ה–שירה 

על עבודות הלויים ם "מדבר הרמב) 'הלכה ב(ובהלכה הבאה .ג
; וכמקור מביא פסוק מפרשת שופטים, השירהשאחת מהן היא 

,'עבודה שלהם היא שיהיו שומרין את המקדש וכו: "ם"ל הרמב"וז
ושרת בשם ': שנאמר, ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום

,29וזהו הרי פסוק מפרשת שופטים['אלוקיו ככל אחיו הלויים' ה
וכי יבוא הלוי : "30ש בפסוקים"בודות הלויים כמכאן מדובר על ע

ובא בכל אות נפשו אל ,מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם
אלוקיו ככל אחיו הלוים ' ושרת בשם ה: 'המקום אשר יבחר ה

שמזכירין בו ['בשם האשהושירות אי זהו ] 'העומדים שם לפני ה
ד "וע. [ירהשהוי אומר זו ,]בערכין' י על הגמ"פירש, שם שמים
.]'שיר ה–אותיות –שירה; ל"הצחות אפ

י כאן "כ בפירוש רש"משא,31ערכין' ם הוא בגמ"והמקור לזה ברמב
כי הלויים ,הולך על עבודת הכהנים" שרתו"הוא לפי דעת הספרי ש

.אינם ראויים לשירות
כל משמרות הכהנים שווים–ברגלים 

ה מוסב גם על מביא בפרק הבא שפסוק ז,ם"וגם לדעת הרמב.ד
ומצות עשה להיות כל המשמרות שווים : "32ש"כמ,עבודת הכהנים

עובד וחולק –וכל שיבוא מן הכהנים ברגל ורצה לעבוד , ברגלים
, מרין לו לך עד שיגיע משמרךואין או]בבשר הקרבנות[, עמהם

היינו שלפי " [וכי יבוא הלוי מאחד שעריך) "ל"הפסוק הנ(שנאמר 
וגם על עבודת , ם פסוק זה קאי גם על עבודת הלויים השירה"הרמב

.]הקרבנות של הכהנים ששוים ברגל לכהנים שבמשמר
בקרבנות , ם במה דברים אמורים"כותב הרמב] ה"ה[ובהלכה הבאה 
אבל , ובחילוק שתי הלחם של עצרת, וק לחם הפניםהרגלים ובחיל

נדרים ונדבות ותמידין אין מקריבין אותם אלא משמר שזמנו קבוע 
גורלו לבד יאכלו חלק כחלק ') 33הפסוק הבא(ואפילו ברגל שנאמר 

, חלק כחלק יאכלו בקרבנות הציבור, כלומר'ממכריו על האבות
האבות חלקושכבר אותם –ואין חלק כחלק בשאר הדברים 

כותב ) 'הלכה ו(ובהלכה הבאה ".כל משמר ומשמר בשבתוםוקבעו
מאחד ': שנאמר? שאינו מדבר אלא ברגלים34ומנין"ם "הרמב

] ברגלים[בשער אחדבשעה שכל ישראל באין –שעריך מכל ישראל 
ואין –' חלק כחלק יאכלו'שנאמר ? ומנין שאינו מדבר אלא בכהנים

ל בספרי "וכנ[כהנים בלבד שם מתנות במקדש להיאכל אלא ל
ולויים אינו ראויים ;"ושרת"ש "י לומדים זאת ממ"ובפירוש רש

ל בפרשתנו "הלכות אלו לומדים ומקורן מהפסוקים הנ[,לשירות
.]שופטים

לו ' וכן כהן שהי': ל"ם וז"כותב הרמב) 'הלכה ז(ובהלכה הבאה 

.'ה' פס28
.ז,יחשופטים29
.ז-ופסוקים30
.א,יאערכין31
.ד"ה',דפרק32
.'ח' פס33
.ב,נהסוכה34

ק הפסו(שנאמר , קרבן הרי זה בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה
שהלכות . א.ז" 'וכו' ובא בכל אות נפשו ושרת'): ל"מפרשתנו כנ

מפרשת , ותמקורן ולקוח" העובדים בושלימות ועיקריות מהלכות 
.שופטים

!עיקר שירה מן התורה
הכהנים והלוים שלעיקריות ל שעל עבודות "המורם מכל הנ.ה

כולל החיוב לשורר עם כל קרבנות הצבור כל,מדובר בפרשת שופטים
בערכין ' וכלשון הגמ. ['יום בשנה ובמועדים שזהו השירות בשם ה

].!עיקרירמז שזהו ענין , "שירה מן התורהלעיקרמנין : "שם
' והגמ, ל בערכין שואלת אולי הכוונה לשירות ברכת כהנים"הנ' והגמ

לשרתו ' לעמוד לפני ה: "35עונה מכיון שכתוב בפרשת עקב על הכהנים
.ה שברכת כהנים היא דבר שונה מהשירותמכאן ראי,"ולברך בשמו

שם ומביאה את דברי רב מתנה שהמקור ' כ ממשיכה הגמ"ואח
אלוקיך ' תחת אשר לא עבדת את הוי"36לשירה על הקרבן מהפסוק

: ל"זג ו"א שם בחדא"המהרשז"ואומר ע[;  בשמחה ובטוב לבב
כי', ועבדת את אויביך וגו'עונש בוהקפיד הכתוב על עבודת השירה "

ש בזוהר "ד מ"וע[כמו שמצינו בשאול , היא מבטלת הרוח רעה
ומביאה רוח הנבואה כמו "!] שמחה ממתיקה דינים: "ובקבלה

איזו היא עבודה ,"]ל"וק', כנגן המנגן וגו' והי'שמצינו באלישע 
ואימא ' ז שואלת הגמ"וע.הוי אומר זו שירה? שבשמחה ובטוב לבב

: כ"עונה ע' והגמ" ים משמחי לבישר' פקודי ה: "37דכתיב, דברי תורה
ג "א בחדא"וכפירוש המהרש" [טוב לא איקרי,משמחי לב איקרי"

וכמו ] לגבי ביכורים' כ בגמ"ש אח"לא איקרי כמטוב לבב"שהכוונה 
אלא "טוב"שהשמחה שבשירה נקראת לא רק ' אומרת הגמכ"שאח

"!טוב לבב"
,ה וזמרהבשמחה ובשיר' ומכאן רואים חשיבות עצומה של עבודת ה

והרי בכל יהודי יש את עניני ועבודת , בבית המקדש' כמו שהי
היינו שעבודת ,"בתוכםועשו לי מקדש ושכנתי : "38נ"כמש, המקדש

בבית ' כמו שהיעיקריתבשמחה ובשירה וזמרה היא עבודה ' ה
, ובנוסף ללימוד התורה כי לימוד התורה נקראת משמחי לב, המקדש

"!טוב לבב"וגםשמחהוהשירה נקראת גם 
מ הדגיש והורה בכל הזדמנות ובכל "ש מה"ק אד"ולכן ראינו כמה שכ

עיקרכי יש לזה !להגברת השמחהפעם שנכנס ויצא והניף את ידו 
בתורה וענין עיקרי בכל יום ויום כמה פעמים על כל קרבנות התמידין 

).ובימי המועדים גם קרבנות המוספין(

!עם כל הקרבנות הציבורק שירה וזמרה והנפת דגלים "בביהמ
סיפר בעצרת רוזן ' שיחיאלי ר "ואחד הרופאים של הרבי החסיד ד.ו

שהרבי אמר לו וחזר , ד"תשנ'מנחם אב ה' אלפים שהתקיימה ביום ג
ג ותיאר כיצד הרבי ביטא זאת ברור "נ- ב"בשנתיים נ! עשרות פעמים

ים בין המילהן היינו שאלו ["! שירה וזמרה"! "שירה וזמרה"ומפורש 
!] ע ששמעו מהרבי"האחרונות לע

;!מדהיםורואים דברים 
בכל יום על כל קרבנות הצבור יחד " שירה וזמרה"ה' בבית המקדש הי

וכמו שעושים בזמננו בבית חיינו בבית המקדש [! הנפת דגליםעם 
שאחרי כל תפילה משלושת התפילות שבכל ,"בית משיח"770–דכאן 

רוקדים בשמחה ובשירה , התמידיםצבור ושהם כנגד הקרבנות,יום
!]המעודדים את האמונה והגאון! הנפת דגליםוזמרה יחד עם 

, יין והשירה שעל קרבנות הציבורהק בזמן ניסוך "וההוכחה שבביהמ
היו ,39"אין אומרים שירה אלא על היין: "בערכין שם' כדברי הגמ

ם "ומובא ברמב[40משנה במסכת תמידבש "הנפת דגלים היא ממ
שבזמן ניסוך היין לאות עד מתי על : ]41ת תמידין ומוספיןבהלכו

ואמנם ."!בסודריןהיו מניפין "הלויים לשיר ולזמר בכלי זמר 
אבל בפירוש המשניות של , חתיכות בד–סודרין ; בפשטות הכוונה

.יחעקב35
.מז,כחתבוא36
.ט,יטתהילים37
שלוכינור", מהטבעשלמעלהק"בביהמקשור–חפסוק; ולהעיר[ח,כהתרומה38

'ח–בית הבחירה ' ובהל, השמיניבספרק"ביהמ' הלם"וברמב, "נימין' חמשיח
]פרקים

א,יאערכין39
.ג"מז"פתמיד40
.ז–ו"הו"פומוספיןתמידין' הל41
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הנפת דגלים ההיינו שהית!דגלים–" סודרין"ם מפרש "הרמב
. הציבור והנסכיםעם הקרבת קרבנותכל יוםבשמחת בית המקדש 

גם להורות –" תמידין ומוספין"והדברים כתובים בהלכות 
שבעבודה זו של שמחה וזמרה והנפת הדגלים צריכה להיות 

!כל הזמןוהוספה , תמידין- קביעות

!לרוח הקודשיןסימן שראוי–האפוד חגירת 
מדבר , 42בהלכה האחרונה של הלכות כלי המקדש והעובדים בו.ז

אלו , היו חוגרין אפוד בד"הכהנים שוים אהנבים על בני"הרמב
להודיע כי הגיע זה למעלת , שהיו ראויין שתשרה עליהם רוח הקודש

".כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש
וענין הנבואה ומצות האמונה בנביא כתובה בתורה בפרשתנו 

אליואלוקיך ' מקרבך מאחיך כמוני יקים לך הנביא: "43שופטים
ם כמוך הנביא אקים להם מקרב אחי: "44כ כתוב"ואח,"תשמעון

האיש אשר ' והי: ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
".אנכי אדרוש מעמו, לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי

העולם " הסעיר"מ כשדיבר על נבואת הגאולה ו"ש מה"ק אד"וגם כ
זאת לפרשת דיבר וקישר,לשמוע ולקבל את נבואת הגאולה

.שופטים
20כלי המקדש והעובדים בוסיום על הלכות –" חוט השניתקות "

–על הבדלת הלוים ושאין להם חלק ונחלה בארץ . א
.בפרשיות עקב וראה

לכהנים הלוים כל שבט ' לא יהי: בפרשת שופטים נאמר. ב
.הוא נחלתו' ה–לוי חלק ונחלה עם ישראל 

.שופטיםבפרשת, שירה–' שירות בשם ה. ג
.בפרשת שופטים–הכל משמרות הכהנים שוים ברגל . ד
.בפרשת שופטים–כל כהן מקריב קרבנותיו בעצמו . ה
סימן שראוי שתשרה עליו –אפוד בני הנביאים והכהנים . ו

.האמונה בנביא ובנבואה–ופרשת שופטים –רוח הקודש 

! העמדת דברים על דיוקם
!הרבי מלך המשיח

' מה ששמעתי מא) 251' מס(גליונות הקודמים ה'באש "בקשר למ
יהודה ת "ק הרה"ששמע בהתוועדות מהמזכיר המשב', האברכים שיחי

נים כשהלכו "משנות השי'שלפני הנשיאות בא, גראנער' שיחילייב
ש "שבסוף איסטערן פארקווי דיבר אד" פארק"ל" תשליך"ה ל"בר
נה אלי הרב פ,לתרגםהעכטה "עיעקב יהודה וביקש מהרב , להלק

: וכך כתב; גראנער במכתב ותיקן הטעויות בסיפור
.770-גן אלא כשחזרו להי "ע' זה לא הי) א
.הרבי לא דיבר) ב

ה העכט שיעלה על "יעקב יהודה ע' ביקש הרבי מר770-כשחזרו ל) ג
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא , אבינו מלכנו אבינו אתה"ספסל ויכריז 

אבינו מלכנו שלח : "כ אמר לו שיכריז"ואח. וועוד מאבינו מלכנ" אתה

".א"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"רפואה שלימה לכ
אז אמר לו הרבי באם הוא לא , יעקב יהודה היסס מלהכריז זאת' ר

.ל"יעקב את הנ' ואז  הכריז ר, הרבי יעלה על הספסל ויכריז, יכריז

.ל הדברים לא נכתבו בדיוק"כ שבגליון הנ"והנני מתנצל ע

!770- ט נמצא ב"הבעש
ש את "י שאל אד"תש'ש בליל שמיני עצרת ה"ק אד"בהתוועדות של כ

רב של קהילה בברוקלין חסיד פולין ומצאצאי (ה "מן עדהרב פרי
ואמר לו אם ? את אנשי קהילתו770-למה לא הביא איתו ל) ט"הבעש

בוודאי כולם , יגידו שהבעל שם טוב נמצא בכתובת ומקום מסויים
... !770- אני אומר לכם שהבעל שם טוב נמצא כאן ב", םינהרו לש

).והראה באצבעו למעלה לכיוון הקומה השניה(

.ז-ו"הו"פומוספיןתמידין' הל42
.טו,יחשופטים43
.ח"י' פסח"פי44

!ה"חשיבות כתיבת ב
:גראנער' ת לייבעל שיחי"הרהק"שמעתי מהמזכיר המשב. א

והרבי אמר לו , ח על פעולה שלו שהצליחה"ש דו"לאד' פעם כתב א
מצליחה הרבה הפעולה היתה, ה"במתחיל בכתיבתו עם ' אם הי

!יותר
התעוררות היתה ,ז"אחרי מלחמת ששת הימים בשנת תשכ. ב
ואז התחיל , על הניסים' לה' הרגשה גדולה של עם ישראל והודיו

.ומאות אלפי יהודים התחילו להניח תפילין" מבצע תפילין"ש ב"אד
גאנזבורגה "ע)קה'איצ(יצחק ת "ק הרה"ח בארה"חבר הנהלת צא

ת רבות של אלפים כרטיסי משחק לילדים בם הוציא והדפיס מאו
ובצד !"הנח תפילין–על הניסים ' תן תודה לה"היה מודפס ' מצד א

לסידור , השני היו סעריות  ותמונות של כל מיני כלי נשק ומלחמה
ופרצת : "ולמטה באותיות קטנות נכתב הפסוק. כסעריות במשחק

".ימה וקדמה וצפונה ונגבה
) בדומה לכרטיס חיוג בטלפון(יתה קטנה למרות שמידת הכרטיס ה

ר "א יו"עבדתי אז עם נבדלחט(הגהות 2הגיה , כששלחו זאת לרבי
מבצע "שהייתי אחראי על , לייבובה "עישראלק הרב "ח בארה"צא

).ש"ן נודעתי לפרטי תשובת אדכול, במרכז ארץ ישראל" תפילין
!בראש הכרטיסה"בלהדפיס . 1
, תחתית הכרטיס באותיות קטנות הפסוקכתוב בשורה למטה ב' הי. 2
ו "בוא(וצפונהל "והרבי הגיה שצ" ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה"

).החיבור
אבל בפסוק ) 'בלי ו(היינו שלמרות שכששרים אומרים זאת צפונה 

).החיבור' עם ו(וצפונההרי כתוב 
.ורואים עד כמה צריך לדקדק בפרטים

!הוראת הזמן ענין נפשי של הרבי
מורה על תוקף ז בחודש "טשש "ש בגליון דברי אד"בקשר למ

;כדאי לספר, המשפיע וההשפעה
ב "קשור ליב סיון"ימ ש"ש מה"ק אד"אמר כב סיון"יפעם בשיחת 

אלא בגלל , ב תמוז"יום לפני י30תמוז לא רק בגלל שיום זה הוא 
, שכל מספר ותאריך בחודש קשור למספר יום זה בכל חודשי השנה

כך מונח לא ראיתי ענין זה כתוב בחסידות אבל : יז הרבי ואמרוהכר
...יהי לו אשר לו, ולא, ומי שרוצה יקבל, אצלי

מ על רבי שהוא עצמות ומהות מלובש "ש מה"וביטוי דומה אמר אד
יהי להם , ולא, שלא ראה זה בחסידות ואלה שרוצים יקבלו! בגוף

ש "ונדפס בלקו, י"משיחות תחילת הנשיאות בשנת תש(..אשר להם
).ד שבט"יו

ולכן , ש ענין עצמי ונפשי"וכנראה כמו שענין של רבי הוא אצל אד
ז ענין הזמן הוא נפשי "עד! אמר שאלו שלא יקבלו יהי להם אשר להם

. וזמןםקשור במקו, ספירת המלכות–כי הוא השביעי , אצל הרבי
.ולכן הורה יותר משאר הרביים ללמוד את הוראות הזמן

לזכות
'שיחי) ד"חס(וד דיני סנניה חת הרב "רהה

הלברשטאם' וזוגתו מרת בילא לאה שתחי
" שהוכפל בו כי טוב"' ביום גשנה60–ליום הולדתו 

לע-לאנת ש' הית' יהג מנחם אב "כ
"שנותיו כמו דור ודור, תוסיףמלך ) 60- גימטריא (ימיימים על "

)ז,תהילים סא(
!ולאריכות ימים ושנים טובות!בברכה לשנת הצלחה ובשורות טובות

ונחת מכל משפחתם שיחיו בכל העניינים בגשמיות וברוחניות
, מתוך בריאות והרחבה אושר ושמחה תמיד כל הימים

, ש"ד ממ"ויזכו לראות קבלת פני מלך המשיח והגאולה השלמה מי
!נאו

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

!ועדיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 


