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 בעז"ה

  תקות מנחםתקות מנחם
 על סיומי הרמב"ם

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

 ראפשיחי'  יקותיאל מנחםמאת הרב 

 הרמב"ם ע"פ ההוראה שקיבלתי מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו, להדפיס ולפרסם הדברים הנאמרים בעז"ה בסיומי
 להראות ולהוכיח הנראה לענ"ד בדרך אפשר, הקשר שבין שיעורי לימוד הרמב"ם ע"פ ה'מורה שיעור' לפרשה והתאריך שבהם נלמדו,

 הנני מוציא לאור עלון זה לכבוד שבת קודש.
 ואבקש מהקוראים שיעירוני בהערותיהם, ותודה מראש!

 לחיות עם הזמן!
 

 'א – אהבהספר 
  ריבער"!ריבער"!אאכתחילה כתחילה ללר"ת "ר"ת "  ––    ל"אל"א  ההשנשנ|| ||   !!""ישראלישראל  ללא"א"גג""  ריא(ריא()גימט)גימט  ––  דד""ללמחזור מחזור 

ֻשע  ''ה  ה    טבתטבת  י"גי"גשמות שמות פרשת פרשת א' א' יום יום בעז"ה בעז"ה  ֻשע  ת ְּ   ליוןליוןעעמשיח משיח ההנת נת ששהי' הי' תתי' י' הה  ||||  הה""ת ְּ

  תפילה וברכת כהניםתפילה וברכת כהניםוהתחלת הלכות והתחלת הלכות ת שמע ת שמע אאקריקריסיום הלכות סיום הלכות 

 אין בלבנו אלא אחד!

וא , והקשר הויחיבשבת קודש פרשת  שמעקריאת התחילו את הלכות . א
 :מפורש

בתחילת הלכות ק"ש כותב הרמב"ם ומספר את הסיבה שמוסיפים ואומרים 
כבוד מלכותו לעולם  "ברוך שם" את המילים ישראל שמעבק"ש אחרי הפסוק "

: 1שזה הי' דו שיח בין יעקב ובניו. וז"ל הרמב"ם – ויחיועד", ומספר הסיפור מפרשת 
: ברוך שם כבוד בלחשמר כשהוא גומר פסוק ראשון או –"הקורא קריאת שמע 

מלכותו לעולם ועד, וחוזר וקורא כדרכו "ואהבת את הוי' אלקיך" עד סופה, ולמה 
קוראים כן? מסורת היא בידינו, שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת 
מיתתו, ציום וזרזם על יחוד השם, ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק אביו, ושאל 

מי שאינו עומד עמי ביחוד השם? כענין  –י, שמא יש בכם פסלות אותם ואמר להם: בנ
פן יש בכם איש או אשה . . אשר לבבו פונה היום מעם ה'  2שאמר לנו משה רבינו

אלקינו וגו', ענו כולם ואמרו שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד! כלומר: שמע ממנו, 
שם כבוד מלכותו לעולם אבינו ישראל, ה' אלקינו ה' אחד. פתח הזקן ואמר: ברוך 

 ועד. לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששיבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה".

 !083*( פלאי מס' 

בכוונה  השגחה פרטית, וכ"ק אד"ש מה"מ אומר שבכל דבר יש 083 –מס' הגליון 
גם במספרים שלכאורה נראים "מקריים" ובעניני חול, כמו מספר הקרון ברכבת, 

שהרבי ממונקאטש לא נכנס ברכבת לקרון אם לא מצא  רבה פעמיםהשהרבי סיפר 
במספר שטבעו בזמן הייצור שמתאים לכוונות והייחודים שלו. וסיפר לי עד ראי' 

שבבחרותו הי' אצל המונקאטשער ופעם ליווה אותו  וויליגערשי'  בנימיןהרה"ח ר' 
צא חן בעיניו כי לרכבת, וכשהגיע לקרון הראשון שפגע בו, הסתכל על המספר ולא מ

אינו מתאים לכוונותיו. וכך עבר מקרון לקרון והסתכל על המספרים עד שמצא מספר 
 המתאים ולקרון ההוא נכנס ונסע בו.

 ! לענינים המדוברים בגליון זה:נפלא" יש בו המון משמעות וקשר 083והמספר "

נה בצורה הנכו ליובאוויטש]כשמאייתים  ליובאוויטשבגימטריא  – 083המספר 
; כפי שכ"ק הרבי אהבהפירושו  וליובאוויטשכפי שמודפס בספרי ליובאוויטש וקה"ת[, 

גדול של הבריות, וקנה  אוהבהקודם כותב ברשימותיו, שהעיירה הוקמה ע"י מי שהי' 
________ 

 
 ק"ש פ"א ה"ד. הלכות 1
 נצבים כט, יז. 2

יערות ושטחים וכרת את העצים ובנה מהם בתים שנתן אותם לעניים לדירה, 
, וכלל אנשי העיירה קראו לו ר' והשטחים נתן להם לעבד האדמות להתפרנס מהם

, ולכל ליובאהיא  אהבה)גם הגויים קראו לו ר' מאיר האוהב( וברוסית  האוהבמאיר 
"( שהם ליב". וליובא פירושה אהבה )כמו באידיש "ליובאוויטשהעיירה קראו על שמו "

כי הרי האהבה היא בלב, וגם בשפות אחרות כמו באנגלית וכו' נקרא  – בל  מלשון 
LOVE –  לַאוו! ]כי הרי כל השפות השתלשלו מלשון הקודש, שהרי בהתחלה מאז

ודור  "הקודש לשוןבריאת העולם נאמר "ויהי כל הארץ שפה אחת" ואומר רש"י "
הפלגה ה' בלל את שפתם, ואם בוללים משהו נשאר רושם מהמצב הקודם, ולכן המון 

 מילים בשפות הלועזיות שרשם מהעברית ולה"ק[.

אהבת ישראל וקירוב הלבבות  – ליובאוויטש" והאופי והדרך של וזו ה"סיסמא
שזה מורה על הצד האינטלקטואלי  – חב"ד]כי לליובאוויטש שני שמות שקוראים גם 

מורה על הצד ואופי הרגש  וליובאוויטשוהשכלי וההשכלה של החסידות והיהדות, 
 והאהבה, ומידות אהבת ה' ואהבת ישראל.

שבגליון זה מתחילים לכתוב ע"ד המצוות וההלכות ! והמיוחד והנפלא ביותר
קריאת שמע ותפילה וברכת כהנים ותפילין  – אהבההראשונות ברמב"ם של ספר 

 מזוזה וספר תורה, שכל א' מאלו קשורים באהבת ה' ואהבת ישראל, כדלקמן:

 ליובאוויטשגימטריא  – 083שמס' הגליון  המופלאהוזוהי ההשגחה פרטית 
)השמות הפרטיים ושם  "שממכן שמו של כ"ק אד"ש מה"מ )בר"ת( שפירושו אהבה, ו

, ומורה על הבאת הכחות והברכות והגאולה בפועל 083המשפחה( שהוא גם גימטריא 
וכפי שאד"ש מה"מ מתבטא על המילה ממ"ש "עם כל הרמזים והר"ת שיש  – ממ"ש

 מו!שנחם משיח מגם ר"ת:  "שממ – חןשי'  מוט'לבה"! ושמעתי מידידי הרה"ת 

, כי זה לעו"ז, ובפרשיות אלו מדובר ע"ד 083גימטריא  מצריםולעומת זה, גם 
! ]ושמעתי מידידי המשפיע הדגול אוהב ישראל ממצריםהירידה והישיבה והגאולה 

שהחסידים ברוסי' היו מתוועדים ע"ז שליובאוויטש  גרינוולדשי'  מרדכי צביהרה"ת ר' 
 – SSSRברית המועצות כפי שנקראה פעם  וכן מצריםושמו של הרבי הם הלעו"ז של 

העוינות האיום והסכנה ושפעם היתה שיא  עירק, וכן גם 083גם גימטריא  ס.ס.ס.ר.
 והרצ"ג דיבר ונאם על כך פעמים רבות![. 083הערבית, בגימטריא 

וע"י מצוות האהבה לה' ואהבת ישראל מבטלים את גלות מצרים, ו"כל הגליות 
, כן תהי' לנו, הגאולה השלימהים לישראל", ומביאים שמציר מצריםנקראות ע"ש 
 !נאומי"ד ממ"ש, 

, שענינה הוא התעוררות אהבת שמע קריאתובגליון זה מדובר על התחלת הלכות 
 אהבת)ויראת( ה', כפי שמתחילים בברכות שלפני' שהם הכנה לק"ש ובהם מספרים על 

הפנים לפנים אהבת ה', עולם אהבתנו", שעי"ז מעוררים כמים  אהבת" –ה' לישראל 
 את ה"א", שכולל ומתבטא בקיום כל מצוות עשה. ואהבתומתחילים מיד "

 ן מס'גליו

830* 
 :גימטריא

 ליובאוויטש
 אהבה= 

 

 ואראיו"ל ערב שבת פרשת 

 כ"ה טבת

ֻשָע"ה  ַה'ת ְּ
 !ליוןעמשיח הנת שהא תי' ה
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" העיקריים מבצעים, שהם ה"תפילין מזוזה וס"תוכן מדובר בגליון זה ע"ד מצות 
, וס"ת מורה על ליובאוויטש שלבעולם שהם עיקר המבצעים  כ"כ והסעירשהרבי דיבר 

. וכל א' מהם ליובאוויטשיהם, שזוהי הנקודה של אחדות כל עם ישראל והאהבה שבינ
אחדות ואהבת ה', כמ"ש  – אהבהישראל! שקשור לספר  ואחדות אהבתמבטא ענין 

ב"היום יום", שמי שאוהב את ה', אוהב את ישראל, "שאוהב מה שהאהוב אוהב", 
 אהבת ה' שמביאה אהבת ישראל! – ליובאוויטששזהו ענין 

רוט את הפרטים בסיפור זה, מה שאל יעקב ומה היינו, שהרמב"ם מתאר בפרוט
ענו לו בניו, ומה השיב ע"ז יעקב, כדי שנבין ההלכה איך בתוך קריאת שמע נכנסות 

, ויחימלים לגמרי לא מכאן, ולכן סיפור זה נוגע להלכה. והרי סיפור זה הוא מפרשת 
 שבשבת בה קראו פרשה זו התחילו את הלכות קריאת שמע.

]בכמה  4פסחיםובגמ'  3זה הכתוב בהלכה זו הוא במדרשיםוהמקור של סיפור 
 ויאמר בניו אל יעקב ויקרא: לקיש בן שמעון רבי אמרוז"ל הגמ' שם: " שינויים[
: אמר. שכינה ממנו ונסתלקה, הימין קץ לבניו לגלות יעקב ביקש. לכם ואגידה האספו

 שיצא צחקי ואבי, ישמעאל ממנו שיצא כאברהם, פסול במטתי יש ושלום חס שמא
 לו אמרו. לבכם מחלוקת על הקב"ה(ב)ובמדרש רבה הלשון הוא שמא יש  עשו ממנו
 אין כך – אחד אלא בלבך שאין כשם: אמרו. אחד' ה אלהינו' ה ישראל שמע: בניו

 לעולם מלכותו כבוד שם ברוך: ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה. אחד אלא בלבנו
 אמרו – נאמרוהו לא, רבינו משה אמרו לא – ונאמרוה? נעביד היכי: רבנן אמרי. ועד

 ."בחשאי אותו אומרים שיהו התקינו. יעקב

היינו שבגמ' כתוב שחששו של יעקב שמא יש במיטתי פסול? באה בגלל שביקש 
יעקב לגלות לבניו את הקץ ונסתלקה ממנו השכינה, אבל צריך להבין לפי הרמב"ם 

 בבניו? שלא מזכיר זאת, למה חשש יעקב שמא יש פסלות

אלא שהרמב"ם מקשר זאת עם חששו של משה רבינו "פן יש בכם איש וגו' אשר 
 לבבו פונה יום וגו'", וגם אצל משה לא נאמרה אז סיבה למה אמר להם חשש זה.

וה"כסף משנה" על ההלכה מבאר שלרמב"ם יצא זאת מהמדרשים הנ"ל שמובא 
להמשיך דרך האבות ולכן במ"מ, ושם כתוב שיעקב קיבצם כדי לצוותם על יחוד ה' 

שאלם אם יש למישהו פסול וספיקות, כי הרמב"ם רק רוצה לבאר להלכה למה 
מוסיפים הפיסקא "ברוך שם וכו'" בלחש בין המילים של פרשת שמע, ואין כאן ענינו 
לבאר הענין והמדרש של "ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו, או נסתלקה ממנו 

 הקשור בקריאת שמע.השכינה", רק את ענין יחוד ה' 

 חוט השני" 5תקות"
 סיכום הקשר של ההלכות ברמב"ם לזמן, פרשת השבוע והתאריך

 קריאת שמעעל סיום הלכות 
 

ויעקב עונה ברוך  שמע ישראל וגו' ה' אחד. –בפרשת ויחי השבטים אומרים ליעקב . א
 שם כבוד מלכותו וכו'. ומובא סיפור זה ברמב"ם שלכן אומרים ברוך שם בלחש.

• • • 

ֻשע  ''ה  ה  טבת טבת   "י"יחח  עש"ק פ' שמותעש"ק פ' שמותוויום יום בעז"ה בעז"ה  ֻשע  ת ְּ   ליוןליוןעעמשיח משיח ההנת נת ששהי' הי' תתי' י' הה  ––  הה""ת ְּ
  תפילין ומזוזה וספר תורהתפילין ומזוזה וספר תורההתחלת הלכות התחלת הלכות ווכהנים כהנים ברכת ברכת תפילה ותפילה וסיום הלכות סיום הלכות 

 רכת כהנים באהבה ושמחה!ב

נשיאת כפיים, לפרשת שמות, אולי אפ"ל  –הקשר של הלכות ברכת כהנים  א.
 בעז"ה:

 6בר מפורש על הפעולה הראשונה שעשה אהרן הכהן: שנאמרמדו שמותבפרשת 
שה' אמר למשה "הלא אהרן אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא 

", שכשמשה לא חשב על עצמו שהוא המתאים לשליחות וראך ושמח בליבולקראתך 
הרן יצא הגדולה להוציא את בנ"י ממצרים, והוא כבד פה וכבד לשון! אמר לו ה' שא

 לקראתו בשמחה ואח"כ נאמר שהוא ימסור את הדברים לעם ולפרעה.

________ 
 

 ב"ר ויחי פצ"ח, ג. ובספרי פ' ואתחנן עה"פ שמע. 3
 נו, א", הדף בגמ' הוא נאופסחים נו, א ]וכפי שהערנו בגליון הקודם שיש כאן רמז ל"משיח  4

שמורה על הפסיחה והדילוג מן הגלות אל הגאולה, ועד הפסיחה  פסחים! ובמסכת נאואותיות 
 השלימה ע"י המשיח[.האחרונה בגאולה 

"מלשון קו וחבל" )שבו הורידה המרגלים של  –יהושע ב, חי. עיין ברש"י שפירוש "תקות"  5
להראות בעז"ה את  –יהושע, ובו תלו משפחת רחב תקוותם(, והרי זו מטרת חיבורנו "תקות מנחם" 

ריך והשנה, הקו וחוט השני המקשר ומשוה התוכן הנלמד בשיעורי הרמב"ם עם תוכן הפרשה והתא
 )ועיין מה שכתבנו בזה בהקדמה לספרנו "תקות מנחם" ח"א(.

 שמות ד, יד. 6

בליבו", ואומר ע"ז רש"י: "לא כשאתה סבור שיהי'  ושמחונאמר כאן "וראך 
מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה". ז.א. שלמרות שבפשטות יכולה להיות קנאה 

ולה, אהרן לא ביניהם שאהרן יקנא באחיו משה שהוא צעיר ממנו ואעפ"כ עולה לגד
שמח להיות העוזר של משה  –רק שלא הקפיד ולא קינא ולא הצטער, אלא אדרבה 

שפועל תחתיו להביא דברי ה' לעם ולפרעה ולהוציא את בנ"י ממצרים! ואח"כ 
", היינו שבזכות שמחת הלבהנתון על  החושןממשיך רש"י "ומשם זכה אהרן לעדי 

ה ללבוש את החושן והאורים ותומים, א' אהרן בליבו לעזור למשה ולפעול תחתיו, זכ
 מבגדי הכהונה.

לבטל כל קנאה בין אחיו ובין בנ"י, ואדרבה לפעול  –שזהו ענינו של אהרן 
בשמחה ובאחדות ביניהם, שאחדות זו הביאה לגאולת מצרים בשליחות משה 
ואהרן, כמו שגלות מצרים נגרמה בגלל קנאת ושנאת האחים והיפך השלום והאחדות 

ש בתחילת פרשת וישב שזה הביא "ולא יכלו דברו לשלום, וישנאו אותו" כמ"כמ"ש 
למכירת יוסף ולירידת וגלות מצרים, שהיא שורש לכל הגלויות, וכמ"ש כ"ק אד"ש 

לות מצרים והדרך לצאת ממצרים ומכל גמה"מ בלקו"ש בשם הזהר, וע"כ התיקון ל
ואים בפ' ויחי, שבזמן ישראל, וכמו שרשאר הגלויות הוא האהבת ישראל ואחדות 

ואגידה לכם  האספושביקש יעקב לגלות את קץ הימין ואחרית הימים, אמר להם "
ושמעו" )ושמעתי מהרב  הקבצואת אשר יקרא אתכם באחרית הימים", ואח"כ "

מל'  ואגידה –לכם" רומז לאחדות ישראל  ואגידהיהושע שיחי' באלקנין שי"א שגם "
ם!(. וגם הגאולה העתידה והנצחית באה ע"י אחדות אתכ ואגודהוחיבור, כמו  אגודה

ישראל כי סיבת החורבן היתה בגלל היפך אהבת ישראל ושנאת חינם כמו שאומרת 
 והתיקון לזה והיציאה מהגלות היא ע"י אהבת חינם ואחדות ישראל! 7הגמ' ביומא

ולכן גם ההכנות ליציאת מצרים הן ע"י האחדות וביטול הקנאה כנ"ל שנאמר על 
! כמ"ש רש"י שלא רק שלא קינא בגדולתו של אחריו הצעיר בליבו ושמחרן וראך אה

, שזהו ענינו של אהרן כמ"ש בפרקי אבות "אוהב שלום ורודף שלום אוהב שמחאלא 
את הבריות וכו'", וכמ"ש בתניא שאפי' ליהודים פשוטים שאין להם מעלה רק שהם 

שה ולכלל ישראל. ואהרן שלא הי' מלא אהבה, וכ"ש לאחיו מ –בריותיו של הקב"ה 
קינא באחיו הצעיר ופעל באחדות מלאה עשה זאת מתוך שמחת לב שלימה כמ"ש 
כאן "וראך ושמח בליבו" )וגם בתור הכנה ליציאת מצרים הביאו ושחטו ואכלו את 

 פסח בכנופיא ובצוותא(. ןהקרב

שעושים זאת אהרן ובניו הכהנים  כהנים כתרלבואפשר גם לראות בזה קשר 
לכל היהודים המתברכים, וכמו שלומדים חז"ל  אהבה ושמחה אחדותתוך מ

שמָאמֹור לומדים )ולא נאמר "ֶאמֹור"( שיהי'  –להם"  רו  מָאמהנאמר בברכת כהנים "
" ובאהבה ובשמחה, ולכן מברכים הכהנים "וצוונו לברך את עמו ישראל בפה מלא"

 "י(."! וכן ברכת כהנים עושים רק בזמני שמחה )או באבאהבה

 מאה פעמים! –בלי גבול  –במקור 

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר מש"כ בחז"ל כמ"פ על כפל המילים "נתון תתן" או 
פעמים, מאה "אפילו מאה פעמים" )ואין הכוונה דווקא  –"הוכיח תוכיח" וכדומה 

בלי גבול(. ומסביר אד"ש שההסבר הפנימי לכך הוא מכיון שהדברים  ריבויאלא 
הדברים הם  –", ובמקור נתון", "הוכח" –" מקורוק של "כתובים בצורת הדקד

באופן של אין סוף ובלי גבול. ואולי עד"ז גם בעניננו "ברכת כהנים", מכיון שכתוב 
"ָאמור" בצורת מקור )ולא "ֶאמור"(, ובמקור הדברים הם בלי גבול ושלמים, לכן 

א אפי' א' ועד שכהן ששונ האמירה כאן היא בשלימות ובפה מלא בשמחה ואהבה.
 אסור לו לעלות לדוכן. –מהקהל או להיפך 

ולפי"ז ברכת כהנים היא המשך וביטוי למ"ש כאן "וראך ושמח בליבו"; כי 
, ועכ"פ מנין עשרה, ועומדים יחדברכת כהנים מברכים במעמד רבים מישראל 

באחדות ובשמחה )משא"כ אם יש "קפידא" של אחד הכהנים כנ"ל(, ובזכות ה"ראך 
 בו" זוכים הכהנים ג"כ למעמד האחדות והאהבה שבברכת כהנים.ושמח בלי

וברש"י כאן עה"פ הנ"ל שבזכות שמחת ליבו של אהרן זכה "לעדי החושן" על 
, שגם החושן מורה על אחדות ישראל, כי הרי היו בו השמות של כל השבטים ליבו

פרשת ראובן שמעון וכו' היינו שאהרן מאחד בליבו את כל שבטי ישראל. וקשור ל
 שמות שמתחילה "ואלה שמות בני ישראל וכו' ראובן שמעון וכו'".

]חשן גם אותיות נחש,  משיחבגימטריא  שןח  ואחדות מביאה את המשיח, שהרי 
שבביאת המשיח יבורר ויתתקן כל הרע שבא בעטיו של נחש, שהסוף של הרע וגמר 

________ 
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וסיום הגלות, הבירור יהי' בביאת המשיח, וקשור עם ביהמ"ק שמורה על הגאולה 
והחושן הוא כלי החשוב בביהמ"ק שבו הי' ה"אורים ותומים", וכמו שהחושן ששם 
על הלב כמש"נ "והי' על ליבו תמיד" קשור לגאולה שמאחדת את כל כלל ישראל. 

" ישיהוליד את דוד", ואומר כ"ק אד"ש מה"מ ש" וישיונאמר בסוף מכילת רות "
מלכא משיחא. וגם ברכת  דודא ומגלה את שראל", זה מוליד ומבייבטי שחד יר"ת "

מלאה מזרזת ומביאה את ביאת המשיח מי"ד  כהנים שעושים באחדות ובאהבה
 ממ"ש נאו!

 התחברות! –תופל ופתיל  -תפילה 

. וגם ענין התפילה מורה על האחדות עם ה' ועם ישראל: תפילה צריכה להיות ב
"עדה" מישראל, וע"כ נראה  –במנין ובציבור בני ישראל שמתכנסים יחד עכ"פ עשרה 

" שמכנס ומאחד את היהודים! כי אהבת ואחדות ישראל היא הכנסתהמקום "בית 
הכלי לקיום ולהמשכת הברכות וההשפעות שאומרים בתפילה ולכן לפני התפילה 
תיקן הבעש"ט ונדפס בסידור אדה"ז ש"נכון לומר קודם התפילה: הריני מקבל עלי 

מוך"! כי דווקא כשעם ישראל באחדות שלימה הם מצוות עשה של ואהבת לרעך כ
שלימים לקבלת הברכות וכמו שאומרים בסיום השמו"ע בברכת "שים שלום"  כלים

האחדות שאנו  לכלי" מרמז כולנובאור פניך" ]ואולי " כולנו כאחד"ברכנו אבינו  –
 עושים לברכת ה'[.

תוכן והאהבת ואחדות ישראל קשורה באהבת ה' והתאחדות אתו, שזהו ה
כלי חרס" שהכוונה  התופל" מלשון חיבור, כלשון חז"ל "תפילהומשמעות המילה "

 , וכן ענין התפילה היא חיבור היהודים ביניהם ועם ה'.מחבר

שואל אד"ש על ההכרזה  8בשיחות הרבי מהשנים הראשונות ומודפס בלקו"ש
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע " –" ונתנה תוקףבר"ה ויוה"כ בפיוט "

הגזירה"! מה המיוחד לעם ישראל במצוות אלו דווקא? הרי הם ישנן גם אצל 
הגויים שגם הם מקיימים ועושים מצוות ומעשים אלו, ומה מייחד בהן את עם 

 ישראל, כי גם אצלם יש תשובה וכו'?

גמרי ועונה אד"ש מה"מ שם, שאצל היהודים המשמעות של מצוות אלו ל
 שונה ומיוחדת:

(, היינו Repentanceאצל הגויים באנגלית נקראת "רעפענטנעס" ) – תשובה
. ז"א שמתחרטים על מעשים לא טובים. ואצל היהודים אומרים חז"ל חרטה

" ז.א. שגם אם האדם עושה מעשים טובים, תמיד בתשובה"הלוואי שיהי' כל ימיו 
ים הדברים בכוונה והתקרבות יתר, יש מקום לשפר ולהתקרב עוד יותר לה', ולקי

 " מלשון שיבה והתקרבות, ולא רק למי שהי' רחוק.תשובהשזהו לשון "

. ז.א. חסד(, היינו Charityאצל הגויים נקרא באנגלית "טשאריטי" ) – וצדקה
 מחייב שהצדק",  צדקהשעושים חסד לנצרך. משא"כ אצל היהודים נקראת "

 אותנו לעשות ולתת צדקה.

(, Prayer)רייער" אצל הגויים בלועזית נקרא "ּפ – תפילה –ניננו והעיקר בע
" כנ"ל מלשון התחברות )כמו תפילההיינו בקשה ופני' לה', משא"כ אצלנו נקרא "

 התופל ופתיל( שע"י התפילה אנו מתחברים ומחוברים ומאוחדים עם ה'.

, תפיליןוגם  תפילהוגם  מצווהוזהו החידוש שע"פ חסידות גם המילה 
" ציווי וכו', ובחסידות מפורש משמעות של גבורהפשטות יש להן משמעות של "שב

 וחיבור, וגם תפילה ותפילין מל' חיבור לה'. צוותאמל'  מצוהחסד ואהבה: 

והחיבור לה' קשור עם האחדות ואהבת ישראל, כי כמ"ש כנ"ל בהיום יום שבגלל 
 אהבת ה' יש אהבת ישראל שאוהב מה שהאהוב אוהב.

 ני ישראל מן העבודה!ויזעקו ב

. לפי הרמב"ם מצוות עשה של התפילה היא בכל יום, אבל יש ראשונים ג
שאומרים )רמב"ן ועוד( שהמצווה היא שזקוקים לעזרת שמים ומתפללים, זו 

אנחו בני ישראל מן "וי – 9שמותהמצוות עשה מדאורייתא, ורואים זאת בפרשת 
", נאקתםבודה, וישמע אלקים את אל האלקים מן הע שוועתםותעל  ויזעקוהעבודה 

________ 
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ז.א. שכאן התבטאה המצוות עשה מדאורייתא לכל הדעות, שיהודים היו בצרה 
 ונזקקו לישועת ה', וה' שמע את תפילתם ושוועתם.

 רגוםתאחד וקרא מנים ששמות ר"ת 

כותב הרמב"ם ע"ד החיוב  תפילההלכות  בסיום דבר נפלא ביותר!. כאן רואים ד
רגום, ועד כדי כך ש"בעל הטורים" תאחד וקרא מנים שרשה לקרות בכל שבוע הפ

עה"פ בתחילת הפרשה "ואל"ה שמו"ת בנ"י ישרא"ל", וז"ל:  במפורשכותב ע"ז 
נים שחי' ישיר, יעים נקול ברגום תאחד וקרא מנים שסדר הומד לשר אאדם ו"ר"ת: 

עם  : "כל המשלים פרשיותיו10עולם"! עכ"ל. וחז"ל אומרים בגמראלרוכים אבות ר
 ת"השמוז.א. שזהו הזמן לחזק את קריאת  הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו".

בהטעמה ובנעימה יפה, וזוכים לברכות ולאריכות ימים לכולם וברמב"ם למדו הלכה 
 זו בפרשת שמות.

 חוט השני" 5"תקות
 יךסיכום הקשר של ההלכות ברמב"ם לזמן, פרשת השבוע והתאר

 תפילה וברכת כהניםעל סיום הלכות 
 

ובפ' שמות וראך ושמח בליבו שלא  –באהבה ובשמחה  –אמור להם  –ברכת כהנים א. 
 קינא במשה הצעיר ממנו.

 כלים לברכה. –באהבת ואחדות ישראל  –ב. תפילה 
ובפ' שמות וישמע  –לכל הדעות התפילה מדאורייתא  –ג. כשזקוקים לעזרה וישועה 

 אקת בני ישראל.אלקים את נ
 אומר ר"ת שמו"ת. ט"ההחיוב לקרוא שנים מקרא וא' תרגום, ובבעד. בסיום הל' תפלה 

• • • 

ֻשע  ''ה  ה  יום ב' פ' וארא כ"א טבת יום ב' פ' וארא כ"א טבת בעז"ה בעז"ה  ֻשע  ת ְּ   ליוןליוןעעמשיח משיח ההנת נת ששהי' הי' תתי' י' הה  ––  הה""ת ְּ

  ציציתציציתהתחלת הלכות התחלת הלכות וותפילין ומזוזה וספר תורה תפילין ומזוזה וספר תורה סיום הלכות סיום הלכות 

 אות ליציאת מצרים! –התפילין 

, וי"ל ואראוסיימו בפ'  שמותהתחילו בפ'  תפילין ומזוזה וס"תאת הלכות  .א
 הקשר:

וארא מדברות באריכות ובפרוטרוט ע"ד ההכנה ליציאת -פרשיות אלו שמות
מצרים: בפרשת שמות הכנת משה ואהרן והדיבור אל פרעה, ובפרשת וארא ע"ד רוב 

"עתה תראה  11למשה המכות שהיו הכנה ליציאת מצרים. ובסיום פ' שמות נאמר
אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו". וכנראה פסוק 

. ולכן כתוב ואראזה מוסב גם על המכות שקדמו ליציאת מצרים הכתובות מיד בפ' 
תראה" בעי"ן, שהכוונה היא מיד עכשיו, והרי יציאת מצרים היתה רק אחרי  עתה"

ה היתה התראה של ג' שבועות ושבוע א' היתה עשרה חדשים לפחות, כי בכל מכ
המכה, והפסוק אומר שיראה מיד את היד החזקה של יציאת מצרים? אלא שהכוונה 

 היא על המכות שהן הכנה ליציאת מצרים.

קשורים וקיבלנו בעקבות יציאת מצרים  המזוזהוגם מצוות  התפיליןוגם מצות 
 והיד החזקה והמכות:

ובה מצוות תפילין שהיא לאות על יציאת מצרים הרי הפעמים הראשונות שכתש
קדש, והי' כי יביאך, בתור אות  –ואלו שתי הפרשיות הראשונות הכתובות בתפילין 

וזכרון על יציאת מצרים, כמו שאומרים בפ' קדש "והי' לך לאות על ידך ולזכרון בין 
יציאת  – אותל לך והי'עיניך . . כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים". אומר רש"י ע"ז "

מצרים תהי' לך לאות", היינו שהתפילין הם אות על יציאת מצרים, וביד החזקה. 
 חזקה בידוזהו מ"ש בסוף פ' שמות כנ"ל: "עתה תראה את אשר אעשה לפרעה כי 

 ישלחם", שזהו התוכן שכתוב בפרשיות התפילין.

על ידך  "והי' לאות 12וכן בסיום הפרשה השני' שבתפילין, והי' כי יביאך, נאמר
 ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו הוי' ממצרים".

ותחילת פרשיות אלו מדברות ע"ד מצות קידוש הבכורות שנצטוינו בהמשך 
למכת בכורות, וכן מדובר שם ע"ד איסור חמץ ומצות אכילת מצה וקרבן פסח. וכ"ז 

 הכתוב בתפילין קשור עם יציאת מצרים והמכות שהכינו לזה:

________ 
 

 ברכות ח, ב. 10
 שמות ו, א. 11
 בא יג, טז. 12



 ארבעות בין עיניך" מבאר רש"י שני פירושים: א( טוטפות מורה על "ולטוטפ
, לשון דיבור, כמו 14תטיפו, אל 13אל דרום והטףפרשיות. ב( וז"ל: "ומנחם חיברו עם 

ולזכרון בין עיניך האמורה בפרשה ראשונה. שהרואה אותם קשורים בין העינים 
בור והטפה ופרסום בו", ז"א שהמילה לטוטפות היא מלשון די וידבריזכור הנס 

 הניסים, היינו שכל הענינים הקשורים בנס יציאת מצרים והניסים שהיו קודם לכן.

 זז מות! ה' ישמר צאתך ובואך! –מזזות 

. וגם מצוות מזוזה קשורה באופן ישיר עם יציאת מצרים, כנאמר בספרים, ב
שעתה מצות מזוזה היא בהמשך למה שנתנו את הדם של קרבן פסח על שתי 

: "והי' 15זוזות, ואז בזמן מכת בכורות פסח ה' על בתי בנ"י ולא השחית, כמש"נהמ
הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהי' 
בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים", וכהמשך לענין הדם שהציל את בנ"י 

כל מקום שהם, כמו השומרת על בתי בנ"י ב מזוזהבמצרים קיבלנו את מצות 
שראל" ילתות דומר שר"ת " –ש' ד' י' שאומרים שעל המזוזה הרי כתוב שם השם 

שראל(, ועל המילה מזוזות הכתובה בפרשה השלישית ירכי דשראל, או יירות ד)או 
 –זז שבתפילין שמע, והרביעית והי' אם שמוע, אומרים בספרים שמזזות נוטריקון 

וזה בתור שמירה והצלה על בתי ישראל, ובפרט והרבי הכריז על מבצע מז מות.
 במחנות צה"ל וישובי הספר.

 מאחד עם ישראל ומביא הגאולה ממצרים ומכל הגלויות! תורה הספר. וכן ג

 חוט השני" 5"תקות
 סיכום הקשר של ההלכות ברמב"ם לזמן, פרשת השבוע והתאריך

 ה וס"תתפילין ומזוזעל סיום הלכות 
 

 ביד חזקה יגרשם מארצו. –ההכנות ליציאת מצרים  –בשמות וארא א. 
 ב. פסוק זה נאמר בתפילין שהם לאות על יציאת מצרים.

 ג. כמה וכמה עניני התפילין זכר ליציאת מצרים.
 ופסח על בתי בנ"י. –המשך לדם על המזוזות שהצילו היהודים  –ד. מזוזה 

 מביא הגאולה!אחדות עם ישראל  –ה. ספר תורה 
• • • 

 )בקשר להלכות ספר תורה( ספרי תורה! 5
את הרב  יבא' השבתות לפני ההתוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח פגשת

)שהי' עורך הבטאון "מחניים" של הרבנות הצבאית, אחיהם של  מנחם הכהן
 ן ז"ל אבדור ור' פינחס ז"ל פלאי(. הרב מנחםהעיתונאים והסופרים ר' שמואל הכה

הכהן הי' אורח כאן בליובאוויטש בשבת, והוא סיפר לי שבסוף שנות היודי"ם או 
תחילת הכ' הוא הי' הרב של המושבים של ההסתדרות, ונכנס אז ל"יחידות" לכ"ק 
אד"ש מה"מ, וסיפר לרבי שמארגן ומקים בתי כנסת במושבים שיהי' לתושבים בתי 

נסת על ספרי תורה שנותנים כנסת לתפילה ובא לאמריקה להתרים קהילות ובתי כ
 להביא לארץ בשביל בתי הכנסת ביישובים.

הוא  ספרי תורה. 5מיד אמר לו הרבי: מחר בבוקר בעז"ה תקבל כאן במזכירות 
ושאל את הרבי  ספרי תורה! 5כ"כ התרגש, שלמרות שלא ביקש, הרבי אמר לו שיתן 

 האם אני יכול לפרסם זאת?
ר גם לפרסם, ומה שלא לפרסום, גם כאן לא הרבי ענה לו: מה שעושים כאן, אפש

בון אם כדאי לך לפרסם; שחעושים... אבל בקשר לעצם הפרסום, תעשה לעצמך את ה
יתכן שיהיו כאלו שישמעו שתרמתי ספרי תורה, גם הם ירצו לעשות זאת. אבל יתכן 

לא ירצו לתת, א"כ תעשה לעצמך את החשבון  דווקאשיהיו אחרים שישמעו שתרמתי 
 סום כדאי לך...אם הפר

 והוא כ"כ התפעל שהרבי עושה כזה דבר גדול מאד, ולא משנה אם יהי' פרסום..
 ספרי התורה. חמשתולמחרת קיבל במזכירות את 

 

 בטהרה! מבצעים
המבצעים בתקופת חג השבועות תשל"ד )ואז  5כשהורה כ"ק אד"ש מה"מ ע"ד 

זות כשרות בכל פתח יהיו מזושבכל בית  מבצע מזוזהבעיקר הי' ה"שטורעם" על 
ולבדוק בכל הבתים את כל המזוזות שיהי' שמירה על כל בתי ישראל, כמש"נ ע"ז 

"והפלא ה' את מכותך"  –"למען ירבו ימיכם", ואמר כיון שהי' "והפלא" בצד השלילי 

________ 
 

 יחזקאל כא, ב. 13
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בתוך חב"ד התאונה הנוראית שנהרג הרב של כפר חב"ד הרב שנ"ז גרליק ע"ה ועוד 
 ה' הגבורותמבצעים כנגד  5אל, אסון ילדי מעלות, ולכן יש אנשים, ובכללות ארץ ישר

 – מבצעים 03דברות )ואז הבינו שאח"כ כשנהיו  5וגם שבלוחות הברית על לוח א' היו 
( ואז התמימים שכרו כלי רכב )טנדרים( ותלו שלטים הדברות של דורנו עשרתאלו 

בוללות"! וראו נגד ההת טנקיםעליהם, ולרבי הי' נחת רוח גדולה, וקרא להם "
 שהמבצעים הצילו הרבה מההתבוללות ונישואי תערובת.

", טנקובהתוועדות י"ב תמוז אמר הרבי: בהשגחה פרטית קוראים להם "
והבעש"ט אומר שגם מלשונות של גויים אפשר וצריך ללמוד הוראה בעבודת ה', 

 דשים.קזיקין נהרות ט" ר"ת ג' מששה סדרי משנה: טנקו"
הרות! שצריך טמקרבים יהודי דבר ראשון צריך להיות וההוראה היא: שכש

מכל פני', שצריך לתת לו ההרגשה )וכך באמת להרגיש( שאין הכוונה ע"י  טהורלהיות 
הקירוב לשם פני' ואינטרס פרטי, שלא יעשה עי"ז לא כסף ולא כבוד ולא פרסום או 

את כל מוציאים  – נזיקיןקשרים )קאנעקשען( אלא שבאמת רוצים לעזור להם, ואז 
 את כל עניני הקדושה.מכניסים  – "קדשים", ו"סור מרע" –הענינים הבלתי רצויים 

 .(םל שהרבי לא מבקש פרסו"נכתב בקשר לסיפור הנ)
 

 בכל דלת! כשירהמזוזה 
, שבכל בית יהודי תהי' בכל דלת מזוזה כשרה "מבצע מזוזה"על  שהורה הרביכ

ש, שאם בעל הבית לא מבין ואינו מעוניין לשלם עבוד המזוזות, "ובדוקה, ואז אמר אד
ואיני יודע אם המדובר )בין כך צריכים לקבוע שם המזוזות, אלא שדולר א' צריך לשלם 

, כדי שהיהודי ירגיש את (ות דולר על כל מזוזהעל כל המזוזות, או בפשטות לפח
מרכז "י ה"שיצאו ע "שיחות לנוער"כ דוגמא מה"חשיבות ויוקר המזוזה, והביא ע

ז מחיר, שגם אם אנשים לא שילמו "כתוב ע הורה שיהי' ם, שהרבי הקוד"לעניני חינוך
 כל המחיר, אבל צריכים לדעת ולהרגיש השווי.

 וכדאי לפרסם הדברים!
 חידים היתה הוראה להחזיק מזוזה כשרה ובדוקה ברכב[.]ולהרבה י

 

ז, אמר "תשכ ו אייר"כבהתוועדות בשבת לפני  "מבצע תפילין"כשהורה הרבי על 
שהקהל יקבלו על עצמם לעסוק במבצע תפילין ואפילו שלא נשאר זמן רב ולא יספיקו 

אבל אם  (ילה כבר ביום שני בבוקרהמלחמה התח)להניח הרבה עד סיום המלחמה 
התפילין ם הנחות גהי' נחשב לזכות אנשי המלחמה ימקבלים כבר עכשיו לעסוק בזה 

ע שלפני "כ לזכותם ולהצלתם, והביא לדוגמא מהדין בשו"שיעשו במבצעים אח
ד מכריזים על תענית ציבור לזכות נצחון המלחמה, אבל בפועל "י אויבים בי"מלחמה ע

ום שלא יהיו חלשים. ובפועל יצומו מיד לים לצום לפני המלחמה, כי אסור לציכו לא
לזכות ולנצחון הלוחמים, בגלל שקיבלו על עצמם אחרי המלחמה, וכבר עכשיו נחשב 

 והחליטו לצום.
ז כבר "הרי "מבצע תפילין"ש, שאם מקבלים החלטה לעסוק ב"ז אומר אד"ועד

גם אחרי המלחמה. ובאמת ראינו אז  "מבצע תפילין"ניח בלזכות הלוחמים כל מה שי
 ה."שהיו נצחונות מוחצים ועצומים בזמן קצר בעז

 

 אל לבו! יתןוהחי 
שהוא איש חסידי ישר ואמיתי ומסור  ראנעסה "ע מאירת "השבוע הסתלק הרה

ורים לרבים מ, וארגן במסירות עשרות שנים מאות רבות של שיע"ש מה"ק אד"לעניני כ
דיות בעיר כאן ובהרבה ערים ובמיוחד בקיץ ובהרים "וליחידים תלמידי ישיבות לא חב

ובמחנות ודאג במסירות נפש למימון ולכל ההוצאות ולכלי התחבורה, ועכשיו צריך 
, שנלמד ונמשיך בדרכיו! רבים התקרבו ללימוד החסידות "יתן אל ליבו והחי"להיות 

 לותיו.י פעו"ד ע"ולחב
לותו כתב מישהו לרבי על פעולות אלו, ולא העריך כדבעי, והרבי כתב יבתחילת פע

"! וצריכים כולם לדחוף ולעודד את אשרי חלקו וגדול זכותול: ""ק בזה"עליו בכי
 משפחתו שימשיכו במרץ בארגון פעולות אלו.

 צו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.קיה נזכה לקיום היעוד: ה"ובעז

 לעילוי נשמת

 ז טבת"ייארצייט  עלבערגה "ע שבתיר "ב יעקבח "א בעל חסד ולב טוב הרה"ח אי"הרה

ח שירוו מהם שפע נחת יהודי חסידותי "ר שיהי' מליץ טוב עבור בני משפחתו וכל יו"יה

ויגדלום לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות אושר ושמחה והרחבה בגשמיות 

 שוכני עפר והוא בתוכם, ויזכו לשמחת קבלת פני משיח ורננוים הקיצו וברוחניות ויקוי

 צדקנו מי"ד ממ"ש נאו!

 עלבערגשי'  ראובןת "י בנו הרה"נדפס ע

 בית משיח( – 440 – )דברים שנאמרו בסעודות סיומי הרמב"ם בביהכנ"ס וביהמ"ד ליובאוויטש
 !מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדיחי אדוננו 


