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 )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 

 
 

 םע"פ ההוראה שקיבלתי מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו, להדפיס ולפרסם הדברים הנאמרים בעז"ה בסיומי הרמב"
 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!
 

 ד' – טהרהספר 
  ריבער"!ריבער"!אאכתחילה כתחילה ללר"ת "ר"ת "  ––    ל"אל"אישראל"!( || שנה ישראל"!( || שנה   גא"לגא"לד )גימטריא "ד )גימטריא "ל"ל"מחזור מחזור 

  טומאת אוכליןטומאת אוכליןהלכות הלכות והתחלת והתחלת   שאר אבות הטומאהשאר אבות הטומאההלכות הלכות השלמה לסיום על השלמה לסיום על 
    אב )"תשעה באב שחל בו"( כיוון שנדחה וכו' יהפך לששון ולשמחהאב )"תשעה באב שחל בו"( כיוון שנדחה וכו' יהפך לששון ולשמחה--מנחםמנחם  ''טט  דבריםדבריםפרשת פרשת   שבת קודששבת קודשביום ביום 

ֻשָע"ה  ֻשָע"ה ַה'ת ְּ   ליוןליוןעעמשיח משיח ההנת נת ששהי' הי' תתי' י' הה|| || ַה'ת ְּ
  

  שאר אבות הטומאהשאר אבות הטומאההלכות הלכות   סיוםסיום  --  אבאב  ' מנחם' מנחםטט  שבת קודששבת קודשיום יום 

 הלכתיות ובעבודת ה' הרוחנית –טומאות וטהרות 
שמכל הלכה בתורה  1ק אד"ש מה"מ אומר בשיחות פעמים רבותכ"א. 

אפשר ללמוד הוראה רוחנית בעבודת ה', ז.א. שבנוסף למשמעות 
 הפשוטה של ההלכה שמורה מה מותר או אסור לעשות, מכיוון

יש לה גם משמעות בעבודה רוחנית  –היא מלשון הוראה"  –ש"תורה 
 ששייכת לכל אחד ואחד כי התורה ניתנה לכל אחד מישראל.

 
והמקור לזה הוא ברמב"ם בסוף הלכות "תמורה" וכל ספר ה"קורבנות" 

לתקן  3מ"גדול העצה" 2שאומר "שכל ההלכות הם עצות מרחוק"
 הדעות ולישר את כל המעשים".

 
אומר אד"ש: שהוא פסוק מפורש בפרשת מקורו של הרמב"ם? ומנין 

נאמרו הדברים למדו הלכות אלו בה ( ובאותה שנה )תשס"] 4ואתחנן
זה חל בסמיכות  "בהשגחה פרטית" השנהו  שמיניבשבוע פרשת 

 המו"ל[ –רשת ואתחנן לפ
 

שם נאמר "ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה ליראה את ה' 
לא רק המצוות הקשורות  –החוקים האלה  אלוקינו", ז.א. שכל

בעבודת ה' ובאהבת ה' ויראת ה', אלא גם המצוות שלכאורה הם רק 

________ 
 

 לקוטי שיחות חכ"ז פרשת שמיני 1
 ישעי' כ"ה, א. 2
 ירמי' ל"ב, י"ט. 3
 כ"ד. ,ואתחנן ו' 4

 עניינים טכניים, כמכירה ונזיקין וכדומה, מטרתם היא ליראה את ה'!.
 
 אשר –שאר 

 " מורהשאראבות הטומאות", ו" שארהרמב"ם קורא להלכות אלו " .ב
 ים וטפלים לאמת ולקדושה.על הקליפות שהם וחיותם כשירי

, 5"עשיתי במצרים אשרולגבי מכות מצרים אנו מוצאים שנאמר "אותותי 
שהמכות  8שכתוב בספרים 7, ואומר אד"ש6שמתי בם" אשרוכן "אותותי 

מורה על הגילוי אלוקות שלמעלה  501, כי 501" גימטריא אשרקשורות ב"
רה על העולם מו 500מהעולם וסדר ההשתלשלות שמשם באו המכות. כי 

ובין רקיע  ,שנה ת"קהארץ לרקיע מהלך  "מן וסדר ההשתלשלות, כמאמר
ספירות מחסד ועד הוד  5שנה". )כי עיקר הספירות הן  ת"קלרקיע מהלך 

=  10-ועשר מ 10-כפי שכלול מ 5-השפעה למטה. והכי היסוד הוא כבר 
שלמעלה מסדר ההשתלשלות. וזהו  א'-מורה על גילוי ה 501-( ו500

שמורה על אושר ותענוג שלמעלה מחכמה וסדר  501אשר" גימטריא "
 ההשתלשלות, ומגילוי זה באו המכות.

________ 
 

 שלח יד, כב. 5

 בא י, ב. 6

, ומדובר שם על האור "כי טוב" שהאיר רז – אור)גימט'  207ז' אדר עמ' –צוה לקו"ש חכ"ו פ' ת 7
, לפי ל' רש"י ז' אדר –בגימט'  –" אורהיום ההולדת וההסתלקות של משה רבינו, ולהעיר ש" –בז' אדר 

" )ואד"ש אורהבחומש )שמות ב, ב( עה"פ "ותרא אותו כי טוב הוא": "כשנולד נתמלא הבית כולו 
 מע"ל. Xלא מסביר ש"נתמ

סידור האריז"ל )סי' רש"ש וכן בקול יעקב( בסדר ההגדה פיסקא ר"י הי' נותן בהם סימנים )הע'  8
33.) 

 נוסח ה"שער" כפי שנכתב על ידי הרב ראפ ע"ה
 

 לרגל "סיום השלושים", ויהיו דברים אלו לעילוי נשמתומהדורה מיוחדת 

 על סיומי הרמב"ם
 פרשת ואתחנן, 

 י"ב מנחם אב
ֻשָע"ה  ַה'ת ְּ

 

 ליון!עמשיח הנת שהא תי' ה

 עד מתי?!

 

 גליון מס'
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ולכן על הר"ת של המכות כתוב בהגדה של פסח: "רבי יהודה היה נותן בהן 
. ורוב המכות הרי כתובות 501" שהן גימטריא דצ"ך עד"ש באח"בסימנים 

 .ואראבפרשת 

" )אבות הטומאות( שזהו שארשזהו הרמז במילה "ואולי אפשר לומר 
ששובר  הגילוי שלמעלה מסדר ההשתלשלות – "אשרזה של "-הלעומת

 ,ה מטעם ודעתת מצרים שהיא באופן של שטות שלמטאת קליפת וטומא

למטה מסדר ההשתלשלות ושפלה ביותר "תחתון שאין תחתון למטה 
( אז 177-182ח"א ) מנחם-הימנו". )ועיין מש"כ כעין זה בספרנו "תקות

 למדו במחזור כ"ד הלכות אלו בתקופת חג הפסח ויציאת מצרים(.

וע"י ביטול קליפת וטומאת מצרים, זוכים ליציאת מצרים ועי"כ לגאולה 
 השלימה ולהתגלות מלך המשיח, מי"ד ממ"ש, נאו!

 "וע חילול ה' גדול!הצלחנו למנ"
שלמעשה הייתה "גירוש יהודי גוש קטיף וצפון  צוע האכזרי של תוכנית "ההתנתקות",אב תשע"ה נציין עשר שנים לבי-השנה בתאריך י"ב מנחם

חם ראפ ע"ה, ברצועת עזה. ויש לקשר זאת ב"השגחה פרטית" שזהו גם "סיום השלושים" של הרב יקותיאל מניישוב יהודי השומרון" וחורבן קהילות 
לחם בשליחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיו"ר "המטה העולמי להצלת העם והארץ", וכידוע שהיה מראשי הלוחמים כשבמשך עשרות שנים כיהן 

 שליט"א בכל כוחו על מנת למנוע צעד מסוכן זה.
 

)וכן נדפסו הדברים בגליון "תקוות מנחם" מס'  770 –כשנתיים אחרי הגירוש בחודש סיוון שנת תשס"ז, ב"סיומי הרמב"ם" שנערכו אז בבית משיח 
( זעק הרב ראפ ע"ה בכאב לב את "זעקת המלך" ,סיפר מזווית אישית על התקופה שלפני ואחרי הגירוש, דחה את הטענות שהושמעו כלפי המטה, 73

 נחלות" שלמדו באותה תקופה. "הלכות והתחלת ונטען" טוען "הלכות וכמובן קישר זאת עם סיום

 

שהבאתי לרבי בפעם השניה את הרב ישראל מאיר לאו שליט"א      
)שהיה הרב הראשי לארץ ישראל והיום הרב הראשי של תל אביב(, 
כשיצא מה"יחידות" סיפר לנו, שמיד כשנכנס )הוא נכנס מיד אחרי שיצא 
עסקן גדול וחבר כנסת חשוב של מפלגה חרדית( אמר לו אד"ש: "זאגט 

לי הרב לאו( אם מישהו אומר לך דבר לא נכון מיר הרב לאו )=תאמר 
 ויודע שהשומע יודע שזה שקר, האם הוא עובר על איסור אמירת שקר?".

 
; האם "איסור אמירת שקר"מה פירוש  :היא "החקירה"ש זאת אומרת

הכוונה לרמות את הזולת, וכאן לא רימה אותו, כי הוא יודע שהשומע יודע 
ר מהפה, ולפועל הוא שהדברים לא נכונים, או שהאיסור להוציא שק

 שיקר?
 

)שהיא המקור  9ומיד הרב לאו ענה לרבי, עפ"י הגמ' במסכת שבועות
להלכות האחרונות שבסיום הלכות טוען ונטען,( שגם מי שיש לו תביעה 
צודקת, אבל יודע שאם יטען את הטענות האמיתיות לא יוכל לגבות 

נות, וההלכה ולהוציא הממון, רק אם יטען טענות או עובדות שאינן נכו
אומרת )בגמ' וברמב"ם( שאסור לעשות זאת היות "והתורה אמרה מדבר 
שקר תרחק". ובזה רצה הרב לאו לפשוט את שאלתו של הרבי שאפי' 
במקרה שהוא לא מרמה, אבל אסור להתבטא בשקר. והשאלה נשארה 

 תלויה...
 

אמנם כמה שבועות אח"ז התייחס הרבי בשיחה בהתוועדות לשאלה זו, 
ט אותה. השיחה היתה בקשר לשלמות הארץ, ואז אמר הרבי: ופש

שמכיוון שאנו מתעסקים גם עם גויים להשפיע עליהם שיקיימו ז' מצוות 
במקרה כזה גוי לא עובר על איסור  בני נח, אומרים גם מילה טובה על גוי;

שקר ויהודי כן עובר; גם הגוי אסור לו לשקר ולרמות ]וזה נכלל ב"דינים", 
 בני נח[ אבל במקרה כזה שהוא לא רימה הוא לא עבר.  ממצוות

 
אבל יהודי גם אם לא מרמה אסור לו לומר שקר, כי התורה אומרת "מדבר 

 שקר תרחק", וכל אמירת שקר היא עבירה, ומצוה זו לא חלה על הגוי.

________ 
 

 לא, א.שבועות  9

 
 

 הגויים לא עברו על "איסור שקר"
ו הרבי דיבר זאת בכאב בהתועדות, בהתיחסו לכל ההסכמים שהי

 לממשלת ישראל עם הערבים )"קעמפ דייוויד" וכדומה(; שגם הגויים
 ידעו שהיהודים אינם מאמינים לכל הבטחותיהם, והיהודים יודעים

שמלכתחילה הערבים אינם מתכוונים לקיים את הבטחותיהם, ולכן לא 
על איסור "שפיכות דמים" אבל לא כן עברו עברו הגויים על איסור שקר ]

 שקר[.
 

וההשפלה של ממשלת ישראל, שמלכתחילה ידעו ז.א. שהשפלות 
שהערבים לא מתכוננים לקיים כל הבטחותיהם ובכ"ז הסכימו לוותר 

ציבור רימו ואמרו שיש להם הסכמים את הולמסור להם. ואמנם 
והבטחות כדי להוריד הכעס מעליהם, אבל הממשלה ידעה שהערבים לא 

 שפלה...?!כך היא הה-הולכים לקיים שום דבר מהבטחותיהם, עד כדי
 

וענין זה מתקשר גם עם מה שמתחילים עתה ללמוד הלכות נחלות; 
שאמנם הכוונה היא לכל הירושות, אבל זה מתחיל מנחלת ארץ ישראל 
שעלינו לשמור כבבת עינינו, ולא לוותר ולמסור לא רק אפי' שעל אחד, 

 תר מארץ ישראל אפי' כחוט השערה! אלא אד"ש מה"מ אומר שאסור לוו
 

שמלכתחילה ידעו היא של ממשלות ישראל, הגדולה התרמית  :בקיצור
שהערבים לא יקיימו ההסכמים, ובכל זאת מסרו להם והונו הציבור, הננו 
ממשיכים בדברי אד"ש מה"מ למר משה קצב ע"ד ה"חילול ה'" 

 על זה.שבמסירת שטחי ארץ ישראל והסכנה בדיבורים 
  

 
 "ת שטחיםמסיר"חילול השם ב

נוסף לסכנה הנוראה ופיקוח נפש שבמסירת השטחים והדיבורים ע"ז, יש 
בדבר חילול ה', כמו שאמר אד"ש למר משה קצב )שהיה אז שר 
התחבורה(: "שאם יהודים מאמינים מוסרים את ארץ ישראל הרי זה 
חילול ה'". וזה נכלל גם באיסור למסור בגלל מ"ש בשו"ע או"ח סימן 

 כ



( שב"ישוב על הספר יוצאים עליהם בכלי 10בעירובין שכ"ט )עפ"י הגמ'
זיין ומחללים עליהם השבת ]ולא מוסרים[ אפילו קש ותבן, שמשם תהא 

 הארץ נוחה ליכבש לפניהם".
 

היה אחד מחשובי ומנהלי חב"ד, מי שבאמת פועל כל יום רבות בשלימות 
קטיף )מה שבציניות וברמאות -הארץ, אבל לפני גירוש היהודים מגוש

קטיף אינו נכלל -ראו לזה "התנתקות"(, טעה ואמר שהגירוש מגושק
בהלכה זו שאסור למסור שום דבר, אפי' מתבן של קש ותבן כי "משם 
תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם", היות ובין כך יש להם גישה לגבולות 

 שלנו מצדדים אחרים של גוש קטיף. 
 

איך שמאותם אבל כמובן שהדבר אינו נכון, והיום רואים במוחש 
המקומות שעזבנו וגורשנו שם זה מקור הטרור, משם יורים עלינו את 
הקסאמים ושם מצבור הטרור הענק ביותר. ודרך ציר פילדלפי שעזבנו 
משם מעבירים הכי הרבה נשק ואמצעי לחימה במעברים ובמנהרות, ה' 

 ישמרנו ויצילנו!
 
 

 במה ניצחנו?

צלת העם והארץ", בשביל מה יש כאלה שטוענים לנו, "המטה העולמי לה
הוצאתם את כל המאות הרבות של אלפי דולרים, הרי בין כך מסרו וגירשו 

 היהודים, ומה כבר פעלתם?!
 

ואני עונה להם: ראשית, מה שאמר יו"ר הועד למען שלימות העם הרב 
יהודה פלדי ז"ל, שאד"ש ביקשו לדבר בהתוועדות בקשר למיהו יהודי 

, והוא סיפר ששואלים אותו "מה כבר ולבקש אנ"ש שיתרמו כסף
 פעלתם?", בין כך בינתים לא תיקנו את החוק?!

 
ועל כך הוא ענה לשואל, במה אתה מתעסק? וענה לו הוא שליח של 
אד"ש, ומה המטרה? להביא את המשיח! ושאלו ע"כ האם כבר פעלתם?! 
והתשובה היא שכל פעולה טובה מביאה ומזרזת את הענין עד שבעז"ה 

 נפעל. בקרוב
 

ובעניננו גם ראינו במוחש שפעלנו עם כל הפעולות להסברת האסון של 
בסוף גירשו באכזריות את היהודים, ומסרו את  –הגרוש, למרות שבפועל 

 השטח.
 

לפני הגירוש עשינו הסברה מאסיבית לחברי הליכוד, אז היה משאל בין 
סברה מתפקדי הליכוד אם הם מסכימים לגירוש, וחוץ משאר פעולות הה

האחרות )ביקורי בית מהרבה חוגים וכדומה(, היו לנו אלפיים אוטובוסים 
שנסעו במשך חודשיים עם שלטים גדולים והמסר וההסברה הזו, ובפועל 

 ראינו במוחש, שהצלחנו בגדול;
 

בדבריו של הרבי למשה קצב ביו"ד שבט תשנ"ב, אמר לו ]ואני אישית 
שמעתי המילים כי הבאתי אותו ועמדתי שם[ ש"אם למסור את ארץ 
ישראל יותר טוב שיקומו ויעשו זאת ממשלה של גויים ]וברשימה שהגיה 
הוסיף הרבי ע"ז בכתי"ק: ר"ל[ או יהודים שאינם מאמינים, שאם יהודים 

 את הארץ הרי זה חלול ה'!  מאמינים מוסרים

________ 
 

; שאם מצייתים לדברי הרבי מלך המשיח, ולא גאולה –גימטריא  – מה]ולהעיר;  מה, א. 10
מוסרים ולא מדברים על מסירת שטחים אפילו שעל וחוט השערה, זה שומר ומזרז המשיח 

 והגאולה מיד![

]ואמנם כרגיל הרבי לא הסכים שעל כל דבר יגידו חלול ה', כי חלול ה' 
הוא דבר חמור ביותר, ואפשר לומר זה לא קידוש ה'. )כך שמעתי מהרב 
דוד שי' רסקין ששמע זאת מהרבנית חנה נ"ע אמו של אד"ש, שהרבי 

הרב רסקין הכיר אותה אמר לה: "לא על כל דבר צריך לומר חילול ה'?!". 
אישית מאז שהי' בן בית ועזר בביתו של ר' לויק זצ"ל בעיר גלותו אלמא 

ואמנם ברשימה השיחה  ענין זה אד"ש כן אמר חילול ה'!!וב (אטא
המוגהת ע"י אד"ש לא כתוב יהודים שאינם מאמינים, כי כנראה לא רצה 

, אבל הוא אד"ש לכתוב בפירוש ולהדפיס על יהודים "שאינם מאמינים"
 אמר זאת במהלך השיחה כמה פעמים ואני שמעתי בפירוש.

 
כל רשימת השיחה היא מוגהת בפרטיות ע"י אד"ש, וכמו למשל מה 

שנים  5-שאומר אד"ש: שאם שמיר ימשיך לדבר על תכנית אוטונומיה ל
)שפירושה לבסוף מסירת השטחים, ונכלל בגדר האיסור המפורש ד"לא 

היהודים מדברים ומסבירים זאת, העיקר תחנם", ולא משנה איך 
שהערבים מתייחסים לזה שהשטח יהי' שלהם( אזי לא רק שמעון פרס 
יילחם בשמיר, גם אני )נוקב אד"ש בשמו המלא הקדוש( מ' מ' 
שניאורסאהן יהי' הראשון שיילחם בו. ואותם הכוחות שהשקעתי שתקום 

כוחות שלי ממשלה של שמיר, אעשה כל מה שביכולתי ובכל התוקף וה
 נגד שמיר שתתפרק הממשלה!

 
וכשכתבנו ההנחה של השיחה, חשבנו שאד"ש מסתמא לא ירצה שנזכיר 
בדפוס ובפרסום מפורש את שמו הק', ורק כתבנו "אני", אבל כשהגיה 
כ"ק אד"ש הרשימה הוסיף בכתב ידו את שמו הפרטי. שזה ע"ד מ"ש 

נצח, שבשביל במאמר ההילולא "באתי לגני" )אות יט( בענין מדת ה
הניצחון מבזבז המלך את כל האוצרות הכמוסים )כולל את שמו(, העיקר 

 כדי לנצח[.
 

וכנראה הרבי סבור שהליכוד נקראים יהודים מאמינים ולא משנה כ"כ 
דעתו של האדם הפרטי, אלא הליכוד בכללות מאמינים, מלבד הרכב 
 האנשים שברובם יהודים מסורתיים ומאמינים; חשוב מה שכתוב

ב"מצע" של הליכוד, האומר שארץ ישראל שייכת ליהודים כנאמר בתנ"ך 
הרי"ז  –שקיבלנו מהקב"ה, ואם הם שמכירים במתנה מהקב"ה מוסרים 

 חילול ה'!
 

ובענייננו: כאן תשובה לכל אלה ש"תואנה הם מבקשים" וטוענים מה 
פעלנו עם כל הכספים שהוצאנו להסברת הסכנה שבמסירת השטחים 

 ר"ל מסרו את גוש קטיף וגירשו משם היהודים?!הרי בפועל 
 

והמענה הברור הוא, שה' לנו ניצחון גדול!; במשאל מתפקדי הליכוד 
בהתחלה לפני הפעילות שלנו עשו סקר ביניהם והתוצאות היו שרוב גדול 

אחוז( תומכים ומסכימים עם אריק שרון לגרש  70-80מחברי הליכוד )
 2,000ל אחרי שפעלנו והיו לנו היהודים ולמסור את גוש קטיף, אב

אוטובוסים במשך חדשיים עם שלטים, והסברה נגד הגירוש והמסירה 
אחוזים(  70)ועוד פעולות הסברה( השתנה המצב והי' רוב מוחץ )

 שהצביעו נגד. 
 

ואמנם בפועל זה לא עזר וגירשו היהודים ומסרו את כל רצועת עזה וגוש 
ש עריץ ודיקטטור לא הוגן שלא זה בגלל שאריק שרון הוא אי -קטיף, 

מתחשב בדעת חברי הליכוד שמינו אותו, ז.א. שעשה זאת על דעת עצמו, 
ולא בשם חברי הליכוד ולא בהסכמתם, ז.א. שאנשי הליכוד לא מסרו 
ונמנע חילול ה' גדול! ]וכנראה שאצל הרבי חילול ה' גרוע יותר מפיקוח 

א יהי' חילול ה' ]כי אם נפש, כי הרי מוסרים את הנפש על קידוש ה' ושל



היתה בא"י ממשלה של גוים או שמאלנים שלא מאמינים, כנראה היו 
מוסרים יותר והסכנת נפשות ופיקוח נפש היתה גדולה יותר )כמו שאומר 
הרבי )למשלחת חסידי גור( בקשר לשמעון פרס, שאם הוא יהי' ראש 

 ממשלה יהי' כל הזמן טרור ונפגעים(.[
 

שלנו חסכנו את החילול ה', שלא הליכוד מסרו, וע"י פעילות ההסברה 
 אלא אריק שרון בעצמו, ובענין זה הי' ניצחון גדול!

 
ועל אריק שרון ה"לימוד זכות" שעשה זאת לא "להכעיס" אלא 
"לתיאבון", כי רצה לנקות עצמו שיורידו ממנו ויסגרו התיקים המשפטיים 

נסיגה...", ובאותו שהיו נגדו, וכזכור שאמרו אז "כעומק החקירה עומק ה
שבוע )שלהי סיון תשס"ד( שאריק שרון הבטיח לשמאלנים והצהיר: 
שעד תשעה באב בשנה הבאה לא ישאר שום יהודי ר"ל בגוש קטיף! 
ובאותם הימים הצהיר היועץ המשפטי, מני מזוז, שסוגרים לאריק את כל 

 התיקים הפליליים...
 
 

 האסון שבבחירת פרס

שעשו נציגים חרדים שהצביעו בעד שמעון ודרך אגב; חמור מאד מה 
פרס לפרעזידענט! ולא משנה מה שמתרצים ומצדיקים עצמם שרב גדול 
הורה להם ע"כ ]גם "רב גדול" אינו יכול ללכת נגד ההלכה ונגד ההיגיון, 
וצריך לפסוק עפ"י ההלכה להגן על חיי יהודים, ולא יכול לפסוק ככל 

תת דין וחשבון, ולהוכיח "מהיכן העולה על רוחו, וגם רב חשוב צריך ל
 דנתוני" 

 
]ואצל כ"ק אד"ש ראינו )שלמרות שאף א' לא ביקש ממנו שיסביר עצמו, 
והאמינו בדבריו, כי ידעו שיודע את כל פרטי ההלכה ופרטי המציאות( 

 בענוותנותו בכל הוראותיו הסביר עצמו בפרטי פרטים[ 
 

צד השני יש לו הרבה ובפרט רב שקשור עם מפלגה שיש חשד שוחד, כי ה
כסף שמקבל מכל שונאי ישראל באירופה והערבים, ומבטיח כסף 

"כי ה' אלקיכם וגו' ולא  11למוסדות התורה ולעסקנים, וכידוע מ"ש בפסוק
יקח שוחד", ומפרשים זאת, שהכוונה אפילו לשוחד עבור ענייני ומוסדות 

אין ענין הקדושה, והם גם היו שותפים לאוסלו שהביא לאלפי נפגעים. ו
להבליג, אלא אם נוקיע ונוציא המוגלה מתוכנו, אולי יתעוררו ויעשו 

 תשובה ויתחרטו בעז"ה.
 

והאסון שבבחירת פרס, חוץ ממה שכנראה הוא ינצל את מעמדו לקדם 
ולדחוף מהלכים מדיניים של מסירת השטחים וגירוש יהודים )למרות 

ץ(. ואפילו אם שלא יהי' יותר בממשלה, אבל ר"ל יכול להשפיע מבחו
בעז"ה זה לא יקרה, עצם הדבר שאדם שאשם והביא לפשעי אוסלו וכל 
הנפגעים והפעולות שאח"ז, במקום שיוקע בפרסום גדול, נבחר לתפקיד 
הכי רם הרי"ז חילול ה' נוראי! וביותר וביותר כשתומכים בזה יהודים 

 מאמינים וחרדים!
 

כל ארץ ישראל, ויזרזו ויה"ר שבקרוב ממש יתבטל כל הנ"ל, וישמרו על 
 הגאולה והמשיח מי"ד ממ"ש, נאו!

  

  

________ 
 

 עקב, י, יז. 11

  טומאת אוכליןטומאת אוכליןוהתחלת הלכות והתחלת הלכות   --יום ראשון י' מנחם אב )צום נדחה( יום ראשון י' מנחם אב )צום נדחה( 

 "אוכלין" –הקדשים והקרבנות 
א. בהלכות האחרונות של הלכות טומאת אוכלין כותב הרמב"ם שכל 

 קדשיו;ההלכות של טומאה וטהרה צריכים בעיקר בשביל עניני מקדש ו

וז"ל בפרק ט"ז הלכה ח' "כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות 
הטומאות והטהרות אינו אלא לענין מקדש וקדשיו ותרומות ומעשר שני 
בלבד. שהרי הזהיר את הטמאים מלהכנס למקדש לאכול קודש וכו' אבל 

 החולין אין בהם איסור כלל..." 

שביל להיזהר בעניני ז.א. שאת הלכות הטומאות אנו לומדים בעיקר ב
מקדש וקדשיו, ואת עניני טומאות אוכלין בפרט לומדים בעיקר בשביל 
להיזהר בקודשים ובקרבנות )שהם "אוכלין"( שעלינו לדעת אם נטמאו 

נאמרו בה ]באותה שנה )תשס"ז( וכיצד, ואם מותר להקריבם ולאוכלם. 
 "בהשגחה פרטית"והדברים למדו הלכות אלו בשבוע פרשת ויקרא, 

השנה מתחילים הלכות אלו בסיום "ימי בין המצרים" שאז יש מקיימים 
אנו את הוראת כ"ק אד"ש מה"מ ללמוד את העניינים הקשורים לבית 

 . המו"ל[ –המקדש, שזה מזרז ומקרב את הגאולה האמיתית והשלימה 

 

 הטומאה מתאוה לשרות ולינוק מהקדושה
ה' לתנאים איך מסביר שיש טעם והוראה בעבודת  12ב. בשיחת אד"ש

האוכל נעשה מוכשר לקבל טומאה; א( שיהיה ראוי למאכל אדם. ב( 
 שיבוא עליו מים. ג( שלא יהיה מחובר בשום שורש לקרקע.

ואומר אד"ש שכל אחד מתנאים אלה יש בו הסבר והוראה בעבודה ה'. כי 
כל ענין בתורה הוא מלשון הוראה. וההוכחה מהתורה לזה הוא מ"ש 

ויצונו הוי' לעשות את החוקים האלה ליראה את הוי" בפרשת ואתחנן "
שמזה רואים שכל דיני התורה לא רק ענינים תוכניים הקשורים בעבודת 
ה', אלא גם ענינים הנראים לכאורה כ"טכניים" הם הוראה בעבודת ה', כמו 
שאומר הרמב"ם בסוף הלכות תמורה שכל דיני התורה הם "לתקן הדיעות 

 וליישר כל המעשים".

הסיבה למה דוקא מאכל אדם מקבל טומאה, היא כמ"ש אדה"ז בהלכות ו
שהטומאה אינה מתאוה לשרות אלא דוקא במקום של  13רהשכמת הבוק

קדושה שנסתלקה וכו' ]ולכן אין צריך להזהר ממגע גוי שלא נוטל ידיו[, כי 
החיות לטומאה היא מצומצמת ולכן היא מתאוה לקבל יניקה מהקדושה. 

" שקאי על עם 14הקשור למאכל אדם ו"אתם קרויים אדם וע"כ דוקא בדבר
" גם מלשון אדמה לעליון. ז.א. שהוא גם מאכל 15ישראל כמ"ש "אדם אתם

האדם העליון, ולכן משם הטומאה רוצה יניקה, ]וכן ענין המים מראה על 
השפעת הקדושה וכן של ההתחברות והשפעת הקדושה על אחרים, ריבוי 

 מים על האוכל מקבל טומאה[. הקדושה, ולכן רק אחרי שבא

"אדם כי יקריב מכם",  16ונקודה דומה יש בתחילת פרשת ויקרא שנא'
ואומר ע"ז בזהר שמוסב על בני ישראל אתם קרויים אדם, כמש"נ 
ביחזקאל "אדם אתם", מלשון "אדמה לעליון", ולכן מקבל טומאה, כי 

 הטומאה רוצה לשרות שם עליהם, ומתאוה לינוק מהם, כנ"ל.

 
________ 

 
 לקו"ש חלק לז פרשת שמיני. (12

 "ת ס"ד ס"ב.או"ח מהד 13)
 יבמות סא רע"א. (14
 יחזקאל (15
 טו, ב. (16

  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 

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


