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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו
שלום וברכה!

החסידי  הרגש  "אשר  המלך,  אורחי  לקהל  להגיש  הננו  ושמחה  גיל  ברגשי 
שלהם האיר בהם בגילוי" ובאו להיות בחודש השביעי בבית חיינו — 770 — 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  אמותיו  בד'  להסתופף  משיח,  בית 
"בחצרות בית ה'", את הקובץ השלישי בסדרת קבצי חודש תשרי בליובאוויטש 

תשע"ח, "כמים ים מכסים".

קובץ זה יוצא לאור לקראת וא"ו תשרי ה'תשע"ח - סיום המחזור הל"ו בלימוד 
הרמב"ם היומי, והתחלת המחזור הל"ז. בהקשר לכך, קובץ זה עוסק בעיקר 

בעניינים הקשורים לתקנת הרמב"ם.

בתחילת הקובץ מופיע לקט קצר המצביע על הקשר המיוחד בין פסיקותיו של 
הרמב"ם - בימים ההם - לבין התייחסויותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח - 
בזמן הזה - במגוון נושאים. סקירה זו נערכה והודפסה בגיליון 'בית חיינו' מס' 
110, לקראת סיום המחזור השמיני בלימוד הרמב"ם, בחודש תשרי ה'תשנ"ב.

בהמשך, ימצא הקורא שני סקירות קצרות על שני ספרים שיצאו לאור בקשר 
סיומי  ו'ספר  החזקה',  היד  לספר  מקומות  'מראי  ספר   - הרמב"ם  תקנת  עם 
מלך  שליט"א  מהרבי  מיוחדת  והדרכה  להתייחסות  זכו  אשר   - הרמב"ם' 

המשיח, בכל שלבי ההדפסה.

שאומר  ה'הדרנים'  על  ומקיפה,  מרתקת  מיוחדת,  סקירה  מובאת  כן,  כמו 
המופלאים,  החידושים  סיומי הרמב"ם;  לקראת  הרבי שליט"א מלך המשיח 

הביאורים הגאוניים, וההתרחשויות שמסביב.

לבסוף, מובא חלק שני מיומן מפורט מימי חודש תשרי ה'תשמ"ח. היומן נערך 
בליובאוויטש        "תשרי  הספר  מתוך  משיח'  של  תורתו  להפצת  'המכון  ידי  על 

— שלושת ימי קדושה רצופים", ותודתנו נתונה להם על כך. 

•

יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים  זה  בטוחים אנו שקובץ 
חיות  בתוספת  בעיקר  המתבטאת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק 

פתח דבר



בשליחותו היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי 
שליחותו העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה 
משיח בא", עליה הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים בוודאות 

גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
שמה",  להמצא  רגיל  שהיה  מקומות  ובכל  האב,  רגלי  בהן  שדרך  במסילות 
נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים 
בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה 
ואזי  ח"ו,  ריקם  חזר  לא  הק'  מדבריו  אחד  ואף  המה,  נצחיים  דבריו  וכל  זו, 
"נדרי לה' אשלם — נגדה נא לכל עמו" — נכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י — 

ובהם ישמע בקול רם קולם של כל קהל התמימים ואנ"ש — את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימֹות המשיח, וא"ו תשרי תשע"ח
קט"ו שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ



6 | פותחין בדבר מלכות
לימוד הרמב"ם – לבן חמש למקרא!

12 | ממשה עד משה
השוואה בין פסיקותיו של הרמב"ם - 

בימים ההם - להתייחסויותיו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח - בזמן הזה

24 | קידוש שם שמים וקידוש שם הרמב"ם
סקירה מרתקת אודות עריכת סיומי 

הרמב"ם ברחבי תבל

32 | למהותו של הדרן
סקירה על חידושו המופלא של כ"ק 

אד"ש מה"מ בספר ה'י"ד החזקה'

40 | אור חדש ומחודש
סקירה אודות מהותם של ה'הדרנים'.

66 | שנת תשמ"ח
יומן משנת תשמ"ח במחיצת כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

72 | לימוד הרמב"ם היומי וסיומי הרמב"ם
 התוועדות חסידית

עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג

תוכן עניינים



 לימוד הרמב"ם –
לבן חמש למקרא!

צריך "ראי'" אם מותר ללמוד רמב"ם כפשוטו או לא? – שיקראו לבן חמש 
למקרא )שאינו שייך אפילו לשקלא וטריא של משנה(, ויקריאו בפניו את 
מזה  הוציא  דין  פסק  איזה  אותו:  וישאלו  היד,  שבספר  הראשונה  ההלכה 
הבן חמש למקרא? . . עונה הבן חמש למקרא: יש לו דין ברור! ותוכן הדין – כי 
 עליו לדעת שישנו הקב"ה, ומהקב"ה נבראו כל העולמות, כולל הוא בעצמו!

משיחת י"ב תמוז ה'תשד"מ, הנחה בלתי מוגה

א. כרגיל בתקופה האחרונה, מקשרים 
את ההתוועדות עם הענין של ההצעה 
– ההולכת ומתפשטת – ללמוד שיעור 
ברמב"ם – שכאמור לעיל, הי' "מורה 
הנבוכים"  ו"מורה  בזמנו  הנבוכים" 
עד סוף כל הדורות וכו' – ובפרט כפי 
שהוא הוציא זאת לאור בלשון קצרה 
בספרו   – הלכות"  "הלכות  וברורה, 
ללמוד  ההצעה,  היתה  ולכן  היד. 
שיעור ברמב"ם באופן שיסיימו זאת 
הענין  הי'  הרי  שאז   – הולדתו  ביום 
ולפני  צדיק",  אותו תהי  ד"משביעין 
התורה  כל  את  אותו  "מלמדין   – זה 
כולה", אשר אח"כ – כמ"ש בהקדמתו 
– הוא הכניס את "כל התורה כולה" 

ב"הלכות הלכות" בספרו היד.

קיימים  שעדיין  היות  ובהקדים: 
הרמב"ם  ללימוד  בנוגע  הדיונים 

ראיות  ומביאים  הפשט,  דרך  על 
מהרא"ש,  ולפניו  הזקן,  מאדמו"ר 
מהרא"ש  וכו',  וכו'  חדש"  וה"פרי 
מבלי  בארוכה(,  )כמדובר  וכיו"ב 

לרצות "להירגע" בזה!

הנה, בהקדמה, כי יש לדעת, שאותם 
לרמב"ם  בנוגע  הנשמעות  הטענות 
היל"ת,  התבטא,  שא'  כפי  עד   –
הרמב"ם  ללמוד  "אסור  וכלשונו: 

כפשוטו"!...

שאלתי אותו: כיצד מעז יהודי לכתוב 
דבר כזה?!

צריך "ראי'" אם מותר ללמוד רמב"ם 
כפשוטו או לא? – שיקראו לבן חמש 
למקרא )שאינו שייך אפילו לשקלא 
בפניו  ויקריאו  משנה(,  של  וטריא 
היד,  שבספר  הראשונה  ההלכה  את 
הוציא  דין  פסק  איזה  אותו:  וישאלו 
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מזה הבן חמש למקרא?

 – מה יענה הבן חמש למקרא? הוא 
בסך  הרמב"ם,  ממפרשי  יודע  לא 
הכל תרגמו לו – אם אינו מבין לשון 
הקודש – בשפת המדינה, את פירוש 
ההלכה  של  הראשונות  המילים 
הראשונה בפרק ראשון של ספר היד. 

יש לך פסק דין בזה? –

דין  לו  יש  למקרא:  חמש  הבן  עונה 
לדעת  עליו  כי   – הדין  ותוכן  ברור! 
כל  נבראו  ומהקב"ה  הקב"ה,  שישנו 

העולמות, כולל הוא בעצמו!

שאלתי אותו: מה לדעתך, האם מותר 
רחמנא  או  כפשוטו,  זה  ענין  ללמוד 
ליצלן כפי שכתבת, שאסור?! הסבור 
אתה כי הרמב"ם כתב זאת רק עבור 
לומדים, עבור גדולים – היפך ממ"ש 

עבור  זאת  כותב  הוא  כי  הרמב"ם, 
עבור  גם   – כגדול",  "כקטן  קטנים, 
דכולא  בה  והפך  בה  "הפך  גדולים; 

בה", אבל הוא בחר לשון צח וכו'.

את  קח   – לו  אמרתי   – זה  דרך  ועל 
שמזה  ברמב"ם,  האחרונה  ההלכה 
הראשונה  ההלכה  שזוהי  היות  מובן, 
אם  אפילו  הנה   – האחרונה  וההלכה 
ה"הקדמה",  על  לסמוך  רוצה  אינך 
 – שבינתיים  להלכות  בנוגע  אבל 
ההלכה  מעין  הם  כי  נותנת  הדעת 

הראשונה וההלכה האחרונה.

כי  האחרונה?  ההלכה  תוכן  מהו 
בביאת משיח צדקנו, לא יהיו אז לא 
ולא  שנאה,  ולא  רעב,  ולא  מלחמות 
בטל  הולכי  ח"ו  שיהיו  ולא  תחרות; 
 – יהי' העסק?  ובמה  יהיו עסוקים,   –

דבר מלכות
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ב"דעה את הוי' כמים לים מכסים".

פשר  יודע  לא  למקרא  חמש  הבן 
הדיוק "כמים לים מכסים" אם באופן 
אחר, אבל הוא מבין את פשוטם של 
דברים  של  פשוטם  הם  מה  דברים. 

לפי תפיסתו? כי בביאת משיח,

שהבן  כפי  דידן,  בעגלא  שתהי'   –  
חמש למקרא מתפלל ג' פעמים ביום: 
וכנהוג  היום".  כל  קוינו  "לישועתך 
בדיבור,  זאת  לומר  קהילות  בכמה 
ובכל מקום חושבים על כך בכל יום; 
ש"אני  מאמין",  ה"אני  מי"ג  א'  זהו 
מאמין ואחכה לו בכל יום שיבוא"! –

ומיד,  תיכף  בא  שמשיח  מאחר  הנה 
אומר לו הרמב"ם, – הרי עליו לדעת 
קשה  לו  יהי'  והאם  להתנהג,  כיצד 
או לא... הוא לומד בהלכה האמורה, 
לא  משיח  שבביאת  לדעת,  עליו  כי 
יהיו  לא  קשיים,  כל  בזה  לו  יהיו 
בינו  "מלחמה"  לא  אפילו  מלחמות, 
לבין ה"מלמד"!... – זה הדבר העיקרי 
יש  ל"מלמד"  כיום  שכן  לו,  שנוגע 
"שוט" )"קַאנטשיק"(, אם הוא מלמד 
את  שמראה  בכך  מסתפק   – טוב 
הכותל;  אותו על  תולה  או  ה"שוט", 
– הוא לפעמים  גרוע  אם הוא מלמד 
מלקה עם ה"שוט" על ה"וכו' וכו"'..., 
ובמילא – כאשר יבוא משיח הוא לא 
יצטרך להתיירא מהמלמד, לא יצטרך 
מלחמות,  אין  כי   – מה"שוט"  לפחד 
 – מחבירו  להתיירא  יצטרך  לא  הוא 
כי אין קנאה. מה הוא יצטרך לעשות 
הלכה  הרמב"ם  לו  אומר   – אז? 
בלימוד  להתעסק  תצטרך  ברורה: 

אודות הקב"ה.

הפשט  זהו  האם  אותו,  שאלתי 
ברמב"ם או לא? והאם רחמנא ליצלן 
פי  על  ללמוד  "אסור  כי  לומר  שייך 

פשוטו"?!

כותב  הרא"ש  לטעון:  מתחיל  הוא 
כך,  בלשון  כותב  אדה"ז  כך,  בלשון 
וכו'.  כך  בלשון  כותב  ה"פרישה" 
וכולם  מהרמב"ם,  ידעו  כולם   –
כי  ידעו,  וכולם  הענינים,  מכל  ידעו 
הרמב"ם לכל לראש מתכוין לפשטות 
פסק  לידי  כשבאים  אבל  הדברים! 
יגיד,  למקרא  והבן־חמש  הלכה, 
פוסק  "רב",  להיות  רוצה  הוא  כי 
דינים והלכות, כי הוא כבר למד את 
"בן  הינך  לו:  אומרים   – הרמב"ם 
ללמוד  אתה  יכול  למקרא";  חמש 
"קטן"  כי  "כפשוטו",  הרמב"ם  את 
כבר הינך, ו"קטן" – כבר עבורו כתב 
דין  הרמב"ם את ספרו! אבל לפסוק 
את  תשאל   – לעצמך  ואפילו  לשני, 
שלך  הרב  הראש־ישיבה,  ה"מלמד", 

וכיו"ב.

לידי  יבואו  שלא  כדי  ועוד:  זאת  ב. 
טעות – ובהקדמה:

אם רוצים לומר כך בנוגע לרמב"ם – 
צריך לדעת, שאותם ענינים ולשונות 
כנ"ל:   – שכתבו  אלו  בשם  שהובאו 
שלא  בנוגע   – וכו'  ואדה"ז  הרא"ש 
לפסוק דין מהרמב"ם – הובאו לשונות 
אלו לפנ"ז על המשנה שסידר רבינו 
כותב   – הקדוש  שרבינו  הקדוש, 
אותם  את  נקט   – בעצמו  הרמב"ם 
שהתחיל  כיון  נקט:  שהוא  הטעמים 
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התלמידים,  ונתפזרו  הגלות,  קושי 
רבינו  בחר   – וכו'  וגזירות  גלות  והי' 
והרכיב  וברור"  צח  "בלשון  הקדוש 

מזה ששה סדרי משנה.

יתירה מזו: אותה הטענה מה שכותבים 
על  זאת  כותבים   – לרמב"ם  בנוגע 
שולחן־ערוך ה"בית יוסף", ביחד עם 
הרמ"א – ובאותה הסברה: היות שלא 
הובאו שם הטעמים, ואח"כ ניתוספו 
מוכרחת   – לאחריהם  אחרונים  כמה 
"בטעמיהם",  דוקא  הלכה  להיות 
משולחן־ערוך,  דין  לפסוק  ואסור 
ביחד עם הרמ"א – הרמ"א אומר, כי 
הוא הוסיף את מנהגי אשכנז, וגדולי 
הביאם,  לא  יוסף"  שה"בית  אשכנז, 
אבל טעמים  הוא ג"כ לא הוסיף – הנה 
אותה הטענה, שרחמנא ליצלן יאמרו 
יאמרו   – ללימוד הרמב"ם  בנוגע  כך 
כך בנוגע ללימוד המשנה, ויאמרו כן, 
ערוך!  השולחן  ללימוד  בנוגע  ר"ל, 
ביחד עם הרמ"א! – וזהו לא רק היפך 
"מנהג ישראל" – זהו היפך קיום כל 

עם ישראל כולו!...

מלשון  קושיא  לך  יש   – מאי  אלא 
הרא"ש ולשון אדה"ז וכו' – הנה, לכל 
להתחייב  שיכול  יהודי  אין  לראש, 
)"פאדריאד"( לענות על כל הקושיות 
יכול  שמי  בספרים  כתוב   – שישנם! 
לענות – ויענה – על כל הקושיות, זהו 
אליהו הנביא – ובשביל זה הוא צריך 
לבוא! אליהו הנביא כבר הי' ]בעולם[ 
לאלו  עכשיו  גם  בא  והוא  זמן,  כמה 
קושיות  ה"יתרץ  אבל  בזה,  שזוכים 
באופן  הם  עכשיו  הנה  ואבעיות", 

הוא  בזה  שהפירוש  "תיקו",  של 
שלא יודעים, ובזה גופא מרומז שאין 
הכוונה בזה, ח"ו, שכך ישאר – שלא 
אומר  עצמו  ה"תיקו"  אלא  יודעים, 
ברמז  זאת  שאומר  )אלא  הר"ת  את 
יתרץ  ש"תשבי  בר"ת(,   – הענין  של 
קושיות ואבעיות", הוא יתרץ את כל 

הקושיות עם כל האבעיות.

קושיא  על  לענות  יכול  לא  אתה 
בזה,  מחוייב  לא  אתה  שישנה, 
יש  אמנם  הנביא!  אליהו  אינך  אתה 
הקושיות  כל  על  לענות  להתאמץ 
את  יהי'  לא  שאם  מכיון   – שאפשר 
את  נקיים  לא  ומצאת",  ה"יגעת 
תלמוד  בלימוד  לה"  ה"לאפשה 
תורה – אבל אפי' כאשר אין מוצאים 
לך  שיש  מזה   – ראי'  זה  אין  תירוץ, 

קושיא – שהדבר הופרך!

שכאשר  הש"ס  בכללי  כלל  זהו   –
הכוונה  אין  "קשיא"  הל'  כתוב 
הלשון  כשכתוב  הופרך.  שהדבר 
הופרך,  שהדבר  הכוונה  "תיובתא" 
הוא  שהדין  הוא  "קשיא"  הל'  אבל 
זה  ואת  ידוע,  ורק התירוץ אינו  דין, 

יגלה אליהו הנביא.

ג. הוכחה נוספת להאמור לעיל:

ישנם חלקים ברמב"ם – שאין לומדים 
שיש  אלה  פשוטם.  ע"פ  אלא  אותם 
להם שייכות לחלק הרמז וחלק הסוד 
וחלק הדרוש – הם ימצאו א"ז גם שם, 
בכל   – רמב"ם  שלומדים  אלו  אבל 
הישיבות ובכל הכוללים וכו' –  הנה 
קידוש  להלכות  שמגיעים  בשעה 
החודש, אין לומדים אותם אלא ע"פ 
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פשוטם!

לא  שמעולם  מכיון   – הדבר  וטעם 
הרמב"ם  וגם  התכונה,  חכמת  למדו 
לא צוה להם ללמוד חכמה זו, כמ"ש 
בסוף הל' קדוה"ח: "הרי ביארנו כל 
הדרכים שצריכין להם בידיעת הראי' 
הכל  שיהי'  כדי  העדים,  ובחקירת 
אחרי'  לבקש  ישוטטו  ולא   .  . ידוע 
בספרים אחרים", ולכן, אינם יכולים 
ללמוד אלא את המסקנות והתוצאות 
של  החשבונות  כל  לאחרי  הבאות 
ההפרש   – ולדוגמא  התכונה,  חכמי 
שבין מולד למולד, "יום אחד ושתים 
ושלשה  מאות  ושבע  שעות  עשרה 
אי"ב  להם  סימן  חלקים,  ותשעים 
לשאר  בנוגע  וכיו"ב  תשצ"ג", 
דברי  לימוד  כלומר,  החשבונות, 

הרמב"ם כפשוטם, ותו לא מידי!

בנוגע  גם  הרי  השואלים:  ואלו 

ריבוי  מצינו  החודש  קידוש  להלכות 
הרי  הרמב"ם?  דברי  על  מפרשים 
והבט  צא  בפשטות:   – לזה  המענה 
בספרים אלו, ותווכח שתוכנם – אינו 
הרמב"ם  דברי  את  ולהסביר  לבאר 
הגיע  כיצד  לבאר  אם  כי  עצמו, 
דרכי  ע"פ  אלו,  למסקנות  הרמב"ם 
בליווי  התכונה,  דחכמת  החשבון 
ציורים וכו', אבל בנוגע להבנת דברי 
הרמב"ם עצמו – אינם מוסיפים דבר!

דברי  על  שחולקים  מפרשים  ישנם 
הרמב"ם, כמו: ר' אברהם זכות, שהי' 
וגם  וכו',  פוסק  גדול,  חכם  תלמיד 
ענינים  שבכמה   – מפורסם  "תוכן" 
פליג  התכונה  חכמת  עם  הקשורים 
על הרמב"ם. וא"כ, פשיטא שאין זה 

בכלל "פירוש" לדברי הרמב"ם.

. . ישנם )כאמור( מפרשים שחולקים 
על הרמב"ם, שדבריהם בודאי אינם 

10
תשרי תשע"ח | גליון ג



בכלל "פירוש" לדברי הרמב"ם;

ישנם מפרשים שמבארים כיצד הגיע 
הרמב"ם למסקנא זו – עי"ז שמביאים 
בספרי  שמופיעים  החשבונות  את 
התכונה – שכל זה אינו פירוש וביאור 

בדברי הרמב"ם עצמו, כנ"ל;

וישנם מפרשים שמבארים את פירוש 
המלות שבדברי הרמב"ם: אדם שאין 
 – התכונה  בחכמת  מושג  שום  לו 
"מהלך  של  הפירוש  מהו  יודע  אינו 
מהו  האמיתי",  ו"מהלך  האמצעי" 
המסלול",  "מנת  ומהי  "מסלול" 
ולכן, יש צורך לבאר לו את הפירוש 
כזה  פירוש  אמנם,  אלו.  דמונחים 
שבדברי  בהלכה  ביאור  מוסיף  אינו 
ה"מונחים"  בירור  אם  כי  הרמב"ם, 
וכמו שיש  שבהם משתמש הרמב"ם. 
התיבות  פירוש  את  לבאר  צורך 

אמיתת המצאו וכיו"ב.

ומכל זה מובן, שלימוד הלכות קידוש 
החודש אינו אלא פשוטן של הלכות 
קידוש  "הלכות  לדברי־הכל  והרי   –
החודש" מהווים חלק מספר היד, ספר 
שצריכים ללמדו על הסדר דוקא – כך 
שלאח"ז,  ההלכות  את  ללמוד  שכדי 
צריכים ללמוד תחילה הלכות קידוש 
החודש, ושם – לא שייך אלא לימוד 

פשוטם של הלכות.

ליצלן  שרחמנא  לעיל  וכמדובר 
לא   – פשוטו  פי  על  ללמוד  שאסור 
ישנה  בזה;  "פלפולים"  צריכים 
ילד  חמש,  בן  לילד  לקרוא  הברירה 
שיודע אך רק לשון הקודש )או לתרגם 
לו מ"ש בלשון הקודש ללשונו(, והוא 
כל  על   – יוציא מכל הלכה ברמב"ם 
פנים רובם ככולם של ההלכות – הוא 

יוציא פסק־דין אמיתי:

והוא  ולמדן,  רב  לידו  שיעמדו  בעת 
 – בטוב  פסק  הוא  אם  אותם  ישאל 
יאמר לו הרב: לכך התכוין הרמב"ם, 

וזהו הפסק־דין האמיתי.

על  חולקים  שבהם  ענינים  ישנם 
ישנו תנא  ענין;  עוד  הרמב"ם, שזהו 
הוא  והפסק־דין  שני,  ותנא  אחד 
שייך  לא  זה  אבל   – השני  כהתנא 
לידע  מנת  על  הרמב"ם  ללימוד 

"הלכות הלכות".

זה  גם  בטח  אבל  בזה,  להאריך  ויש 
הוא  "המעשה  לפועל,  בנוגע  יספיק 
השיעורים  את  שילמדו  העיקר": 
בכל  פרקים  ג'   – טוב  ומה  בפשטות, 

יום.
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מורה הנבוכים של 
דורינו

מרגלא בפומיה של נשיא-
הוא  שהרמב״ם  דורנו 
מורה   - הנבוכים״  ״מורה 
דרך לכל הנבוכים שאינם 
הדרך  את  למצוא  יכולים 
בדורו  הן  בחיים  הנכונה 
הדורות  שאר  בכל  והן 
ניסן  י״א  שיחות  )ראה 
תשמ״ב וי״ג ניסן תשל״ח 
בספר ׳יום מלכנו', קה״ת, 

כפ״ח תשד״מ עמ׳ 91(.

הרי  הרמב״ם  מה?  אלא 
העליון,  בעולם  נמצא 
שהתבטא  כפי   - וממילא 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
בהזדמנות אחרת ־ ״זקוק 
הוא שגם בעולם דלמטה.. 
עד  תורתו  בהפצת  יעסקו 
)י״א  בפועל״  למעשה 
ניסן תשמ״ה - נעתק בימי 

מלך כרך ג' עמ׳ 1237(.

המחזור  סיום  לרגל 
הרמב״ם  בלימוד  השמיני 
המחזור  והתחלת  היומי 
בזה  מוגש  התשיעי 
השווואה  שמטרתו  מאמר 
ופסיקות  בעיות.  בין 
קבע  שבהם  והתבטאויות 
והכריע והתייחס הרמב״ם 
התייחסויות  לצד  בדורו 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
בדורנו.  שונות  לשאלות 
הקטעים נבחרו לאו דוקא 
מן  אלא  שיטתית  בצורה 

המזדמן.



ממשה עד משה

ביטול מוחלט לנביא וחכם שבדור

■   בימים ההם

ודע, כי כמו שינצל הסומא בהשענו  ״.. 
שהוא  לפי  ־  אחריו  בלכתו  הפקח  על 
שיורהו   - עינים  לו  שאין  בעצמו  יודע 
למסור  להמון  ראוי  כמו-כן  הישר..  דרך 
העיניים  בעל  הנביאים  על  משענתם 
האמיתיים, ודי להם במה שילמדו להם: 
והסברה  אמת,   - הפלונית  שהסברה 
הפלונית - אינה אמת.. ואחרי הנביאים 

- החכמים..״
אגרת תימן לרמב׳׳ם עמ' קסו

■  בזמן הזה

תשובה..  עלי'  יש  בודאי   - זו  ״שאלה 
״שאלה״,  לו  שיש  העובדה  עצם  אמנם, 
מוכיחה ש... כי, אצל חסיד - מלכתחילה 

אין מקום לשאלות!״.
קונטרס ׳והחי יתן אל לבו' עמ' 35.

קירובם של תועים

■  בימים ההם

בניהם שהדיחו  ובני  בני התועים האלה 
וגדלו  ונולדו בין הקראים  אותם אבותם 
כתינוק  הוא  הרי   - דעתם  על  אותם 
ראוי  כאנוס..  הוא  שהרי  שנשבה.. 
להחזירם בתשובה ולמשכם בדברי שלום 

עד שיחזרו לאיתן התורה.
רמב״ם הלכות ממרים פרק ג׳ הלכה ג'

■  בזמן הזה

כל- זקוקים  יהודים  יתום..  דור  בדורנו, 
ולא  ״אפיקורסים״  הם  אין  לעזרה:  כך 
״מינים״; אינם אלא "תינוקות שנשבו״, 
שזהו בגדר אנוס.. וא״כ ודאי יש לעזור 

להם.. עבודת הצדקה ברוחניות.
’ספר השליחות', קה"ת תשמ״ז, עמ' 68

לא להרחיק מחללי שבתות

■  בימים ההם

שבתות  מחללי  להרחיק  ראוי  אין  וכן 
ולזרזם  לקרבם  אלא  אותם,  ולמאוס 
רבותינו  פירשו  וכבר  המצוות.  לעשיית 
ז״ל, שהפושע, אם פשע ברצונו, כשיבוא 
אותו,  מקבלים  להתפלל,  הכנסת  לבית 
יבוזו  אל  בזיון..  מנהג  בו  נוהגים  ואין 
לפושעי ישראל שהם באים בסתר לגנוב 

מצוות.
סוף מאמר קידוש השם.

■  בזמן הזה

מנין בבית הכנסת אשר רק פחות מעשרה 
הם שומרי שבת והשאר אינם ר״ל.. אין 
במקום  שלא  קנאות  מדין  נוחה  דעתי 
ע״י  חסידות..  במדת  לגמרי..  המתאים 
כניסתו לשם יש בידו לתקן ענינים בסדר 

התפלה ובהלמודים.
'לקוטי שיחות׳ כרך ט' עמ' 278
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ארץ ישראל

■  בימים ההם

מיטב המקומות שבעולם, והדשן ביותר..
'מורה נבוכים' דף שעה

■  בזמן הזה

״העם היושב בציון - יושב בארץ ישראל, 
ואין   - דוגמתה  שאין  מיוחדת  ארץ 
המדובר כלל במדינה שבין מדינת סוריא 

ולבנון וירדן ומצרים״
מכתב י״ב-י״ג תמוז תשכ״ט 'שלום שלום׳ עמ' 78

שפת הדיבור איננה עיקר

■  בימים ההם

אינם  שתהיה  שפה  באיזו  ..המחוברים 
נבחנים אלא לפי עניניהם.. אין הדיבור 
ומצוה  ומרוחק  ורצוי  מותר  או  אסור 
בה  נאמר  שהוא  השפה  מחמת  לאמרו 
אלא מחמת ענינו.. אם היה ענין.. נעלה 
ואם  שיהי',  שפה  באיזה  לאמרו  חובה 
ממנו  לחדול  חובה   - מגרעת  ענינו  היה 

באיזה שפה שיהי׳.
פיהמ״ש אבות משנה טז

■  בזמן הזה

כי  העיקר,  זהו  לא  ילמדו..  בה  השפה 
ובאיכות  בכמות  והרבוי  יעילות  אם.. 

בידיעת התורה ומצותי׳.
מכתב ט״ו אייר תשכ״ח

חכמות חיצוניות

■  בימים ההם

ספרים  אלפים  הטפשים  חברו  ..שכבר 
וכמה אנשים גדולים בשנים, לא בחכמה, 
אבדו כל ימיהם בלמידת אותם הספרים.. 
או  העולם,  רוב  בו  שטועים  הדבר  והוא 
יחידים,  אנשים  מן[  ]=חוץ  אלא  הכל 
החולי  והוא  קורא..  ה׳  אשר  השרידים 
הדברים  שכל  החולה,  והרעה  הגדול 
שימצאו כתובים בספרים, יעלה על לבם 

בתחילה שהם אמת.
אגרת לחכמי מרשיליא תשובות )לפסיא( ח״ב עמ' 
כד-כה

■  בזמן הזה

או  בקולג׳  לימודים  אודות  ..לשאלה 
איסור  קיים  שם  וכיו״ב,  אוניברסיטה 
חמור וסכנה )וחמירא סכנתא מאיסורא( 
- משום שכל האוירה וההשקפה בדל״ת 
אמות.. חדורים בכפירה בהשגחה פרטית 
מינות..  לימודי  נלמדים  השי״ת..  של 
התשובה ]ל״טענה״ המפורסמת שלו )או 
לה( לא יזיק[.. ״אל תביאנו לידי נסיון״..
'לקוטי שיחות׳ כרך טו עמ' 43 ואילך.
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שתיית משקה

■  בימים ההם

המסיבות לשתיית )משקאות( המשכרים, 
)היא(  והשכרות  בעיניך..  חרפתם  תהיה 

פעולת האדם )לעשות( הרע בבחירתו.
׳מורה נבוכים' דף רפח

■  בזמן הזה

..טעמו יי״ש יותר מעט מהמדה.. מגונה 
הדבר )באם לא לומר ביטוי חריף יותר(..
׳אגרות-קודש׳ כרך ח"י עמ' תפט. וראה שם חט״ו 
עמ' קפח. חט״ז עמ' פב.

שמירת הלשון

■  בימים ההם

הדבור הזה בלשון הוא מסגולות האדם, 
אין  ולכן  עליו..  בה  שהושפע  וטובה 
השפלות  בשפל  הזו..  בטובה  להשתמש 

ובחרפה גמורה..
׳מורה נבוכים' עמ' רפט

■  בזמן הזה

נבהלתי.. בהנוגע לסגנון דבריו שהשתמש 
בבטויים מסוימים.. מלבד שהיא אסורה 
ע״פ התורה.. ה״ה ]=הרי היא[ גם מנגדת 

לעבודת כ״ק רבותינו נשיאינו..
׳אגרות-קודש' כרך ח״י עמ' תפט

דרך לימודו של חסיד

■  בימים ההם

ולכן ראוי לאדם, שאם נזדמן לו מדבריהם 
דבר שהוא נגד המושכל לפי דעתו, שלא 
ייחס החסרון לאותם הדברים, אלא ייחס 
משל  וכשיראה  )בלבד(,  לשכלו  החסרון 
מבינתו,  מאד  רחוק  ממשליהם שפשוטו 
ראוי לו להצטער מאד על כך שלא הבין 
הדברים  כל  אצלו  שנעשו  עד  הענין, 

האמתיים בתכלית הריחוק.
הקדמת הרמב״ם לפיהמ״ש עמ' יט-כ

■  בזמן הזה

בספר  שהאמור  חסיד..  של  לימוד  דרכי 
בעצמו  הוא  והטעות  ואמת,  טוב  הוא 

ובידיעתו..
'לקוטי שיחות' כרך יו"ד עמ׳ 264

חשיבות המלה המודפסת

■  בימים ההם

יהיה  כל מה שנתחבר בספר,  כי  וידענו 
נכון או בלתי נכון, אין ספק שיתפרסם.

אגרת השמד. תשובה לחכמי מרשילייא קו

■  בזמן הזה

מלה הבאה.. בדפוס - לדורי דורות.
׳אגרות-קודש' כרך ב עמ' לב. ריט.
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בהקדמתו לספרו הסביר הרמב"ם את מטרתו בכתיבת חיבורו: "וראיתי לחבר דברים 
המתבררים מעל אלו החיבורים . . כדי שלא יהא אדם צריך לחבור אחר בעולם . . 
לפיכך קראתי שם חבור זה 'משנה תורה' – לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, 
ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנה תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר 

בינתיים".

אמנם, לאחר מכן התחרט הרמב"ם על כך שלא צירף אל הספר מקבץ מראי מקומות, 
על מנת שיוכל הקורא למצוא את מקורות ההלכה. על דבר זה אנו למדים מאחת 
מתשובותיו של הרמב"ם: "ועל אלה נחמתי שלא חיברתי עם חיבור זה עניין שאני 
. שכאשר   . כו'  מקומה  אודיע  ענין  באותו  במקומה  הלכה שאינה  לך, שכל  אומר 
יבוא השואל וישאל היכן נאמרו דברים אלו, פעמים אני אומר לך מיד במקום פלוני 

ופעמים לא, וחייך לא אזכור מקומן עד שנחפש אחריהן".

לאחר התחלתה של תקנת הרמב"ם, הורה הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך ספר, 
המקורי.  רצונו  את  למלאות  כדי  הרמב"ם,  על  וציונים  מקומות  מראי  ירוכזו  בו 
בתחילה ביקש הרבי שליט"א מלך המשיח מחברי המזכירות שבהכנת הספר יעסקו 

יריעה נרחבת על פרשת עריכתו של הספר "מראי מקומות 
לספר משנה תורה", בהדרכתו הצמודה של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א



חברי מערכות הערות התמימים של אהלי תורה ומוריסטאן. את ההוראות לעריכת 
הספר, נתן הרבי שליט"א מלך המשיח למזכירות: "לעורר מערכת הקובץ דאה"ת 
]=דאהלי-תורה[ )שיתדברו עם מאריס]ט[און וביחד( להו"ל ]=להוציא-לאור[  קובץ 
בפ"ע ]=בפני עצמו[ בו יוכנסו כל מה שהו"ל כבר במ"מ ]=במראי-מקומות[ וכו' - 
)כמובן על הסדר ביד ]החזקה[( ולשלימות יוסיפו ג"כ )במקומם( המ"מ שבמפרשי 
הרמב"ם מאז והנוספים וכו' )זהו מזמן לזמן – במילא ימשיכו בקובצים שזהו דבר 

בעתו".

אך למרות זאת, בהתוועדות חמישה עשר באב ה'תשד"מ, חודשים ספורים לאחר 
על  מלך המשיח את המשימה  הרבי שליט"א  הטיל  הרמב"ם,  תחילתה של תקנת 

חברי ה'כולל' שעל יד המזכירות.

הרבי שליט"א מלך המשיח נתן כבר בשיחה זו הוראות מדוקות לאופן העבודה: "יש 
להתחיל באיסוף המראי-מקומות מהתחלת הספר )למרות שבשיעורי לימוד הרמב"ם 
. למצוא ספרים ומחברים רבים שכבר עסקו בכיוצא-בזה,   . עומדים כבר באמצע( 
לאסוף וללקט מהם את כל המראי מקומות – שעד עתה הם באופן ד"מפוזר ומפורד" 

– ולהוציאם לאור באופן מרוכז".

להזדרז בהוצאה לאור

באופן תקדימי ומפתיע, הורה הרבי שליט"א מלך המשיח להוציא את הספר במהירות 
האפשרית, ולא לחכות להגהות וכו'."ובקשר לטענה שבדבר כזה דרושה הגהה של 
גדולי ישראל שינפו זאת בי"ג נפות וכו' - הרי אין לדבר סוף!", אמר הרבי.  הרבי 
אף הוסיף, שבאם יהיו הגהות ותיקונים, הרי זה יקל את הוצאת המהדורה השניה…

כבר למחרת, מציין אחד התמימים ביומנו, ניגש הרב העלער אל הרב חודקוב, וקיבל 
ממנו הוראות נוספות בקשר עם עריכת הספר.

בימים שלאחר מכן, חזר הרבי שליט"א מלך המשיח ועורר פעמים רבות על הוצאת 
הספר, "בזריזות האפשרית, וכל הזריז הרי זה משובח", אמר הרבי.

בהתוועדות מיוחדת שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"א מנחם אב, לאחר חזרתו 
הזריזות  עם  הקשורה  "שהיגיעה  המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  אמר  חמיו,  מאוהל 
שבדבר )"יגעתי ומצאתי"( תביא להצלחה גדולה יותר )איסוף מספר רב יותר של 
מראי מקומות, וכיוצא בזה(" – מאשר אילו ההתעסקות בדבר תהיה שגרתית )"באופן 

של "תמידין כסדרם"(".

הרבי שליט"א מלך המשיח אף נקב בזמן בו צריכה להסתיים עריכת הספר: ""מה 
טוב שיסיימו זאת עוד בחודש החמישי, שמזלו ארי' - "יבוא ארי' במזל ארי' ויבנה 
אריאל"; ואם מאיזו סיבה שתהי' יתעכב הדבר – ישתדלו לסיים זאת בחודש אלול, 
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כל  על  והתשלום  החשבון  חודש 
השנה כולה, כולל - השלמת הענינים 
הקשורים עם כ"ף אב; ובחודש אלול 
"יום  שהוא  אלול,  ח"י  לפני   - גופא 

זכאי" ו"יום סגולה" באופן מיוחד".

אב,  מנחם  בכ"ח  מכן,  לאחר  שבוע 
על  דו"ח  ה'כולל'  ראשי  הכניסו 
בתשובה,  החולף.  בשבוע  עבודתם 
כי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  ענה 
מן  ד"מהדרין  באופן  אינה  הזריזות 
יתווספו  אם  כי  והוסיף  המהדרין", 
תחילת  לאחר  מקומות  מראי 
הספר,  בתוך  יכניסום  לא  ההדפסה, 

אלא יוסיפום בסופו כ"מילואים".

לאור תשובה זו, החליטו עורכי הספר 
לסיים את העבודה עד למחרת, קודם 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שיסע 

לאוהל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. לצורך כך, צירפו לצוות עורכי הספר גם את תלמידי 
ישיבת תות"ל המרכזית, בנוסף לתלמידי ה'כולל'.

א' התמימים מתאר ביומנו את העבודה הקדחתנית שנעשתה על מנת לעמוד בהספק 
שנקבע: ""בהתאם למענה של הרבי עסקו החל משעות אחה"צ, הערב, עד למחרת 
קונטרס  בהשלמת  רב  במרץ  הישיבה  ותלמידי  הכולל  חברי  ר"ח(,  )ערב  בצהריים 
ובכולל אפשר היה לראות קבוצות קבוצות של  המראי מקומות. בכל פינה ב־770 

העוסקים בכך במרץ ובהתלהבות מחד, ובכובד ראש הנדרש לעבודה זו, מאידך".

לרמב"ם,  המ"מ  הכנת  מלאכת  "נשלמה  למחרת,  היומן  כותב  מציין  "בצהריים", 
ולרבי נמסרה הודעה על כך". לקראת ערבו של אדר"ח אלול, הוכנס החומר כולו 

אל הרבי שליט"א מלך המשיח.

לקראת שבת קודש ח"י אלול הגיע הספר, המכיל כאלף עמודים, לבית משיח 770. 
בפתח דבר של הספר, הנושא את התאריך ר"ח אלול ה'תשד"מ, נכתב: "מטרת ספר 
זה, היא: א( לאסוף בחיבור אחד את ציוני מקורות הרמב"ם שנמצאו בנו"כ הרמב"ם 
ובשאר ספרים המציינים מקורות לדברי הרמב"ם, ב( להשלים את ציוני המקורות 

של ההלכות שלא נסמנו, או שלא נסמנו בשלימות".

במהלך ההתוועדות בשבת ח"י אלול, שיבח הרבי שליט"א מלך המשיח את הוצאתו 

הרב יוסף אברהם העלער
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של הספר, ןהסביר כי בכך מריימים את רצונו של הרמב"ם, ובזכות דבר זה נוספה 
הבנה והשגה בלימוד הרמב"ם, כאשר חוסכים את הטרחה שבחיפוש המקורות.

הכולל,  ראש  העלער,  לרב  מלך המשיח משקה  הרבי שליט"א  מזג  לאחר השיחה 
ולאברכים ר' משה פרידמן ור' יצחק פרוס, שעמדו בראשות המערכת.

הוצאת המהדורה השניה

בי"ג אלול, עוד לפני הגעתו של הספר החדש מן הדפוס, אמר הרבי שליט"א מלך 
המשיח להתחיל בעבודה על ה'מילואים' לספר, ולהכין אותו עד ערב ראש השנה 
ישיבת  תלמידי  גם  יצטרפו  ה'מילואים'  שלעריכת  הרבי,  הורה  בהמשך  החדשה. 

תומכי תמימים המרכזית, כדי שה'מילואים' יצאו במועדן.

תלמידי התמימים, הן תלמידי ה'קבוצה' הן תלמידי הישיבות בשכונה והן האורחים 
הרבים שהחלו לנהור לבית משיח 770 לקראת חודש החגים, ניגשו בחדווה לעסוק 
במלאכה. בין הבחורים הופצו דפי הדרכה על אופן העריכה, בעיקר עבור הבחורים 

האורחים, שלא התעסקו בעריכת הספר קודם יציאתו לאור.

מקומות  מראי  של  השלמות  כלל  עמודים,  כ-240  הדפסתו  עם  שמנה  הקונטרס, 
מהנושאי כלים על ספר נשים, מראי מקומות מספרים חדשים שלא היו אצל חברי 
המערכת קודם לכן, ומראי מקומות נוספים שנשלחו על ידי אנשים שונים. בנוסף, 

נדפס גם 'לוח התיקון'.

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  נכנס  אלול,  כ"ט  ליום  באור  שנערכה  להתוועדות 
כשבידו קונטרס ה'מילואים' ו'לוח התיקון' לספר המראי מקומות לרמב"ם, וקונטרס 
ה'מילואים' לצילום שערי התניא, שיצא גם הוא בימים אלה. במהלך ההתוועדות 
האלפיים,  המהדורה  התניא  ספר  את  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  המזכיר  הגיש 

שהודפס אז.

בשיחה דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על ה'חוט המשולש' שמחבר בין הדפסת 
קונטרס ה'מילואים' לספר המראי מקומות על הרמב"ם, קונטרס ה'מילואים' לשערי 

ספר התניא והתניא המהדורה האלפיים.

כחודש לאחר מכן, בהתוועדות ש"פ נח ה'תשמ"ה, דרש הרבי שליט"א מלך המשיח 
לסיים את מלאכת עריכת הספר, כולל הוספת מראי מקומות חדשים, ולהדפיס את 

קונטרס המילואים בתוך הספר, עד לי"ט כסלו.

– לימוד  בכ"א כסלו, התייחס הרבי שליט"א מלך המשיח להדפסת הספר: "כולל 
ספר הרמב"ם, ביחד עם העיון והעמקה בדברי הרמב"ם, ובפרט לאחרי העזר והסיוע 
של הוצאה לאור מראי מקומות על ספר הרמב"ם שעל-ידי-זה יכולים ללמוד גם את 

טעמי ההלכות".

20
תשרי תשע"ח | גליון ג



השלמת העבודה

בכ"ף טבת ה'תשמ"ה, כחודש לאחר צאתו של הספר המלא, הזכיר הרבי שליט"א 
כך  על  והתפלא  הרמב"ם,  מדברי  מסוים  מקור  ההתוועדות  במהלך  המשיח  מלך 
שהמקור אינו מצוין בספר, תוך שמשבח את העבודה הגדולה שנעשתה בעריכתו: 
"ספר מראי מקומות על הרמב"ם שיצא־לאור לאחרונה – ספר שמכיל ריבוי עמודים, 
ורואים בו מלאכה הכי גדולה והכי חשובה בליקוט מראי־מקומות מספרים קודמים, 
על  גדול: בספר מראי מקומות  הכי  ולפלא   .  . כמה־וכמה מראי־מקומות  בתוספת 
עודד  מכן  לאחר  הנ"ל",  מראה־מקום  ציינו  לא   – לאחרונה  לאור  שיצא  הרמב"ם 
הרבי שליט"א מלך המשיח את העוסקים במלאכת העריכה להמשיך ולהוסיף מראי 
מקומות נוספים: "ובהתאם לכך כדאי ונכון שלקראת יום הולדתו של הרמב"ם יוציאו 
לאור עוד ריבוי מראי־מקומות בתור הוספה על הספר שיצא־לאור כבר, ועל־ידי־זה 

יתוסף עוד יותר בהבנת דברי הרמב"ם".

גם בהמשך הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח עודד ולדחוף להמשך הוצאת מילואים 
לספר. בז' אדר ה'תשמ"ה, לדוגמא, אמר: "ויהי־רצון שכל פעולות אלו ימהרו ויזרזו 
יפתור הרמב"ם  ואז  והרמב"ם בתוכם,  ורננו שוכני עפר"  את קיום היעוד "הקיצו 
בעצמו את כל השאלות שבחיבורו, וכן בנוגע לפסקי־הדינים שלעת־עתה לא מצאו 
על  ויצביע  מיד  ישיב  ובודאי  עצמו,  הרמב"ם  את  ישאלו   - "מראה־מקום"  להם 

ה"מראה־מקום" הנכון.

- כדי לעורר על־דבר סיום והשלמת ה"מראי  זה  כאן המקום, אפוא, להזכיר ענין 
מקומות" על הרמב"ם:

הרמב"ם הוא שהחליט על הצורך בחיבור מיוחד שיצויינו בו מקורות פסקי־הדינים 
שבחיבורו. ]היה זה לאחר ששאלוהו פעם למקורה של הלכה מסויימת והשיב באופן 
וסוף־כל־סוף הצביע על המראה־מקום המדויק.  ושוב השיב באופן אחר...  מסוים, 
ולזה החליט כנ"ל[. והנה כאשר יבוא הרמב"ם עכשיו בודאי ישיב מיד על המקור 
ה"מראי־  כל  את  למצוא  להשתדל  יש  בינתיים,  אמנם,  הנכון.  )"מראה־מקום"( 
מקומות" שיש ביכולת ואפשרות למצוא עתה. ואחר־כך, יישאר גם עבור הרמב"ם 

מה להשלים!...".

ערב  הספר;  על  'מילואים'  של  קונטרסים  חמשה  עוד  נדפסו  מכן  שלאחר  בשנים 
שבת הגדול תשמ"ה, יצאה לאור חוברת המילואים ב'. חוברת ג' יצאה לאור בימי 
הסליחות. חוברת ד' - י"א ניסן תשמ"ו. חוברת ה' - ט' שבט תשמ"ז. חוברת וא"ו - 

ערב י"ט כסליו תשמ"ח.

הספר המלא, שכלל בתוכו כ-400 עמודים, והכיל את כל ששת קונטרסי המילואים 
שיצאו, יצא בכ"ף טבת ה'תשנ"ג, לכבוד יום הולדתו של הרמב"ם.
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הפצת הספר

הדפסת  לאחר 
ה  ר ו ד ה מ ה
של  הראשונה 
הורה  הספר, 
שליט"א  הרבי 
המשיח  מלך 
את  להפיץ 
בין  הספר 
התורה  גדולי 
בציבור החרדי.

שליט"א  הרבי 
המשיח  מלך 
שיגר את הספר בצירוף למכתב כללי-פרטי, בו נכתב ""נ.ב. אתכבד בזה להמציא 
לכת"ר ספר "מראי מקומות לספר משנה תורה הוא היד החזקה" להרמב"ם - שיצא 
לאור בימים הכי אחרונים". אל המכתב והספר צורף מכתב מטעם מערכת הספר: 
"הננו פונים אליכם שכל מי שיש תחת ידו מקורות לדברי הרמב"ם שאינם מצוינים 
בהספר או הערות על המצוין בהספר לשולחם לכולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בהקדם בכדי שנוכל לצרפם ל"מילואים" שיצאו לאור אם־ירצה־ה' 
עוד לפני ראש השנה. וכן מבקשים מכל מי שיש תחת ידו ספר המציין מקורות לדברי 
הרמב"ם שלא נדפס ברשימה שבפתח דבר, לשלוח את הספר אלינו (ובאם רצונו על 

מנת להחזירו) או העתק ממנו. בברכת כתיבה וחתימה טובה. המערכת".

והאדמו"ר מגור לעתיד,  בין היתר, לראש ישיבת 'שפת אמת' דאז,  המכתב מוען, 
ה'פני מנחם', שאף שלח בחזרה מכתב ובו מ"מ נוספים:

שליט"א,  מליובאביטש  האדמו"ר  מרן  כו'  מקדושים  פאר  קדושת  כבוד  הוד  "אל 
השי"ת יאריך ימיו בטוב עד התגלות משיח-צדקנו בב"א

בהיותי בטוח שהוד מעכ"ק בתפילתו זוכר את כל בני-ישראל לגמר חתימה טובה 
ולשנה טובה, שנה שבה יגאלנו ה' יתברך ויקבץ נדחי ישראל ברינה, הנני מרשה לי 

לברכו בגמר חתימה טובה לשנה טובה.

וממהרים  הזריזים  אלה  ובפרט  הרמב"ם  של  המראה-מקומות  את  קבלתי  בתודה 
שלומדים במסלול לשנה אחת ונחוץ להם לדעת מקור הדברים. וראיתי במכתבים 
של הכולל שליד מזכירות הוד כ"ק שליט"א המו"ל, שמבקשים ממי שיש לו להוסיף, 
שיוסיף, כי הדבר נעשה בחיפזון במהדורא זאת בגלל היות דבר המלך נחוץ ללומדים 

ה'פני מנחם' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
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נוספות שאולי  ואכן ציינתי לי לפי מבט ראשון כמה עשרות מראי-מקומות  כעת. 
אפשר לומר שכדאי להוסיפם - אולם חשבתי כי מסתמא ידוע להם, אלא שישנה איזו 
סיבה שלא צירפם, בכל-זאת בלי-נדר אשלחם מיד אחר יום-הכיפורים, כי הנני בא 
רק לעורר, ומה שבדעתם להוסיף או להשמיט יעשו, ובפרט שהם כל-כך מחוברים 

לטהור ליד מזכירות הוד כ"ק שליט"א.

והנני כופל ומברכו בידידות ובהוקרה עמוקה

פינחס מנחם בהרה"ק מגור זצללה"ה"

ה'מילואים':  קונטרס  בצירוף  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  השיב  זה,  מכתב  על 
"תשואות חן על הבשורה הטובה שישלח כת"ר הערות )ובטח גם - הארות( ותוספת 
מראי מקומות והרי זכות הרבים וכו' . . ובפני עצמו נשלח חוברת המילואים לספר 
המראי־מקומות הראשונה, מכלל שמכינים שניה וכו', ובפרט דקאתינן מיום חתונתו 

זה מתן תורה".

בנוסף להפצה בין גדולי התורה, הורה הרבי שליט"א מלך המשיח לשלוח את הספר 
לספריות וכוללי אברכים ברחבי תבל.
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ועד סיום הרמב"ם העולמי

אלפי אנשים הגיעו בחודש טבת ה'תשמ״ח לאולם "יעב"ץ סנטר״ שבמנהטן, 
כדי לחגוג לכבוד גמרה של תורה: "חגיגת סיום הרמב׳׳ם העולמי״ לרגל סיום 
המחזור הרביעי של לימוד שלושה פרקים ביום בספר היד החזקה להרמב״ם, 
בתקנתו הגדולה של הרבי מלך המשיח. את בימת הנשיאות פיארו גדולי תורה, 
שלוחיהם של כל חשובי האדמו״רים, משלחות מטעם 'איגוד-הרבנים׳ ׳אגודת- 
שהתאחד  ישראל״  ב״עמך  מלא  היה  והאולם  ו׳הסתדרות-הרבנים׳,  הרבנים׳ 

בלימוד התורה כולה. מעמד אדיר לכבודה של תורה.

את המונח ״סיום הרמב״ם העולמי״ על סיום הרמב״ם המרכזי בעיר ניו-יורק, 
קבע הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו. במשך כל השנים התעניין הרבי בכל 
פרס ופרט של אירגון החגיגה הזו; הורה שתיערך דווקא ב״רחובה של עיר" - 
במנהטן; ומאוחר יותר אף העניק את ברכתו השמיימית למעמד, בראשי-תיבות 

של תיבת "רמב״ם": ״רבות מופתי בסיום משנה-תורה״!

עוד לקראת הסיום הראשון, בשנת  הוקם  מיוחד, המונה תריסר חברים,  ועד 
תשמ״ה, כדי לארגן מידי שנה ככל הדרוש ובכל ה״שטורעם״ את מעמד הסיום 

הזה.

מספר ימים לאחר מכן, בכ״ד טבת, נערכה המלוה-מלכה השנתית של אירגון 
צאצאי אדמו״ר הזקן בניו-יורק. הרב שמואל בוטמן המארגן מזה שנים כינוס 

זה, הכניס כהרגלו עוד באותו ערב דו״ח מפורט לרבי על מהלך הערב.

תשובתו של הרבי שליט"א מלך המשיח הייתה מפתיעה ביותר. לאתר נוסח 
הברכה ה״כללי פרטי״, הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח: "בטח יכתוב דו״ח 

מסיום הרמב״ם, כי הגיעוני ידיעות סותרות".

בחיל ורעדה קיבל הרב בוטמן את התפקיד. וזאת למודעי, אשר מידי שנה בשנה 
היה נכנס דו״ח לרבי על חגיגת סיום הרמב״ם אותו כתבו שנים מחברי ״ועד 
כן על מלאכת כתיבת  סיום הרמב״ם העולמי״. הרב בוטמן לא הופקד לפני 
הדו״ח, ומאוד הפליאתו הוראתו המפורשת והמנומקת של הרבי שליט"א מלך 

המשיח לכתוב דו״ח על סיום הרמב״ם.

הסיום  כבר  זה  היה  עברו.  כבשנים  רב  הקהל  היה  לא  שנה  אותה  למעשה, 
הרביעי, והאולם הענק של ״יעב״ץ סנטר" לא היה נראה מלא מפה לפה. הרב 
בוטמן כתב לרבי כי אינו חפץ להגזים ולכתוב שלא כפי האמת, ויש להודות 
שחגיגת הסיום הייתה יכולה להיות מוצלחת הרבה יותר. מספר שעות לאחר 
שקיבל את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, הכניס הרב בוטמן את הדו״ח 

''

''
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שכתב למזכירות.

תשובתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על דו״ח זה הייתה מפתיעה שבעתיים: 
"לפלא הכי גדול שכותב הכל באופן של התנצלות, בשעה שהי׳ בזה קידוש שם 

שמים וקידוש שם הרמב״ם".

לאנשים  הבלתי-נתפס  הנעלם,  הפן  את  מאוד  מדגישה  הרבי,  של  זו  תשובה 
כערכנו, המאפיין את החשיבות הגדולה שייחס הרבי לחגיגות סיומי הרמב״ם, 
ופעולתם הכבירה. גם כאשר ב״דעת תחתון״ חשב אי - מי שהסיום "לא היה כה 
מוצלח״, ראה הרבי בעיני קודשו את "קידוש שם שמים וקידוש שם הרמב״ם" 

שנגרם כתוצאה ממנו.

יש להוציא ספר על סיומי הרמב״ם

"לשנה אחרת קבעום" גם בספר. לאחר סיום הרמב״ם בשנת תשמ״ט הורה 
הרבי שליט"א מלך המשיח לרב בוטמן להכין ספר אלבומי על סיומי הרמב״ם. 
הרבי  שמייחס  הגדולה  והפעולה  החשיבות  גודל  מודגש  היה  זו  בהוראה  וגס 

שליט"א מלך המשיח לסיומי הרמב״ם.

הדבר היה בחודש שבט תשמ״ט. ה״סיום העולמי״ נערך אותה שנה ביום ראשון 
שעברה,  מהשנה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  להוראת  ובהתאם  שבט,  ט״ז 
הכניס הרב בוטמן מייד לאחר הסיום דו״ח מפורט לרבי שליט"א מלך המשיח 
י״ח שבט, בשעות הבוקר, הגיע לרב בוטמן  על מהלך החגיגה. ביום שלישי 

טלפון מהמזכירות: הרבי רוצה שתיכנס אליו לאחר תפילת מעריב!

בתקופה זו, השנה שלאחר הסתלקות הרבנית ע״ה, שהה הרבי שליט"א מלך 
המשיח בימות החול בביתו שברחוב פרזידנט, ולשם התבקש הרב בוטמן להגיע. 
לתפילת מעריב הגיע הרב בוטמן עם בגדי שבת, מוכן ומזומן לאותה יחידות. 
לאחר שהסתיימה התפילה המתין הרב בוטמן דקות ספורות עד שהקהל יתפזר, 
זו הפעם היחידה שהרבי ערך"יחידות"  ואז עלה לקומה השניה. ככל הידוע, 

בביתו שברחוב פרזידנט.

שעה,  כחצי  ארכה  היא  השניה.  בקומה  הגדול  בחדר  נערכה  ה״יחידות״ 
לא  שונים שעדיין  ענינים  לכמה  בקשר  הוראות  בוטמן  הרב  קיבל  ובמהלכה 
הגיע הזמן לפרסמם. הרבי התייחס ונקב בשמות של עסקנים מסויימים, ונתן 
הוראות והדרכות בקשר לעסקנותו של הרב בוטמן. רשימת דבריו של הרבי 
ב״יחידות״ נרשמה אחר כך ע״י הרב בוטמן, והרבי שליט"א מלך המשיח הגיה 

רשימה זו )!(.

סיומי הרמב"ם
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החלק המרכזי של היחידות הזו, כלל את ההוראה להכין את הספר על סיומי 
הרמב׳׳ם.

להלן חלק מדברי הרבי ב״יחידות" זו בקשר להוצאת הספר )בתרגום מאידיש(:

הדו״ח ששלחת לי על סיום הרמב״ם עושה רושם חזק. כעת יש להוציא ספר על 
סיומי הרמב״ם שהיו בכל העולם, הסיומים מכאן ומאה״ק.

צריכה  שליובאוויטש  הכוונה  אין  בעולם.  ספר  כזה  עושים  איך  להסתכל  יש 
״לחקות״ את כל העולם, אבל לדעת כיצד עושים כזה דבר - צריך )״דאס מיינט 
ניט אז ליובאוויטש דארף נאך מאכען דער גאנצער וועלט, אבער וויסן דארף 

מען״(.

תיקח מומחים לכל דבר, ואל תתחשב בשום מגבלה כספית.

מה  כי  הא״ב,  סדר  לפי  להופיע  צריכים  בסיומים  שהשתתפו  הרבנים  שמות 
לומר  רוצה  אינני  יותר בא״ב.  רב ששמו מתחיל באות מאוחרת  אשמתו של 
לך הרבה פרטים כי ברצוני שתחשוב לבד, אם כי כבר אמרתי לך כבר הרבה 

פרטים.

הספר צריך להיעשות ע״י ה״ועד״. באופן בלתי רשמי כולכם שווים )"זייט איר 
כולם שווים, אבל באופן בלתי רשמי תהיה  גלייך״( היות שלפי האמת  אלע 

אתה ה״עומד על גביהם״.

זמן מתאים להוצאת הספר היה ערב פסח, יום הולדתו של הרמב״ם אך מדוע 
להמתין כל כך הרבה? בינתיים הרי יהודי יכול להביט בספר. פורים זה זמן 
מתאים, אם גם זה מידי מאוחר, לשם מה לחכות חודשיים, ממילא שהספר יהיה 

מוכן "צו די ערשטע פורים״ )לפורים הראשון, כלומר: לפורים קטן(.

בסוף הוסיף הרבי בחיוך: אהיה מרוצה לקבל ממך דו׳׳ח אודות כך.

נו!

העולמי"  הרמב״ם  סיום  "ועד  חברי  את  בוטמן  הרב  כינס  ערב  באותו  מיד 
לאסיפה דחופה, בה הוחלט על צעדים ראשונים לביצוע ההוראה. היה צריך 

לפעול ממש ״נגד השעון", כי עד פורים-קטן נותרו שלושה שבועות בלבד.

כרגיל, הכניס הרב בוטמן מייד דו״ח על אסיפה זו, וקיבל את תשובתו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח:

נת' ות״ח )כולל ובפרט - על הזריזות וגו׳( ובטח עד״ז ינהגו בכל הפעולה, ועל 
פי תורתנו הקדושה בהוספה )לכך כוונתי ב"עד"ז"(.

סיומי הרמב"ם
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בניגוד לטבע

אחד הפרוייקטים המיוחדים שהחלו בעקבות הוראתו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח ללמוד את הרמב״ם היומי, הוא סדרת ספרי "הר המלך״ על הרמב״ם, 
שבמשך שנים היתה אכסניה למאות רבנים, ואסופה לדברים נדירים ויקרי ערך 

בהם עסקו גדולי הדורות על הרמב״ם.

ספרי ׳הר המלך' יצאו בקביעות מידי שנה בשנה במשך 7 שנים רצופות, ספרים 
עבי כרס בכמות ובאיכות גם יחד.

מי שעבד ללא לאות על הוצאת ספרי ״הר המלך״ וזכה להוציא עד היום את 
שמונת הכרכים, הוא השליח הרה״ח ר׳ ליפא קורצוויל, מנהל בית חב״ד בקרית 
מלאכי, שקיבל עידודים והוראות מפתיעות מהרבי שליט"א מלך המשיח בקשר 
להוצאה. וכך מגולל הרב קורצוויל את הסיפור המדהים של הוצאתו לאור של 

הספר הראשון בסדרה:

בשבת פרשת צו פרשת פרה תשמ״ו יצא הרבי שליט"א מלך המשיח בהכרזה 
מפתיעה ובקשה נפשית על הוצאת קובצים וספרים שיעסקו בחידושים ברמב״ם: 
״הצעתי ובקשתי - בקשה נפשית . . בכל מקום ומקום שבו נערך סיום הרמב״ם 
- ידפיסו קובץ חידושי תורה על הרמב״ם, שיכלול - בראש ובראשונה - את 
הסיום,  חגיגת  בעת  שנאמרו  הרמב״ם  של  במשנתו  תורה  וחידושי  ההדרנים 
בלימוד  המשתתפים  שיכתבו  הרמב׳׳ם  של  במשנתו  תורה  חידושי  שאר  וכן 
הרמב״ם - הראויים להדפסה, לפי ראות עיני מערכת הקובץ, וכל המרבה - 
בכמות ובאיכות - הרי זה משובח . . והמעשה הוא העיקר להתחיל תיכף ומיד 
בכל הקשור להדפסת קובצי תורה הנ״ל, באופן שיוכלו ללמוד מתוכם - לא 

יאוחר מיום הולדתו של הרמב"ם״

וכך היה  ישוער.  ונפלאות באופן שלא  ניסים  היו  מאחורי כל הפרוייקט הזה 
המעשה: בסביבות חג הפורים נכנס המזכיר ר׳ לייבל גרונר לרבי ואמר לו שיש 
לי קובץ להדפיס על הרמב״ם. למעשה עוד לא ידענו שיצא מזה ספר עב כרס. 
בתחילה חשבנו להוציא קובץ רגיל. אולם לאחר השיחה המיוחדת של הרבי, 
הוחלט להוציא את הקובץ באופן מהודר ומיוחד, שיהווה במה ייחודית בה ידונו 

לעומק ולרוחב בסוגיות עיקריות ברמב״ם.

המזכיר הרב גרונר ביקש ברכה שזה יצא עד לי״א ניסן. הרבי שליט"א מלך 
המשיח הפתיע וביקש שזה יצא כבר לר״ח ניסן. המזכיר אמר שאין זה שייך, 
ואז הרבי אמר שלפחות יגמרו זאת בב' ניסן. המזכיר אמר שוב שמדובר כאן 
בעבודה קשה, והרבי אמר אז לפחות ג' ניסן. התאריך האחרון שהרבי שליט"א 

מלך המשיח הסכים עליו היה ד׳ ניסן...
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אזכיר עוה״פ על הציון והזמ״ג.

ככל  פשוט  להיות  צריך  הספר  ששם  הרבי  הורה  בוטמן  הרב  שקיבל  בפתק 
האפשר:

"שייך לענייני רמב״ם ולכן צריך להיות בלשון ברווה גם לקטן וגם בהשם, וד"ל.

יהיה מעשה  הנ"ל  בכדי שכל  וטף״:  נשים  מובנת ל״אגשים  כי  הערה פשוטה 
ממש - צריך להיות ספר מכורך מונח על שולחן עורך ממש והשם יצליחם".

ולכן נבחר השם ״ספר סיומי הרמב״ם״.

חוץ מהתשובות בכתב, בכל פעם במשך שבועות אלה שעבר הרב בוטמן לפני 

סיומי הרמב"ם

כשקיבלתי את התשובה של הרבי, לא ידעתי כיצד אוכל להוציא בתוך שבועיים 
שלשה ספר על הרמב״ם. אבל אם הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש, צריך 

לעשות את כל ההשתדלות.

קשה לתאר בכלל כיצד הודפס הספר. זה היה בעידן טרום המחשבים, ולהוציא 
ספר בפרק זמן של שבועיים ־שלשה, היה כמעט בלתי אפשרי. לא היה דפוס 
אחד שהסכים לדבר אתנו לאחר ששמעו את התנאי שלא לאחר מתאריך ד׳ 
"הר  הספר  את  להדפיס  הסכים  ארבע  מקרית  הדפוס  דבר  בסופו של  בניסן. 
המלך״ לתאריך היעד, כאשר התנאי היה שיקבל ברכה מהרבי. בעל הדפוס 
אף אמר כי הוא מפסיק הדפסת הגדות של פסח, ומוכן להפסיד בשל כך הרבה 
כסף, הכול כדי שיקבל ברכה מהרבי. הוא הבטיח שבאותו יום שנביא לו את 

הנייר, הוא מדפיס את הספר.

במשך ימים רבים עבדנו ללא הפסקה, ביום ובלילה. בבית הספר למלאכה עשו 
את ה׳סדר׳ והכינו את הגלופות להדפסה. אנשים עבדו יום ולילה כדי להספיק 
להכין את זה. כולם הסכימו לעבוד מעבר לשעות העבודה שלהם, העיקר לקבל 

ברכה מהרבי...

״לאחר שהגלופות היו מוכנות להדפסה, הביאו לי מבית הספר למלאכה את 
הנייר, עליתי עם טרנזיט מצוייד ברובה קראבין ונסעתי לעבר קרית ארבע, כדי 
להספיק להגיע לדפוס בזמן. בעל הדפוס עמד בדיבורו, עצר את כל ההדפסות 
שהיו לו למשך 24 שעות, והחל במלאכת הדפסת הספר ״הר המלך״. ביום ג' 
ניסן היה הספר מוכן ללא הכריכה. מיד לקחנו את הספרים לכריכה. ר' חיים 
שטיינר מדפוס רייכמן עבד שעות רצופות כדי להספיק לכרוך כמה עותקים 
ראשונים על מנת שיביאום אל הרבי עוד ביום די בניסן. ואכן, באופן שלמעלה 

מדרך הטבע, ביום ד' ניסן הספר כבר היה אצל הרבי...
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הרבי, התעניין אצלו הרבי כיצד מתקדמת העבודה. גם כשהיה עובר בחלוקת 
דולרים לאחר שיחה בלילה - שאז בדרך כלל אין הרבי מדבר עם איש - היה 

הרבי פונה אליו ושואל למצב העבודה.

נערכה  לכך  בקשר  כי  בוטמן  הרב  ענה  הרבי  לשאלת  בתגובה  אחד,  לילה 
אסיפה. הרבי הרים את שתי ידיו הק' בתנועה של תמיהה ושאל "ַא אסיפה"? 
הרבי  חילק  שוב  למחרת  ״אסיפות".  ולא  ממש  בפועל  שיהיה  צריך  כלומר: 
דולרים, וכשעבר הרב בוטמן שאלו הרבי: ״נו, שוין געווען די אסיפה״? ]נו, 

כבר הייתה האסיפה...[.

אולם ללא ספק, התשובה המעניינת ביותר שקיבל הרב בוטמן במהלך אותם 
שלושה שבועות, הייתה על גבי פתק לבן, שכל מה שהיה כתוב עליו הוא:

להרשממ׳׳ב ]להרב שמואל מ"מ בוטמן[ שיחי׳

נו !

יום  ובחלוקת הדולרים של  הזירוז המתמיד שהתקבל מהרבי, עשה את שלו, 
ראשון, פורים-קטן ה׳תשמ״ט, הוגש לרבי הספר ״סיומי הרמב״ם" כלול בהדרו.

הנדיבים  ועשרת  העולמי",  הרמב״ם  סיום  ״ועד  חברי  כל  נכחו  במעמד 
״ספונסרים״, שתרמו כל אחד סכום של 12 אלף דולר עבור הספר, עם כל בני 

משפחתם )צא וחשוב כמה עלה הספר...(.

הרבי שליט"א מלך המשיח לקח את הספר בשמחה ושאל: האם כבר מוכן? מתי 
זה יהיה לכל העולם כולו? הרב בוטמן ענה שהיום, והרבי המשיך: כן! ממילא 
יהיו כבר כאלה שיוכלו להביט בפנים, שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה, ישר כח 

גדול על הספר ועל הזריזות.

נמצאים  לאחר מכן שאל הרבי שליט"א מלך המשיח האם כל ה״ספונסרס״ 
כאן, והרבי שליט"א מלך המשיח בירך כל אחד ואחד מהם בפני עצמו בברכות 
מלך  שליט"א  הרבי  בירך  בהריון  שהייתה  אחת  אשה  ומפליאות.  מיוחדות 
המשיח שהילד שיוולד לה ילמד רמב״ם... גביר נוסף שהיה זקוק לברכה להפקד 

בפרי בטן קיבל את ברכתו של הרבי, ו״כעת חיה" נולד לו ילד בשעטומ״צ…

בירך הרבי שליט"א מלך המשיח. אחד מהם אמר  ה״ועד"  כל חברי  גם את 
לרבי שהוא נוסע כיום לארץ הקודש, והרבי שאל אותו האם הוא לוקח עימו 

כמות מהספרים לאה״ק... הרב בוטמן הבין את ״הרמז״ וענה בחיוב.

קרוב לסיום המעמד אמר הרבי, שאינו רוצה לחפש חסרונות בספר, אבל כזה 
ספר מן הראוי שתהיה לו סימניה. המשב״ק הריל״ג ענה שבפנים הספר יש 
סימניה, והרבי אמר: "אה, ס'דא א בענדל? זאל זיין ]אה, ישנה סימניה? שיהיה[ 

בשעה טובה ומוצלחת״!
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"הדרנים על הרמב"ם". מושג שנכנס ללקסיקון הליובאוויטשי בדור השביעי 
בסערה. שאל נא לימים ראשונים על דרכו המיוחדת ומחודשת בלימוד של הוד 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מיד יוצג לפניך ביאור גאוני ברש"י על 
התורה, סוגיה סבוכה בתלמוד, או ביאור מחודש בחסידות. אך על ה"הדרנים", 
ניתן לומר שהם בבחינת "פנים חדשות" בתורתו הק' הרחבה והעמוקה מיני 

ים, שבשנים האחרונות.

דומה שאין צורך לספר לקורא החביב על יחסו הנפלא, ממש יוצא מגדר הרגיל 
של הרבי שליט"א מלך המשיח לספר ה"יד החזקה", ספרו של הרמב"ם. כל 
אחד שרק הציץ באחת משיחות הקודש שנאמרו לאחר תחילת התקנה יודע, 
שאין ספור לביטויים המיוחדים. לחביבותא דמילתא, נציין רק שתי דוגמאות 

מתוך רבות, המצביעות על כך.

''אחת בשנה'', כך מן הראוי  "כשם שלגבי תורת משה פשט המנהג לסיימה 
לסיים את ספרו של הרמב"ם "משנה תורה" – בכל שנה" )אחש"פ תשד"מ(. 
כמו"כ משווה מלכנו בין התורה לבין ספר ה"יד החזקה", ואומר ש"כשם שלגבי 
התורה נאמר "הפך בה והפך בה דכולא בה'', כן הוא גם בנוגע למשנה תורה" 

)התוועדויות - תשמ"ה, ג, עמ' 1665(.

חידושים רבים ישנם ב"הדרנים על הרמב"ם", וב"הדרנים" של הרבי שליט"א 
ריבוי  ועוד  חסידות,  ומשיח,  בגאולה  ביאורים  של  שפע  בכלל.  המשיח  מלך 



עניינים. מפאת קוצר היריעה, השתדלנו להתמקד בסקירה שלפנינו, בחידושו 
בספרו של הרמב"ם. ולא בעניינים המתבארים בו, וכפי  המופלא של מלכנו 
שייווכח הקורא לקמן. יודגש, שאין אלו דברי הרב ממש, כי אם דברים העולים 
מדבריו כפי הבנת התלמיד. ואם שגינו ה' יכפר. ולכל הפחות, באם זה ירבה 

חיילים ללימוד ה"הדרנים", בעיון המתאים והיה זה שכרנו.

ייחודיות 

בפני  שליט"א  הרבי  השמיע  אותם  המיוחדים  ב"הדרנים"  לעסוק  בבואנו 
הציבור והגיהם, שומה עלינו לברר לכל לראש, מהי מהותו של ה"יד החזקה", 

עליו נסובים ה"הדרנים" הנפלאים.

כידוע, ספרו של הרמב"ם הינו ספר הלכתי. אך בשונה מכל הספרים ההלכתיים 
את  גם  לכתוב  בחר  הרמב"ם  הזה,  בזמן  הנוהגות  ההלכות  רק  בהם  שנכתבו 

ההלכות השייכות לזמן בית המקדש ולימות המשיח.

עוד שינוי המייחד את ספרו של הרמב"ם משאר מחברי הספרים ההלכתיים 
בדורו, הוא סגנון כתיבת ההלכות. כפי שניתן לראות, ספר זה לא נכתב בצורה 
לציין  מבלי  וטריא,  כל השקלא  ובהשמטת  פסקנית  בצורה  אלא  פלפול,  של 

כמעט דעות חולקות.

שני שינויים אלו, טעם פנימי יש בהם. שינויים אלו – הטעים מלכנו, מצביעים 
ובלשון קודשו: "חיבורו של  על קשרו המובהק של הספר לגאולה השלימה. 
הרמב"ם . . יש בו חשיבות מיוחדת . . כיון שכל "השקלא וטריא בתורה שבע"פ 
בנוגע לאופן הלימוד ודרשות דברי התורה שאינה אלא 'אמצעי' לבירור הלכות 
התורה, לא יהיה צורך בהם ולכן יבטלו לימות המשיח ואז יתגלו טעמי תורה, 
הלכות  )קונטרס  תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  צפונותיה',  ומסתר  טעמיה  'סוד 

תושב"פ תשנ"ב אות א'(.

וזוהי הסיבה מדוע לא כתב הרמב"ם את ספרו בצורה של פלפול, וכן הכניס 
בספרו את ההלכות ששייכות לזמן בית המקדש והגאולה הקרובה. 

וכפי שהתבטא מלכנו אודות ספר זה, שהוא "מורה איך צריך להתכונן לזה, 
תשנ"ב,   - )התוועדויות  והשלימה"  האמיתית  הגאולה  דביאת  בפועל  והסדר 

ח"ב עמ' 105(.

מקצתו או כולו?

את  במפורש  כותב  החזקה"  ל"יד  בהקדמתו  הרמב"ם  הרי  שואל:  הבן  וכאן 
ודיני  הלכות  כל  את  הלומד  בפני  לקבץ  שרצה  כיוון  אלו:  לשינויים  הסיבה 

למהותו של הדרן
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התורה מבלי שייאלץ הקורא לחפש בשאר ספרים. ומדוע א"כ מוכרחים לומר 
שספר זה קשור לגאולה השלימה?

אכן, בריבוי מקומות ביאר מלכנו שברמב"ם ישנם עניינים מפנימיות התורה 
נגלה".  בלשון  "שכתבם  התורה  פנימיות  של  לעניינים  ועד  בספרו,  שרמזם 
כלומר, יש בו עניינים מתורת הסוד המהווים הכנה לגאולה, והתגלותם נכללת 

בהבטחה למורנו הבעש"ט שביאת משיח תלויה ב"יפוצו מעיינותיך חוצה".

)אגב, ב"הדרן" שנאמר על הרמב"ם בי"ט כסלו תשל"ה ביאר שזה שאומרים 
עם  ומיוחד  קשור  הנגלה  ש"לימוד  שיכירו  כדי  זהו  ברמב"ם  אלו  ענינים 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  ע"י  שהוגה  כפי  בהדרן  ואכן  התורה",  פנימיות 
נכתב באותיות מפורשות: "וע"י לימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובאופן 
שיהיו משולבים זב"ז ועד שיתאחדו, תורה אחת – נזכה להיעוד שבסיום וחותם 
ספר היד: ''יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 

בוראם..." )ההדגשה במקור(.

כלומר, הרבי מתייחס לחשיפת פנימיות התורה ה"גנוזה" במשנה תורה, שעל 
ידו מגיעים לקיום הייעוד של ידיעת "הדברים הסתומים"(.

דבר זה מצביע על כך שיש עניינים מסויימים בספרו ששייכים לגאולה. אך 
אי"ז מסביר מדוע כל הספר שייך לגאולה?

יסוד היסודות

הלכתי  ספר  מכל  במהותו  כשונה  נראה  אינו  הרמב"ם  של  ספרו  בשטחיות, 
אחר. נכון, יש בו גם עניינים ששייכים לגאולה, אולי הוא מקיף את כל הלכות 

התורה, אך בכל זאת הוא ספר הלכה.

למקומות  הלב  שימת  ובהסבת  פשוטים,  שנראים  דיוקים  בהצגת  לאט,  לאט 
הנכונים, פורש מלכנו בפני הלומד את מהותו של הספר. בשביל לעמוד על 

מהותו הנפלאה, לכל לראש עלינו להפנות את תשומת ליבנו לתחילת הספר.

את ספרו פותח הרמב"ם במצוות ידיעת השם. אלו המילים בהם הוא פותח: 
"יסוד היסודות . . לידע שיש שם מצוי ראשון". וכאן צריך להבין. הרמב"ם כתב  
ללומד את ההלכות אותם הוא צריך לדעת כדי לקיים אורח חיים תורני מעשי. 
מה פתאום הוא מספר ללומד איזו מצווה יותר חשובה ו"יסודית", אי"ז נוגע 

כאן! מה פשר צורת ההתנסחות הזאת?

נכון שידיעת ה' היא יסוד התורה "כי אם לא יתאמת מציאות ה'  . . לא תהיה 
האמנה בתורה", אך 'הלכה' פירושה, פסק-דין שנוגע לעשיה בפועל. וא"כ מה 
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שייך לומר ש"ידיעת ה'" היא הלכה, ועוד יסוד לכל הלכות התורה1?

יתירה מזו: מצוות ידיעת ה' היא "יסוד היסודות" של המעשים שאדם צריך 
לעשות ע"פ התורה והמצוות. המצוות עניינם שאדם יבטל את רצונו ויעשה 

מעשים מסויימים כפי רצון ה'. כלומר, המצוות שייכים יותר לכוח המעשה2.

באדם עצמו, בשכלו ודעתו הפנימיים, אך  משא"כ מצוות ידיעת ה' פעולתה 
למעשים לכאורה אינה שייכת3. ומדוע נחשבת כ"יסוד היסודות"? 

בימות  יהיה  מה  ללומד  מספר  הוא  מדוע  ספרו.  לסוף  נדלג  הלאה.  נמשיך 
המשיח? ספר הלכות אמור לספק הוראות לתלמיד, ולא לספר מה יהיה ב"אותו 

הזמן"!?

אור חדש ומחודש

וכאן מגיע ביאורו הנפלא של רבינו העובר כחוט השני כמעט בכל ה"הדרנים". 
הרמב"ם 'בנה' את ספרו בצורה כזו שתביא את הלומד אל תכלית החיים של 

כל הברואים – ימות המשיח.

ספרו של הרמב"ם - מבאר מלכנו, נחלק למעשה לשלושה חלקים4. א. יסוד. ב. 
הדרך. ג. התכלית. כדלהלן.

המצוות – אין עניינם לפעול רק על האדם, כי אם ובעיקר לגלות את מלכות 
ה' בעולם5.

יסוד  זה רק  כן פותח הרמב"ם את ספרו ב"יסוד היסודות". לאמור, אין  ועל 
 - המצוות  מצד  א.  ובשתיים.  ההלכה.  של  היסוד  גם  אלא  היהודית  האמונה 
ולגלות בעולם, באופן מעשי את התוכן של  "הלכות התורה", הבאים לבטא 

1. על פניו בשטחיות אפשר לתרץ, שבידיעה זו אכן יש נפק"מ למעשה, כיוון שאכן זה "יסוד היסודות" 
ותלוי בידיעה זו הרבה עניינים, הרי שיש ללמוד עניין זה לפני כל עניין אחר.

על תירוץ זה מקשה מלכנו: א"א לומר כן משתי סיבות. הראשונה, הרמב"ם אינו קובע כן, הוא אינו 
מזכיר אפי' פעם אחת, שהלכות "יסודי התורה" קודמים ללמידה לפני כל הלכות אחרות. והשנית, תא 

חזי מה עמא דבר – שלא זהו סדר הלימוד. וראה הל' ת"ת לאדה"ז, וש"נ.

2. כלומר, גם מצוות כגון אהבת ה' ויראתו, הם גשמיות ומעשיות; על האדם להרגיש זאת בלבו הגשמי.

3. בסגנון אחר: עניין שכלי – לא מחייב שינוי מעשי. כי שכל לא מתבטא במעשים.

4. ראה: הדרן תשמ"ט אות ה', שם אומר עניין זה כמעט באותם מילים כבפנים. אך לא רק שם, בעוד 
הדרנים מדבר על ה"יסוד", ומשמעות המצוות כ"דרך" להביא ל"תכלית", ובכל פעם מזווית שונה. ראה 

הדרן תשל"ה אות ח' ועוד.

5. הדרן תשל"ה אות ד' והלאה. וראה קונט' הלכות תושבע"פ תשנ"ב אות ה' באורך.

35
רמים לים מרסים | לממותו של מתרן



יסוד היסודות. ב. מצד מקיים ההלכה. שאכן צריך להיות חדור ביסוד היסודות 
בכל פעולה הלכתית שהוא מבצע. ו'בדרך' זו מגיע הביטוי המושלם של "יסוד 
היסודות". דבר שיבוא לגילוי מושלם בימות המשיח כאשר "מלאה הארץ דעה 

את ה' כמים לים מכסים".

מדוע דווקא "ידיעת השם" היא המביאה לענין זה של גילוי ה' בעולם – יסוד 
כל המצוות? 

עם  מוחלטת  האדם התאחדות  אצל  נפעל  ה'  ידיעת  ע"י  היא:  לכך  התשובה 
אלוקות, עניני אלוקות נמצאים במוחו באופן שהוא מבין זאת בשכלו עד כדי 

אימות מוחלט, שפועל בו הזדהות עם תוכן הדברים.  

המציאות  היא  שמציאותו  מודגש  מלבדו",  עוד  ש"אין  יודע  שהאדם  בכך 
דאלוקות. האדם מבין בשכלו ומכיר בכך שהמציאות האמיתית של כל הנבראים 

)כולל שלו הוא...( היא מציאות ה'6.

עכשיו מובן אפוא מדוע דווקא מצווה זו היא "יסוד היסודות של כל המצוות". 
ידיעת  אלוקות,  עם  והעולם  האדם  מציאות  את  לחבר  הוא  שעניינם  כיוון 
אלוקות היא הפועלת על האדם שכל דבר שיבוא עימו במגע יעשה בדיוק כפי 

הוראות התורה, ובכך תתגלה מציאותו האמיתית – חלק מאחדותו ית'.

אצל אדם כזה לא תתכן נתינת מקום לעשיית דברים שלא מגלים את מציאות 
ית', בטח שלא יעלה על דעתו לבצע דברים הנוגדים לרצון ה'. וכל זאת למה? 

כי אצלו מונח בפשטות ש"אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני". 

המבנה המיוחד

עכשיו כבר מובן היאך בנה הרמב"ם את ספרו: בתחילה מציג הוא בפני הלומד 
את היסוד – מצוות ידיעת ה'. לאחמ"כ מורה לו את הדרך כיצד לבצע ולגלות 
ימות   – התכלית  את  הוא  מציג  ספרו  ובסוף  התורה.  מצוות  כל  זה:  יסוד  את 

המשיח7.

אחרי שהבנו את העניין מבאר רבינו את הקשר המיוחד בין תחילתו של הספר 

6. וזאת בשונה מ'ראיית אלוקות', שלמרות שראיה היא האופן הכי חזק הגורם התאמתות אצל האדם 
בכ"ז לשון ראיה נופל על דבר מחוץ למציאות האדם. ונמצא א"כ שא"ז התאחדות מוחלטת.

7. וראה בהדרן תש"נ, שם מבאר בארוכה מהו הלימוד כיום מהלכות מלך המשיח שבסוף הלכות מלכים, 
יום של היהודי. ראה שם הביאור הנפלא  היום  נוגע הדבר בחיי  כיצד  וביאר  ובהדרן בתשמ"ט הוסיף 

באורך.
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לסיומו ע"פ הכלל הידוע: "נעוץ תחילתן בסופן"; נבחר לדוגמא בהדרן תש"נ8: 

מודגש  שבשניהם   – הי"ד  ספר  וסיום  התחלת  שבין  והשייכות  הקשר  "וזהו 
שגם הדרגא שלמעלה מגדרי העולם אינה מבטלת גדרי העולם, אלא נמשכת 
כיון  דאלקות...  המציאות  היא  העולם  שמציאות  כיון  העולם,  בגדרי  וחודרת 
שמציאותו אינה רק "אמתת המצאו" – שגם הענין ד"כמים לים מכסים" נעשה 

באופן ד"מלאה", שאינו מבטל אלא חודר בגדרי העולם."

שחודר  הכוונה  אין  העולם?  בגדרי  חודרת  שהאלוקות  המשמעות  מהי  ובכן 
לעולם עניין חדש שהיה לפני כן חיצוני לעולם. אלא שמה שנמצא כבר בעולם 
בהסתר, יהיה בגלוי. חדירת האלוקות לגדרי העולם, פירושה גילוי ההעלם. את 
התפקיד לגלות את ההעלם, הטיל ה' על עם ישראל באמצעות תורה ומצוות9.

אכן, מעתה יובן מדוע "ע"י לימוד הרמב"ם ממהרים ומזרזים את הזמן דימות 
המשיח". )קונטרס הלכות תושבע"פ תשנ"ב הע' 17(. 

הראויה  בהסתכלות  מלכנו  שלימדנו  באופן  הוא  זה  שלימוד  לומר  יש  אולי 
תוך שימת דגש על המבנה המיוחד בספרו של הרמב"ם. וכפי שהתבטא רבינו 
בהדרן תשל"ה, לגבי הטעם שעשה הסיום ברמב"ם: "שיכירו שלימוד הנגלה 

קשור ומאוחד עם פנימיות התורה" )בלתי מוגה(.

פשוט להשתומם

לאחר הקדמת הסתייגות ברורה ובזהירות המתבקשת, ניתן אולי להמליץ על 
ה"הדנים" על הרמב"ם את מאמר רז"ל "בא והעמידן על אחת". כלומר, אי"ז 
עוד ביאור בעניין מסויים בחייו של היהודי, או ביאור חזק בפרשת שבוע, זה 
יסוד גאוני המבאר שרשרת הלכות ברמב"ם. ב"הדרנים" מתבאר  אפילו לא 

החומר היסודי ממנו מורכבים עיקרי המציאות של התורה והמצוות.

איזה  זה  אין  היהודי.  העצמותי של  חשיפת השלד  זוהי  נאמר:  אם  נגזים  לא 
זהו  המאמין.  של  מהותו  על  באצבע  הוראה  אלא  המאמין,  בחובת  "יסוד" 
המציאות העצמית של יהודי כאחד שמביא לגילוי אחדותו ית' במציאות העולם.

8. סעיף חי"ת.

9. מעניין להקביל את דברים אלו, אודות המבנה של ספרו של הרמב"ם, לדבר מלכות כי תשא תשנ"ב, 
שם מבאר ש"הקב"ה קבע שכל הענינים נחלקים בכללות לשלשה: ראש, תוך )אמצע( וסוף. לכל לראש 
בא הראש והתחלת הכל – שכולל בתוכו )כוונת ותכלית( כל הדבר. לאחר מכך – בא הדבר עצמו, התוך 

והאמצע שעל ידו נעשה התכלית". ודו"ק.
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ה"הדרנים" למעשה הם ביאור אחד ארוך המבאר את אותו 'יסוד היסודות' של 
היהודי – הידיעה המוחלטת שה' אחד המתבטאת בקיום מצוות באופן שמתגלה 

במציאות הארץ ש – אין עוד מלבדו!

"יסוד  לפי  ולומר שאכן,  להצביע  יכול  ההדרנים"  ב"ים  "שחיין מתחיל"  כל 
היסודות" שביאר והגדיר מלכנו במהלך הסיומים על הרמב"ם )אלו ה"הדרנים" 
אותם השמיע בפני הקהל(, משמעות ועניינם של המצוות לובש צורה חדשה, 
ואגב, עניינים רבים מאירים באור אחר, וכדרכו של מלכנו להראות לחידושיו 
אכן  כאן".  כתוב  לפניכם  משקראתי  "יותר  בבחינת  בתורה  מקומות  מראי 

ב"הדרנים" נגלה "משה רבנו" של דורינו בכל הדרו.

מהו "הדרן"

לא רבים יודעים, אך המילה "הְדרן" המשמשת לציון 'סיום מסכת' או עניין 
אך  "חזרנו".  שמשמעותה  "ֲהַדַרן"  במילה  הארמית  בשפה  מקורה  כלשהו, 

קיימת משמעות נוספת למילה. בתור קריאה לתוספת. כלומר, "חזור שוב". 

הפעם הראשונה בה אנו מוצאים את מקור הביטוי ל'הדרן' במשמעות זו היא 
בתשובתו של רב האי גאון. בתשובה זו מתאר הוא את מנהגם של התלמידים 
- הדרנא  - "נהדר מר עלה  כאשר היו מסיימים מסכת כלשהי, לבקש מרבם 

עלך". 

לאמור: "יחזור אדוני עליה, והדרּה יהא פרוש עליך". ברבות השנים השתנתה 
המילה הנהגית בסיום מסכת ל"הדרן".

אגב, יש המציינים כי יש לתרגם את המילה "הדרן" כ"ההדר שלנו"; ולפי זה 
ך, מסכת ...,  מקבל המשפט 'הדרן עלך, מסכת וכו'' משמעות חדשה: "הדֵרינו ָבּ

והדֵרך בנו".

אכן ניתן להמליץ על הדרניו של מלכינו את ב' המשמעויות האחרונות. כל 
השותה מימי ה"הדרנים" על הרמב"ם של רבינו שליט"א נפעם נוכח הגאונות 

העצומה וההדר האלוקי שנגלה לפניו. אין לזה אח ורע. 

על  לעמוד  ומבקשים  מרפים  איננו  אנו  ההתפעמות,  רגש  עם  שביחד  כמובן 
זכותנו, לאחר שכלו כל הקיצין, וכפי הודעתו של נשיא דורנו "אין הדבר תלוי 

אלא במשיח צדקנו עצמו", אנא "נהדר מר עלה - הדרנא עלך", 

"חזור שוב" ללמדנו – כל עם ישראל מתורתך, ונחזה בהתגשמות דברי הרמב"ם 
ִמֶזַּרע  ֲעֹמד  ַיּ ֶשׁ ֶלְך  ַהֶמּ אֹותֹו  בספרו משנה תורה )הלכות תשובה פ"ט ה"ב(: "ֶשׁ
נּו. ּוְלִפיָכְך  ה ַרֵבּ דֹול הּוא ָקרֹוב ְלמֶשׁ לֹֹמה. ְוָנִביא ָגּ ַעל ָחְכָמה ִיְהֶיה ֶיֶתר ִמְשּׁ ִוד ַבּ ָדּ
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ְמעֹו.   ל ַהּגֹוִים ְלָשׁ ֶרְך ה'. ְוָיבֹואּו ָכּ ל ָהָעם ְויֹוֶרה אֹוָתם ֶדּ ד ָכּ ְיַלֵמּ

ויהי רצון שבזכות השקיעה בלימוד תורתו של משיח ובמיוחד ב'הדרניו' שבהם 
האמיתית  בגאולה  כל  לעין  המושלמת  בהתגלותו  לחזות  נזכה  אותנו  זיכה 

והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש אמן.
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ה"הדרן" הראשון – תשל"ה
י"ט כסלו, )וההתוועדויות שלאח"ז( תשל"ה

בפני  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נשא  תשל"ה,  בשנת   – הלמ"ד  שנות  באמצע  כבר 
קהל החסידים "הדרן" -  פלפול עמוק ברמב"ם, כשהוא מקשר את סיום ספר 
היד לתחילתו. אמירת ה"הדרן" התפרסה על כמה התוועדויות קודש, כשאת 
תחילתו ביאר בהתוועדות י"ט כסלו באותה שנה, כשבשבתות לאחריו – ש"פ 

וישב, מקץ ועוד, המשיך לבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ה"הדרן".

ה"הדרן" היה עמוק ומיוחד, מה גם שלא הכל תפסו את כוונת הדברים בעניינים 
זה מתייחד בריבוי עניינים  גדול. הדרן  כיוון שנאמרו בקיצור הכי  מסויימים 
שנתבארו בו, ובאופיו המיוחד שאינו רק כשאר ה"הדרנים", בהם נהוג לקשר 

הסוף להתחלה.

הדרן זה נאמר כביאור ארוך כשבפארבריינגען של י"ט כסלו התבאר בעיקר 
כשבהתוועדות  ובסופו,  היד  ספר  בתחילת  שמובאת  כפי  ה'"  ידיעת  "סוגיית 
ובהתוועדות  מלכים,  להלכות  תשובה  הלכות  בין  ההבדלים  על  עמד  הבאה 

שלאחריה עמד על עוד עניינים המתבארים מלשונו של הרמב"ם.

בתוכן  דרך"  "פריצת  למעשה  והיווה  "חידוש",  היה  זה  ש"הדרן"  כמובן, 
התוועדויות הקודש של כ"ק אד"ש מה"מ. בדרך כלל היה מבאר מלכנו עניין 
בפירוש רש"י על הפרשה, עניין בנגלה ובחסידות בהתאם לתאריך והזמן, אך 

ביאור שכל כולו ברמב"ם ועוד "סיום" על הספר? היה זה בהחלט "חריג".

בשעתו, הועלו הדברים על הכתב כ'הנחה' והוגשו לכ"ק אד"ש מה"מ להגהה. 
הראשון  הרמב"ם  סיום  לקראת  שנים!  עשר  כמעט  הגהתו  התעכבה  לפועל, 
בי"א ניסן תשמ"ה, ביקשו חברי ה"וועד להפצת שיחות" מכ"ק אד"ש מה"מ 
שיואיל להגיה את כל ה'הדרן', ואכן על "הדרן" זה השקיע רבינו כוחות רבים, 
כאשר היה יוצא בלילה מ770 אל ביתו, כשלמחרת היה חוזר כשבידיו רשימת 

תיקונים והגהות. 

לאחר מאמצים רבים ועבודה אינטנסיבית, לקראת יום הבהיר – "יא' ניסן הי' 
תהא שנת מלך המשיח", ולקראת "סיום המחזור הראשון בלימוד הרמב"ם", 
זה,  היה  מקומות.  ומראי  ציונים  הערות  בתוספת  "מוגה"  זה  ה"הדרן"  יצא 

לקראת ה"סיום" הראשון מאז התקנה.

ב"הדרן".  שיעורים  והתמימים  אנ"ש  בציבור  נפתחו  הופעתו  לאחר  תיכף 
החברותות רבות עסקו ב"הדרן" החדש, בכל ההתלהבות. הערות, ופלפולים, 
רק  העוסקים  מיוחדים,  בספרים  יורק  ובניו  ישראל  בארץ  לאחמ"כ  שיצאו 
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בדברי הרמב"ם בספרו יד החזקה, הקדישו לו במה מכובדת.

להפצת  הקשור  בכל  חדשה  דרך  פריצת  מהווה  שהזה  ש"הדרן"  ספק  אין 
המעיינות אשר כדברי רבינו ב"הדרן" זה עצמו, שיכירו ש"לימוד הנגלה קשור 

ומיוחד עם פנימיות התורה".

הדרן ה'תשמ"ה
י"א ניסן ואחרון של פסח תשמ"ה.

זה עתה הסתיים הניגון, כולם עומדים במקומותיהם. הס הושלך בקהל. כעת 

)השבת  מקץ  פרשת  בשבת  הייתה  זה  בהדרן  המעניינות  ההתבטאויות  אחת 
זו  התוועדות  מה"הדרן"(.  חלק  לבאר  המשיך  בה  כסלו  י"ט  לאחר  השניה 
הייתה מיוחדת במינה, הביטויים ו"הגילויים" שהראה  כ"ק אד"ש מה"מ היו 
מופלאים. לאחר שהמשיך לבאר עוד עניין ברמב"ם כחלק מה"הדרן" הוסיף 
בפנימיות  ומיוחד  קשור  דתורה  שנגלה  איך  לראות  שנזכה  "ויה"ר  ואמר: 

התורה".

לאחרי השיחה דיבר אודות מיהו יהודי וכו' כשבתוך הדברים אמר: "כעת הדפיסו 
ספרי חסידות חדשים וישנים וכו' חוץ מזה שזה עניין "טעים" )"אפיגדרוקט 
נייע חסידות, אלטע חסידות, וכו אחוץ דעם וואס ס'איז פשוט "א גישמעקע 

זאך"(, . . כבר ישנם בדפוס כל חלוקי מאמרים, הסברים, המשכים וכו'". 

דברים אלו אמר כ"ק אד"ש מה"מ כהסבר לכך שחוג מסויים לא מחאו שקשרו 
את שמם בקביעת החוק האומלל נגד 'מיהו יהודי'.

הסיבה לכך, הסביר הרבי – "כיוון שאלו שצריכים ללמוד חסידות אינם מונחים 
בזה, ומזה נשתלשל בעולם שלמטה מזה שאלו הצריכים להיות מונחים בלימוד 
נגלה אינם עוסקים בכך בלהט, ומזה נשתלשל שלא רק שאין עוסקים בקיום 
)שיחו"ק  מצוותיה!"  ונגד  נגדה  לוחמים  מזו  יתירה  אלא  התורה,  ושמירת 

תשל"ה ח"א עמ': 275-6(.

ללמוד  צריכים  שבו  לאופן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מתייחס  כיצד  לראות,  מפליא 
חסידות וה'שקיעה' המוחלטת בזה. ועד כדי שכך שבאם לא גורם ח"ו . . ודי 

למבין.

אור חדש ומחודש
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ניגש כ"ק אד"ש מה"מ לערוך את הסיום על הספר. למול פני הקודש היה מונח 
ספר שופטים להרמב"ם ז"ל. כ"ק אד"ש מה"מ קורא קטע בהלכה האחרונה 

בקול ובהטעמה, עוצר, מציג תמיהות, קושיות ודיוקים, וממשיך לקטע הבא.

את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  פורש  דקה  אחר  דקה  לאט,  וכך  מוחלט.  היה  הריכוז 
הביאור, ולעין כל מתגלה ה"הדרן" - הבנין האלוקי בהסברה בהירה בהלכה 

האחרונה, והקשר לתחילת ספר "היד החזקה" להרמב"ם.

מעניין לציין שבפתיחת ה"הדרן" אמר כ"ק אד"ש מה"מ: "ומכיון ש"צדיקים 
דומים לבוראם", מובן, שכן הוא גם בנוגע לספרו של הרמב"ם - שהכניס את 
עצמותו )נפשו( בספרו, ונמצא, שע"י לימוד זה - מתאחדים עם עצמות הרמב"ם 
)לא רק עם שכלו(, ולכן יש הדגשה ומעלה מיוחדת כאשר מסיימים את לימוד 

הרמב"ם ב)סמיכות ל(יום הולדתו".

הקהל  החל  "לחיים",  לקהל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  איחל  כשרק  השיחה,  בסוף 
כ"ק אד"ש מה"מ,   אביו של  לויק,  לר'  ניגון הקפות    - הידוע  בניגון  להריע 
ולאחר מכן את הניגון - "שישו ושימחו בשמחת תורה". את השמחה והעונג, 
החיוך הידוע שהופיע על פניו הק' אין לתאר. הבעת קורת רוח, ושביעות רצון 

ניכרה על פניו הק'. 

הטיבו החסידים לבטא בניגונם כאומרים, כעת אצלנו הוא יום "שמחת תורה"; 
ישראל,  בית  נשיא   – התקנה  ומחולל  תורה.  של  לגמרה  בשמחה  אנו  ששים 

מעודד את השירה בב' ידיו הק' - - -  

אלו  הגדול.  הזאל  את  ששטפו  האדירים  השמחה  גלי  את  מלתאר  העט  דל 
האחרונים היו למעשה - התוצאה הטבעית בעת שכזו. מה נהדר היה המראה. 

ממש כבעת ה"הקפות" בחג שמחת תורה שבחודש החגים, חודש תשרי.

"ששלימות  ובעיקר  לתחילתו,  היד  ספר  סיום  של  הקשר  ביאר  זה  ב"הדרן" 
ה'  את  "לדעת  העולם  כל  עסק  יהא  שאז  כיוון  לעת"ל.  יהיה  התורה  לימוד 
בלבד". כלומר, שלא יהיה אז אפילו, עסקים אחרים הקשורים לעבודת ה'. כי 

אם רק המציאות של לימוד התורה. 

והחידוש היותר גדול – הטעים הרבי, שכל העולם, אפילו אצל הגויים, תהיה 
מעלה זו. כדיוק לשון הרמב"ם: "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 

בלבד".
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הדרן ה'תשמ"ו
ש"פ ויקהל תשמ"ו, סיום המחזור השני בלימוד הרמב"ם

שיצאה  תשמ"ו",  שני  אדר  חודש  דראש  "א'  התאריך  את  הנושאת  בחוברת 
לאור על-ידי מערכת אוצר החסידים, נכתב ב'פתח דבר' כדלהלן:

"בזה הננו מוציאים לאור שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א – הדרן על הרמב"ם, 
שאמרה בהתוועדות דשבת-קודש פרשת ויקהל, כ"ז אדר ראשון – בקשר עם 
סיום מחזור שני דלימוד הרמב"ם בערב שבת-קודש, והתחלת מחזור שלישי – 

ביום השבת-קודש".

זה היה הדרן ארוך, שעסק בידיעת ה', ורומם את כל שומעיו בתוכנו ובעומקו. 
על  ב'הדרנים  גם  )שנדפס  בהדרן  שנתבארו  מהעניינים  מתומצת  תוכן  והנה 

הרמב"ם וש"ס' עמ' קא ואילך, שם גם נדפס תוכן העניינים )בעמ' קצט((:

"הציווי דידיעת ה' כולל ידיעה שכלית וידיעה שלמעלה מגדר ידיעה שכלית, 
המשיח,  בימות  ודוגמתם  מהציווי.  ולמעלה  שלפני  האמונה   – לזה  וקודמת 
כשתהיה השלימות דידיעת ה' ודכל הלכות התורה – שנוסף על פעולת הלכות 
גילוי  עניין  עצם  ישנו  ה',  ידיעת  אופני  ב'  יסוד  על  העולם  בתיקון  התורה 
שלמעלה  המשיח  בביאת  שתהיה  מהידיעה(  שלמעלה  האמונה  )מצד  אלקות 

ה'הדרן' עצמו היה מאוד עמוק; הוא נאמר אחרי מאמר החסידות. כדרכו הזכיר 
הרבי שנהוג בכל שבת לבאר פסוק בפרשת השבוע עם רש"י, הערות לזוהר 
ושיעור יומי ברמב"ם, ובנוסף – המשיך הרבי – בקשר להתחלת מחזור השלישי 
ברמב"ם בו ביום )לאחרי סיום מחזור שני( ייאמר גם 'הדרן'. אך כאן הקדים 
)התוועדויות  הקודש  בלשון  בהנחות  הנרשם  לפי  הבאים,  הדברים  את  הרבי 

תשמ"ו כרך ב' עמ' 674(: 

"ולכן הרי זה הזמן הכי מתאים לומר מספר מילים )ומה טוב – יותר מזה( בקשר 
לסיום והתחלת הרמב"ם, כדלקמן. ויהי-רצון שדברים אלו ייאמרו "על אודנין 
או  חלקם   – ועל-כל-פנים  הנאמרים  הדברים  את  ויקלטו  שישמעו  דשמעין" 

מקצתם.

בהנחה אחרת )ועד הנחות התמימים עמ' 774( נאמר כך: "ויהי רצון שהדברים 
לא יישארו אותיות פורחות באוויר, אלא יהיו אודנין שמעין ]=אוזנים שומעות[, 

כל האותיות, או על-כל-פנים חצי, על-כל-פנים אחדות מהן".
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מתיקון העולם.

"וענינו בתורה – לימוד התורה לשמה, כמודגש בלימוד כל התורה כולה )לא 
רק לדעת את המעשה אשר יעשון(, ועל זה נאמר "אז לא אבוש בהביטי אל כל 
מצוותיך", שלילת הבושת מצד החיסרון בעניין "אתם עדי", עדות על רצונו 

העצמי של הקב"ה שבתורה שלמעלה מהפעולה בעולם".

הרקע לאמירת ה"הדרן"

כ"ק  ט"ו בשבט(, עשה   – )מש"פ בשלח  הסיום  לפני  כשישה שבועות  במשך 
אד"ש מה"מ 'שטורעם' גדול אודות ההכנות הדרושות לערוך הסיום ברוב פאר 
והדר. כמובן, שהציבור כולו ציפה להתוועדות של ש"ק, מכיוון שבערב שבת 
סיימו ללמוד את המחזור השני, ועל-פי הצעתו של כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו 

ש"יש לעשות הסיום החל מש"ק מברכים אדר".

בשבוע שקדם אמירת ה'הדרן', החל הרבי שליט"א מלך המשיח לחוש כאבים 
ברגלו, וביום חמישי, כשיצא מ-770 לביתו, הדבר בלט ביותר לעין כל כאשר 

התקשה מאוד בהליכתו.

כך מתאר זאת א' התמימים ביומן שכתב לעצמו מאז: "מאורע זה גרם כמובן 
לזעזוע גדול, ביודענו אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א סובל מכאבים חזקים ברגלו 
כ"ק  לבואו של  למחרת  וחיכינו  הלילה,  כל  ישנו  לא  כמובן שכבר  הקדושה. 
אדמו"ר שליט"א, אלא שסידרנו )וכמדומה גם על-פי הוראת המזכירות(, שאף 
אחד לא יעמוד בחוץ כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מגיע מביתו, כדי שכ"ק אדמו"ר 

שליט"א יוכל ללכת במנוחה ולאט-לאט, ולא במהירות.

כ"ק  על  לצפות משם  מקום שאפשר  בקרבת  עמדנו  התמימים,  תלמידי  אנו, 
אד"ש, ואכן כשהגיע מביתו היינו המומים ומזועזעים לראות את כ"ק אד"ש 
הולך לאיטו עקב לצד אגודל, המזכיר )הרב בנימין קליין שי'( הולך מאחוריו, 
יארע  ח"ו  באם  מוכן  להיות  כדי  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  צמוד  כמעט  ממש 

משהו.

שבת פרשת ויקהל

כול,  לעיני  בית-הכנסת  אל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ירד  כאשר  ש"ק,  בליל 
ממש  אירע.  כזה  שדבר  שמענו  ולא  ראינו  לא  פעם  שאף  לאט,  כל-כך  הלך 
ובלי  כיווץ את פניו הקדושות בהבעת כאבים עצומים,  ופסיעה,  בכל פסיעה 
גוזמה לקח לפחות כשבע או עשר דקות עד שהגיע למקומו ]הבחורים העמידו 
שולחנות משני צידי ה'שביל' שכ"ק אד"ש יתמוך בהם, ואכן ביציאה ממעריב 

נעזר בהם[. 
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)אלו שהיה להם קצת עדינות ]=איידלקייט[, הבינו שוודאי הכאבים האלו הם 
תוצאה ישירה מהייסורים העצומים שכ"ק אדמו"ר עובר בחודשים אלו, מאז 

שהתחיל משפט הספרים בי"ט כסלו בשנה זו(.

יום שבת קודש: 

וביקשו  וכו'(,  הסטענדר  את  )הביאו  הקטן  הזאל  את  סידרו  בלילה  אתמול 
מכ"ק אדמו"ר שליט"א שיתפלל שם )כדי למעט היסורים וכו'(. ואכן, כשכ"ק 
אדמו"ר שליט"א בא לאמירת תהילים, נכנס אל הזאל למעלה, דבר בלתי רגיל 
כלל וכלל. כמו כן חזר לשם אחר-כך לתפילת שחרית, וכמובן שכולנו חיכינו 

בלבבות שבורים להתוועדות.

ואכן, גם כאשר נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות הלך בצעדים איטיים 
)וכמדומה שלא שרו כרגיל אלא היה שקט, וכך גם היה בליל שבת קודש כאשר 
יצא מהתפילה, כי איך אפשר לשיר כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מתהלך בכאבים 

עצומים(. 

ההתוועדות

התוועדות זו הייתה באופן של שמחה תקיעה בליבאי מחד – על ההתוועדות, 
ומאידך – בכיא בליבאי על הכאבים של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

שני דברים עיקריים נשארו בזיכרוני מהתוועדות זו:

בשיחה הראשונה פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א כמנהגו בשנים האלו, שבשבת זו 
יש כמה עניינים מיוחדים: שבת, שבת מברכים, פרשת שקלים, פרשת ויקהל, 
וכו', אלא שבמקום לדבר על כל עניינים אלו אמר, שרוצה להקדים ולדבר על 
עצם עניין ההתוועדות. ודיבר בארוכה על מעלת עניין ההתוועדות של בני-
יחד, שמביא לאהבת-ישראל באופן של פועל ממש, מיוסד על דברי  ישראל 

אדמו"ר הזקן אשר פיתקא משמיא וכו' בנוגע למעלת ההתוועדות וכו'.

אחרי ההתוועדות דיברנו בינינו, שלמרות שזה היה בשבת מברכים והרי ישנה 
הוראה מכ"ק אדמו"ר הריי"צ להתוועד אז, כפי שהזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
פעמים רבות, ואעפ"כ לא הזכיר זאת, אלא דיבר על מעלת עניין ההתוועדות, 
עצם העניין של אהבת-ישראל. חשבנו שאולי מפני הייסורים שהיו לו לא היה 
צריך לקיים התוועדות, למרות הוראת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ורק בגלל אהבת-
ישראל הגדולה של כ"ק אדמו"ר שליט"א אלינו, לחסידים והתמימים, לכן בא 

להתוועד למרות הכאבים העצומים.

במשך כל ההתוועדות הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א בידיו הק' לשיר וכו', כמו 
בכל פעם, אך ההקדמה האמורה, שהקדים כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא כדרכו 
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בקודש, היתה ודאי גולת הכותרת של התוועדות.

אמירת ה"הדרן"

ואכן, לאחר שדיבר על כל השיעורים הנזכרים, החל באמירת סיום הרמב"ם 
לאחר  מעשה,  שבשעת  זכורני  כידוע.  ובסגנונו,  בתוכנו  והגאוני  הנפלא 
השליש הראשון של הסיום, לא יכולתי עוד 'להחזיק ראש' ולהבין מה שכ"ק 
אדמו"ר שליט"א אומר. הסתכלתי לעבר ה'חוזר' ר' יואל, וראיתי שהוא עומד 
באגרופים קפוצים על גבי השולחן מול הרבי שליט"א, ומתנענע בחזקה מצד 

לצד, מתייגע מאוד להבין ולזכור כל מילה שנאמרה ב'סיום'.

אז למדנו וראינו איך אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א כל עניין בלתי-רצוי וכל עניין 
של ירידה לכאורה, כמו מצד הבריאות וכו', אף שלכאורה היה צריך להביא 
בדרך הטבע )כפי שנראה בדרך הטבע אפילו אצל רבותינו הקדושים שלפניו( – 
שלא תהיה התוועדות כלל או שתהיה התוועדות קצרה; הנה אצל כ"ק אדמו"ר 
מתוך  שהיתה  דווקא,  זו  ובהתוועדות  אגרא',  צערא  'לפום  דווקא  שליט"א 
ייסורים עצומים, נאמר כזה הדרן נורא בגאונותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
העוסק בעניינים שהם מהיסודות החב"דיים ומאמונת-ישראל, עניין ידיעת ה' 

ובחירה וכו' וכו'.

כל מי שזכה להשתתף בהתוועדות זו לא ישכח זאת לעולם – הציור האיום של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א, איך שהוא בקושי הולך בגשמיות ומתכווץ בייסורים, 
וביחד עם זה מגלה עמקי תורת החסידות מתוך שמחה עצומה, כאילו ששום 

דבר לא קרה.

אכן זה היה סיום מיוחד במינו!".

הדרן ה'תשמ"ז
יו"ד שבט ה'תשמ"ז

הדרן זה, מתייחד מקודמיו שאינו מתמקד בסיום ההלכה האחרונה שבספר היד 
והקישור לתחילתו, אלא עוסק הוא בסוגיא מיוחדת, "ביאת אליהו" – מה וכיצד 

יפעל אליהו הנביא כשיבוא לבשר אודות הגאולה, בבני ישראל. 

"הדרן" זה נאמר בי' שבט תשמ"ז. ביום זה מלבד שמלאו שלושים ושבע שנה 
הרמב"ם  בלימוד  המסלולים  שלושת  משולש".  "סיום  גם  זה  היה  לנשיאות, 

סיימו באותו יום את לימודם והחלו ללמדו מחדש.
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דבר זה הביא לכך שכבר שעה לפני מועד תחילת ההתוועדות, היה הזאל של 
בית הכנסת מלא עד אפס מקום. עקב הלחץ שנוצר סידרו מסכי וידאו בזאל 
הצליחו  שלא  אלו  לכל  מההתוועדות  חי'  'שידור  הועבר  בהם  ובחוץ,  הקטן 

להיכנס אל האולם.

מכך  והסיק  ההילולא  בעל  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דיבר  הראשונה  בשיחה 
הוראה מעשית לחיי היום יום. בשיחה השניה והשלישית עורר להתעסק ביתר 

עוז בפרסום ז' מצוות בני נח והפצתם בין אומות העולם.

בין הדברים התייחס כ"ק אד"ש מה"מ לטענת ה"מקשנים" )תוך כדי שמציין 
ש"סתם מקשן עם הארץ הוא"(, אודות ההתעוררות בתיקון העולם ע"י פרסום 
מסימני  אחד  והלא  "היתכן,  המקשים:  העולם,  אומות  בין  ב"נ"  מצוות  "ז' 
פשר  מהו   – הם  מקשים   – וא"כ  בזו",  זו  מתגרות  ש"מלכויות  הוא  הגאולה 

ה'קאך' וההתלהבות בזה?" 

"והתשובה ע"ז היא שענין זה ישנו די והותר, וכן שאר הסימנים "אז אט אט 
קומט משיח", וכעת צריך להתעסק בישובו של עולם כנ"ל. והנה עיקר ענין 
"בית  לבניית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  זאת  קישר  וכך  ב"בית"".  הוא  ההתיישבות 

חב"ד" בכל מקום. לאחר שיחות אלו אמר מאמר "באתי לגני".

היד  בספר  האחרון  היומי  לשיעור  בקשר  ביאר  בו  ב"הדרן".  פתח  לאחריו, 
להרמב"ם ב' דעות בנוגע לביאת אליהו, א. קודם מלחמת גוג ומגוג. ב. קודם 
ביאת המשיח )אחרי מלחמת גוג ומגוג(, דלכאורה לא תתכן מחלוקת במציאות?

ביאר זאת באריכות, דבגדר ביאת אליהו ב' אופנים. וכן כמה ענינים נוספים.

נציין שהוא  פ' שירה". רק  יצא בחוברת בפ"ע ב"מוצאי שב"ק  זה  ה"הדרן" 
יצא  "מוגה" פחות משבוע לאחר שנאמר! ביוד שבט נאמר ובט"ז שבט הגיע 

שומה עלינו לציין, שה"הדרן" זה שונה מקודמיו בכך שאינו מקשר סיום ספר 
היד לתחילתו. ב"הדרן" המוגה ניתן למצוא כמין  "הסבר", מדוע שינה הרבי 
הסיום  מקשר  ואינו  אליהו  דביאת  העניין  את  לבאר  ובחר  מדרכו,  שליט"א 

דהלכה האחרונה והתחלה, כבכל ההדרנים הקודמים.

"מסיימים  זה  מכיוון שבמחזור  א' שם,  באות  כפי שמציין  זאת  לבאר  אפשר 
רבים מישראל מחזור שלישי דלימוד הרמב"ם ע"פ המנהג שנתפשט ונתקבל 
. מן הראוי להתעכב על סיום הרמב"ם בענין הקשור עם   . בתפוצות ישראל 

אחדותם של ישראל . ."
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מבית הדפוס.

הדרן ה'תשמ"ח
ש"פ וארא, מברכים החודש שבט

אד"ש  כ"ק  ארוך.  הכי  זמן  בפעם אחת למשך  נאמר  זה,  לציין ש"הדרן"  יש 
מה"מ אמרו במשך שעה וחצי )!( כשכל הקהל רתוק למקומו. 

להלן יומן מיוחד המתאר את אווירת הימים ההם: 

שבת קודש פרשת ׳וארא' כ״ו טבת.

וארא  פרשת  קודש  שבת  ספק  ללא  היתה  אלו  ימים  של  הכותרת  גולת 
וההתוועדות שבמרכזה. כל אותם לבבות שערגו משך התקופה האחרונה לסיום 
הרמב״ם המיוחל מפי כ״ק אדמו״ר שליט״א, באו על סיפוקם מעל ומעבר... 
עם כניסתו של כ״ק אדמו״ר שליט״א בשעה אחת ושלושים להתוועדות, שר 
הקהל בהתלהבות רבה את השיר ״ומלאה הארץ דעה את ה׳״... וזה היה מעין 

הקדמה…

״בשבת זו הסמוכה ליום חמישי בו סיימו את לימוד הרמב״ם במחזור הרביעי, 
מתאים לערוך ״הדרן״ על הרמב״ם״... כך, בערך, היתה הפתיחה שהכניסה את 
כולם להתרגשות רבה, ולשיא של ריכוז... ״יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע 
כיון ש״נעוץ  ה״״,  את  דעה  ״ומלאה הארץ  לסיום  שיש שם...״ קשור אמנם 

תחילתן בסופן וסופן בתחילתן״, 

"רוח גדולה וחזק"...

אגב, בהמשך ההתוועדות התבטא כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות האופן שבו יש 
תורה,  לגמרה של  החיוב לעשות שמחה  "מלבד  הסיום:  החגיגות  לערוך את 
והוספה  התעוררות  לידי  מביאות  אלה  שחגיגות  רב  מעשה   - במוחש  רואים 
הרמב"ם  סיומי  דחגיגות  התוצאות  את  שראו  כפי  וכו'  הרמב"ם  בלימוד 
במחזורים הקודמים, ועוד יותר מכפי ששיערו תחילה, שלכן יש להשתדל עוד 
זה  וכל המרבה הרי  והדר,  יותר בעריכת חגיגות דסיום הרמב"ם, ברוב פאר 

משובח, ומתוך "שטורעם", ובלשון הכתוב "רוח גדולה וחזק מפרק הרים".
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אבל עם כל זה בסיום לימוד הרמב״ם אוחז כבר היהודי בדרגה גבוהה הרבה 
יותר - ״כמים לים מכסים״... זוהי גם הסיבה שבהלכות תשובה )- שבתחילת 
הרמב״ם( מובא אמנם פסוק, זה, אבל סופו לא מוזכר שם... וכו׳ וכו', לעומק 
ולרוחב, תוך התעמקות בדברי הרמב״ם עד לפרט הכי קטן ונסתר שבהלכותיו.

שליט״א  רבינו  שהנחילנו  הנפלא  האלוקי  מהגילוי  חלק  היה  הרבה  ועוד  זה 
באותה שיחה שארכה למעלה משעה וחצי וכן בשיחה שלאחריה. )תוכן ההדרן 

בשלימותו הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר שליט״א ונדפס בפני עצמו(. 

אדמו״ר  כשכ״ק  במינה,  מיוחדת  נפש  התרוממות  הורגשה  השיחות  בין  גם 
באופן  בעוז,  הקדושה  בידו  רבות  פעמים  השירה  את  והמריץ  עודד  שליט״א 

בלתי רגיל, כמעט לאחר כל שיחה.

הדרן מיוחד על הרמב"ם והש"ס תשמ"ח.

ערב פסח תשמ"ח. היה זה חודש וחצי לאחר הסתלקותה של הרבנית. מרכז 
החיים עובר טל ביתו הפרטי של נשיא הדור. השעה שבע וחצי, כ"ק אד"ש 
מה"מ נכנס לשחרית כשכל הקהל מחריש. הוא ניגש לעמוד, "וכן שני כתובים" 

הידוע, שיבנה, קדיש, וה"הודו להוי' קרוא בשמו" הידוע. התפילה החלה.  

אחר תפילת שחרית, פונה כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הקהל תוך כדי ששואל, אם 
יש למישהו סיום מסכת. אחד התמימים השיב חרישית "לי יש סיום". 

ניגש תוך כדי שהוא מברר אצלו מהי המס' עליה הוא רוצה לערוך  המזכיר 
את ה'סיום'. משאמר לו הבחור את שם המסכת, רץ המזכיר להביאה מהקומה 

השניה, כשכל הקהל ובכללם אד"ש מחכה.

על הסטענדער  כדי שנשען  תוך  כ"ק אד"ש  עד שהגיע המזכיר, החל לפתע 
עכשיו  אומר  שאד"ש  הוברר  מהרה  עד  שיחה.  באמירת  הקהל  לעבר  שפניו 
להפליא,  ומורכב  עמוק  הש"ס,  כל  על  אד"ש  כ"ק  אמרו  זה  סיום  'סיום'. 
כשמקשר בנקודות את סיומו לתחילתו, וכן קישר את הסיום בתורה שבכתב 
שבכתב  תורה  בתוכו  שמאחד  הרמב"ם  לסיום  קישר  וכ"ז  לש"ס,  ותחילתה 

ושבע"פ. שיחה זו ערכה כעשר דק' תמימות.

וה'ציור'  ותפילין,  בטלית  עטור  כשהוא  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  אמרה  זו  שיחה 
המיוחד באופן שבו נאמרה השיחה הותיר רושם עז על כל הנוכחים.

אגב, ביום זה אמר כ"ק אד"ש מה"מ שיחה אחר כל תפילה. זהו היום היחיד 
כל תפילה מתפילות  בנשיאות שראינו שאמר כ"ק אד"ש מה"מ שיחה אחר 

אותו יום.
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כ״ק  בכך  הסתפק  לא  והנפלא,  הארוך  ה״הדרן״  שלמרות  לציין  אולי  מעניו 
אדמו״ר שליט״א, ואף הפעם לא ויתר..., וביאר ענין מסויים בשיעור הרמב״ם 

היומי, שהיה, כל הרמ"ח מצוות עשה.

רק אצטט את דבריו הק': "פשוט שכל אחד ואחד צריך להשתתף בהסיום, ולא 
לחשוב שמכיוון שגם מלבדו יהיו משתתפים רבים, אין צורך שגם הוא ישתתף 

בזה.

יוכל  שלא  גם  ומה  כו',  והזמן  הטירחא  על  שחבל  חשבון  כשעושה  ובפרט 
לו  וכשיאמרו  מישראל,  וכמה  כמה  שיפגוש  מכיוון  במחשבותיו...  להתעמק 
"שלום עליכם", יצטרך להשיב "עליכם שלום", שלא לעבור חס-ושלום "גזילת 
העני בבתיכם", ובמילא, טוב יותר שישאר בביתו )"אונטערן פאפליץ"...( כי, 
העניין ד"ברוב עם הדרת מלך" על-פי הלכה נוגע להשתתפותו של כל יחיד, 

מכיוון שעל-ידו ניתוסף ב"רוב עם".

הדרן תשמ"ט
ש"פ ויגש, ט' טבת, ויום א' עשרה בטבת, )יהפך לשמחה( ה'תשמ"ט

הדרן זה הוא הראשון בסדרת ה"הדרנים", שנאמר לאחר הסתלקות הרבנית. 
כידוע, הסתלקותה גרמה לשינוי עצום בכל הקשור להתוועדויות הקודש של 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.  

הרבי הפסיק להתוועד בימות החול. ולא רק, גם סגנון השיחות השתנה. הם 
נאמרו בקיצור יותר. דבר שהיה אמור להשפיע רבות על ה"הדרנים".

הרבי  התייחס  טבת,  ט'  ויגש  פרשת  – שבת  ה"סיום"  מועד  כשהגיע  לפועל, 
להלכה האחרונה ברמב"ם וביארה בארוכה.

כמובן שאחרי שיחה כזו, ניגנו כולם את 'ניגון ההקפות' )עיין לעיל לגבי הדרן 
תשמ"ה(.

יום לאחר השבת – היה זה צום עשרה בטבת לאחר תפילת מנחה בביתו של 
כיבושין", כשבסיומם החל הרבי  הרבי, פנה הרבי לעבר הקהל לומר "דברי 
לערוך "הדרן" כשהוא קורה מתוך דפים מצולמים מוגדלים, את דברי הרמב"ם 
והסבירו.  האחרונה  מההלכה  קטע  כל  קרא  שליט"א  אדמו"ר  ספרו.  בסף 

כשבהמשך קישר את סיום הספר לתחילתו.

52
תשרי תשע"ח | גליון ג



בשנת  בחור  בתור  לעצמו  שכתב  ימים,  אותם  את  המתאר  מיוחד  יומן  להלן 
ליובאוויטש  ישיבת תות"ל  אורנשטיין ראש  שי'  משה  הקבוצה בשעתו, הרב 

בנתניה.

יום וערש״ק ויגש ח׳ טבת:

השבת הכי קצרה השנה ואי לזאת הת׳ משתדלים כמה שיותר מוקדם לצאת 
למבצעים ע״מ להספיק כמה שיותר. 

שחרית 10:00. מנחה )בבית כ״ק אד״ש( 3:15. 

לאחר מנחה הרבי עודד את השירה. קבלת שבת -  5:00 )אד״ש כרגיל הגיע 
כמה דקות לפני השקיעה ל-770(. בלכה דודי עודד הרבי את השירה בחוזקה 
ליציאה  ופנה  הרבי  הסתובב  מעריב  לאחר  הקדוש(.  )כהרגלו  בסוף  ובמיוחד 
וכרגיל פנה לכל מי שעבר על ידו ובירך בגוט שבת. כשעבר ליד הרב שאר 

ישוב כהן )אב״ד חיפה( חייך אליו כ״ק אד״ש חיוך רחב.

יום ש״ק ט׳ טבת:

הניגון היום הוא ״ומלאה הארץ״ )בהתאם לכך שמסיימים את הרמב׳׳ם( ואד״ש 
מעודד זאת. שחרית - 10:00. את מחציתה הראשונה של ההפטרה קרא הרבי 

בקול רם ואת מחציתה השני בשקט - מעין קול של בכי.

התוועדות - ב-1:30 )כרגיל(. היו ג׳ שיחות: בשיחה הראשונה דיבר כ״ק אד״ש 
בקשר לעשרה בטבת והורה להוסיף באהב״י. לאחר השיחה נגנו ״נודע ביהודה״ 
)בהתאם לפר׳ השבוע( והרבי עודד את השירה ע״י מחיאת כפיים לעבר ילדים 
שמחו כפיים לעבר כ״ק אד״ש. בשיחה הב׳ דיבר כ״ק אדמו״ר שליט״א אודות 
סיום הרמב״ם והורה לעשותו ברוב עם הדרת מלך, ועשה בעצמו סיום וביאר 
ורבע. לאחמ״כ  בארוכה את ההלכה האחרונה ברמב״ם. הביאור ארך כשעה 
ניגנו את ניגון ההקפות )בהתאם לכך שמסיימים את הרמב״ם( והרבי עודד את 

השירה באופן הנ״ל. 

השנה  כרגיל  בפרשה  הראשון  בפסוק  פירש׳׳י  על  הרבי  התעכב  הג׳  בשיחה 
)יש להעיר שכך גם נהג בשנת האבילות על אמו )נ״ע( ולבסוף הורה לכל אלה 

שהכניסו משקה לעלות על הבימה ולהכריז על האירוע שמתכוננים לערוך.

וענה  רחוב  באיזה  והרבי שאלו  אירוע מסויים  גת הכריז על  וולפא מק.  הר׳ 
לנגן  הרבי  הורה  לאחמ״כ  רחב.  חיוך  חייך  אד״ש  וכ״ק  הנביא״  ״אליהו 
זה כבר כמה שבועות שהרבי מורה  ו״פדה בשלום״.  ״והריקותי לכם ברכה" 
לנגן ״פדה בשלום״ וי״א שהסיבה לכך היא מלחמתו הק׳ בענין ״מיהו יהודי״. 
לאחרונה התבטא הרבי באחד ההתוועדויות ש״יה״ר אז זאל זיין פדה בשלום 
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צו  בנוגע  היינט  ביז  געפירט  מ׳האט  וואט  פון אלע מלחמות  לי  נפשי מקרב 
מיהו יהודי״.

לאחר השיחה השלישית שאל הרב שאר ישוב כהן שאלה בקשר לרואין את 
הקולות והרבי ענה לו. לאחמ״כ סיפר לי הרב הנ״ל על כך בהתפעלות גדולה. 
לפנ״ז במשך ההתוועדות הורה לו הרבי לומר לחיים, הלה אמר לחיים אך לא 
שתה )כידוע אביו היה ״הנזיר הקדוש" ]הרב דוד כהן, שכונה "הרב הנזיר". 
המערכת[ ואולי יש לזה קשר( ואד״ש אמר לריל״ג שיתן לו וודקה )במקום יין(. 

כמו״כ דיבר הרבי עם הרב ירמי׳ה אב״ד בדרום אפריקה.

לאחר מעריב קידוש לבנה הרבי עומד באמצע הרחוב, כל הקהל סביבו )כמנהגו 
נוגע אד״ש  בסוף  יפה.  - מעמד מאוד  לילה מאירה את הסידור  מנורת  הק׳( 
בשיניו )ונוהג לומר ״שלא יהיו לי כאב שיניים״( לאחמ״כ פנה הרבי למכונית, 

כשהקהל מנגן ״מלאה הארץ״. 

ע״י  כשעבר  וואך.  גוט  א  חודש  גוט  א  בדרכו:  שעמד  מי  את  בירך  בהילוכו 
ג׳ימי גור אריה איחלו "בשורות טובות״ )בקשר לאירועים הקשורים עמו  ר׳ 

בתקופה זו(. 

על  וביקש  כהן  ישוב  שאר  הר׳  לרבי  נגש  למכונית(  שנכנס  )לפני  לאחמ״כ 
ענין ציבורי, ואד״ש אמר לו שיכתוב זאת ויקבל תשובה, וברכו אד״ש בברכת 
הצלחה בסיום הרמב״ם )ביום ו׳ הכניסו פתק שהלה יהיה בין הדוברים בכנס(. 

לאחמ״כ נכנס אד״ש למכונית והמשיך לעודד את השירה מתוכו.

יום א׳ י׳ טבת:

שינויים  כמה  והיו   הש״ץ  הרבי  היה  מיוחדת(  )בהטעמה  וסליחות  בשחרית 
מהנוסח הרגיל.

מנחה 3:15. בקריה״ת עלה אד״ש למפטיר לאחר התפילה אמר כמו בכל יום 
צום, שיחה )דברי כיבושין(. בשיחה שוב דיבר על סיום הרמב״ם וצווה לעשות 
נראה  מיוחדת  )חביבות  מלך  הדרת  עם  ברוב  ושיהיה  סיומים  שיותר  כמה 
מאד״ש בנוגע לסיום הרמב״ם שתתקיים היום בלילה ב-770. אד״ש הזכיר זאת 
יערך  ערבית  תפילת  לאחר  בלילה  שהיום  באומרו:  השיחה  במהלך  בפירוש 
נשיא  של  וביהמ״ד  בביהכנ״ס  רב  מלך  קרית  זו  בעיר  הגדול  הרמב״ם  סיום 
דורנו, ובוודאי שייערך ב״שטורעם״ המתאים, כדי שישאיר את רישומו על כל 

השנה(.

לקראת סיום השיחה אמר הרבי שכאן המקום לעשות סיום. ולהפתעת כולם, 
כל  כשמסביר  מבפנים  וקרא  האחרונות  מההלכות  מודפסים  דפים  כמה  נטל 
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מילה.

לאחר השיחה חילק לכאו״א שלשה דולרים צדקה, )כשעבר ר׳ ג׳ימי גור אריה 
אמר לו ״בשורות טובות(. לאחמ״כ הביאו לרבי נטלה, קערה ומגבת והרבי נטל 
ידיו והתפלל מעריב )-5:15 כ-25 דקות לאחר סיום הצום(. לאחר התפילה עלה 
הרבי לחדרו ובדרכו נעצר ע״י ג.ג.א. שי׳ וא״ל )מתורגם מאידיש(: ״שנתראה 
בקרוב בבריאות ובשורות טובות״. לאחמ״כ תוך כדי שהרבי עולה במדריגות 
והקהל מנגן - הסתובב הרבי לגמרי והחל מעודד בחוזקה את השירה לעברו 

של הנ״ל.

בשעה 9:30 החלה החגיגה הרשמית של סיום הרמב״ם כשעל הבימה יושבים 
לאחר  הכהן.  ישוב  שאר  הרב  הכבוד  אורח  וכמובן  חבד״ים,  רבנים  בעיקר 

החגיגה הרשמית התישבו אנ״ש להתוועדות עם המשפיעים, עד אור הבוקר.

הדרן תש"נ
ש"פ חיי שרה )ועוד( תש"נ

גם  השביעי.  ותחילת  השישי  היה  ג"פ  במסלול  הרמב"ם  סיום  שנה,  באותה 
המסלול של פרק אחד ליום סויים בפעם השניה ולמעשה המשתתפים במסלול 
שעובדה  כמובן,  השלישית.  בפעם  הרמב"ם  של  ספרו  את  ללמוד  החלו  זה 
ואף כ"ק אדמו"ר  צויינה ביתר שאת ע"י כל החוגגים בחגיגות המרכזיות  זו 

שליט"א התייחס לכך.

דברים אלו אנו למדים מה'ליקוט' שיצא בשעתו )ש"פ חיי שרה תש"נ(, שם 
נדפסה  זו  לציין שהערה  יש  מודגשות,  באותיות  הערה שלימה  אד"ש  הכניס 

בכתב מוגדל, וזו אחת ההערות הבודדות בליקוטי שיחות בגודל כתב שכזה. 

וכה נאמר שם "בשבוע זה ביום כ"ד מרחשון הוא סיום המחזור הששי של לימוד 
הרמב"ם ג"פ ליום )וכן סיום המחזור השני של לימוד הרמב"ם פרק אחד ליום(, 
וביום כ"ה מרחשון היא התחלת לימוד הרמב"ם מחדש - מחזור השביעי )דג"פ 
ליום(, וכל השביעין חביבין )ומחזור השלישי - דבתלתא זימני הוי חזקה - דפרק 
ועיין שם בשיחה ביאור נפלא בב' פרקיו   ,97 )לקו"ש חל"ה עמ'  א' ליום(". 

האחרונים של ספר היד!(

הדרן זה אמרו כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות שבת קודש פר' חיי שרה. בשבת 
זו התקיים ב770 גם "כינוס השלוחים העולמי". דבר שהוסיף כמובן לאווירה 
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המיוחדת.

 להלן תיאור מאורעות אותה שבת מיומן פרטי.

ניכרה תכונה רבה לקראת ה"סיום" של הרמב"ם במחזור  ימים מספר  "כבר 
החמישי בסלול ג' פרקים ע"פ תקנתו הק' של כ"ק אד"ש. מתחילת השבוע לא 
מפסיקים לנחות בבית חיינו המון שלוחים מכל רחבי העולם, כולם נרגשים 
פוגשים אחים שדה השליחות. הכל מצפים לקראת ה"סיום" אותו צפוי לערוך 

כ"ק אד"ש בהתוועדות שב"ק ביום. 

לאווירה,  תורם  שזה  כמובן  כסלו,  חודש  מברכים  שבת  גם  היא  השבת 
יוצאים  לפני שבת  מלבות את אש האהבה. כשעה  רק  הרבות  וההתוועדויות 
קבוצת בחורים לתהלוכה ל'הקהלת קהילות' בשכונות הסמוכות, ע"מ לחזור 
הרמב"ם  בלימוד  שעשו  ההתעוררות  על  סיפרו  כשחזרו  חסידות.  דברי  שם 

ובהשתתפות בתקנה הק'.

ההתוועדות

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס להתוועדות בשעה 1.30. הקהל שר את הניגון ר״ח 
כסלו. ואח״כ כ״ק אדמו״ר שליט״א החל באמירת שיחה.

שיחה א׳

והסביר  העולמי,  השולחים  לכנוס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הקדיש  זו  שיחה 
שמטרתו העיקרית של הכינוס היא האחדות של כל השלוחים מכל העולם כדי 

להמשיך את האחדות בכל העולם, לגלות שזהו עולמו של הקב״ה.

ומובן מכך שכינוס זה צריך להביא לידי הוספה בענין אהבת ישראל ואחדות 
ישראל, ועכו״ב שלא לנצל את הכינוס לענין של פירוד ח״ו, כפי שהקלוגינקער 

רוצה ומלביש זאת בטענות של קדושה כביכול.

בידו  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  שמחים.  ניגונים  הקהל  שר  השיחות  בין 
אבי טאוב שיחיו  וחברו  נחשון  דוד  להר׳  הורה  הילדים. באמצע  במיוחד את 

שיאמרו לחיים.

שיחה ב׳

בשיחה השניה עורר כ״ק אדמו״ר שליט״א שעל כאו״א לבוא ולהשתתף בסיום 
הרמב״ם )- סיום הרמב״ם העולמי מתקיים כאן ביום ראשון( ו״ברוב עם הדרת 
מלך״ וכ״א שמשתתף למרות שהוא יחיד, מ״מ מוסיף בהדרת מלך ובכבודו של 
הרמב״ם וכבוד התורה. וכמו"כ הוא מוסיף בכבודם של הרבנים המשתתפים 
בכינוס, שאליהם צ״ל כבוד מיוחד מכיוון שהם מאשרים מה״דבר ה׳ זו הלכה״! 
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"וממילא מובן שאין מקום לבוא לרב ולומר לו שיעשה תשובה — ענין זה הוא 
בין הרב לקב״ה כשבעה"ב אומר לרב שצריך לעשות תשובה זה חוצפה גדולה 

שהיא מסימני ״עקבתא דמשיחא״.

לרמב״ם,  החזקה  יד  על  סיום  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עשה  השיחה  בהמשך 
מלכים  הלכות  שבסוף  והסביר  הרמב״ם  להתחלת  הסיום  את  מקשר  כשהוא 
מדבר הרמב״ם על מצב של ביטול גמור לקב״ה ולכן מביא גם את סיום הפסוק 
״כמים לים מכסים״ )דלא כבהל׳ תשובה, מכיון ששם מדובר על 'דרגה פחותה 

יותר(.

רק  היא  האמיתית  שמציאותו  לגלות  בכוחו  כ״א  יהודי  לכל  שייך  זה  וענין 
״קטא  בדרך  שהלכו   - חסידים  שאלו  שפעם  הידוע,  הסיפור  וכפי  אלוקות, 
אידיאט״ — )מי הולך(? והחסידים ענו ״ביטול אידיאט״)״ביטול״ הולך( — כיון 

שהביטול לקב״ה, היה בהם בשלימות".

וביקש  השלוחים,  של  אחדותם  אודות  שיחות  ב'  אד"ש  כ"ק  אמר  לאחמ"כ 
שייעשו אלבום וכו' ,  

שלושים ואחד בקבוקי משקה

שיעלו  משקה  בקבוקי  שהכניסו  לאלה  אד"ש  כ"ק  הורה  ההתוועדות  בסיום 
ויכריזו במה המדובר, ומהם יראו וכן יעשו.

בסיום השיחה המזכיר ריל״ג העמיד את הבקבוקים על השולחן. 31 בקבוקים. 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לקח ושפך מכל בקבוק מעט לתוך כוסו. ונתן לכאו״א. 
רובם לקחו עבור סיומי הרמב״ם שיתקיימו בימים הקרובים כשניגש השליח 
הר׳ רסקין ממרוקו והכריז על סיום הרמב״ם כ״ק אדמו״ר שליט״א הורה לו 
הרמב״ם  של  בביתו  הרמב״ם  לסיום  גם  מיועד  הנ״ל  שהמשקה  שיכריז  מיד 
והמשקה  הרמב״ם  סיום  יתקיים  גם  הרמב״ם  של  שבביתו  הכריז  מיד  הנ״ל 

מיועד גם עבור זה.

אחרון ניגש הר׳ שמואל שי׳ בוטמן מצא״ח העולמי. והכריז על הסיום המרכזי 
שיתקיים ביום ראשון ב״מנהטן״ ומיד לאחר מכן החל כ״ק אדמו״ר שליט״א 

לנגן ניגון ההקפות לאביו ז״ל.
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הדרן תנש"א
ש"פ לך לך ח' מרחשון תנש"א

מחזור  'סיום'  חיינו.  בבית  התכונה  הורגשה  הרמב"ם,  סיום  לפני  שבוע  כבר 
מספקת  עילה  היווה  פרקים,  ג'  במסלול  ה'שמיני'  למחזור  וכניסה  'שביעי' 

להתרגשות המיוחדת ששלטה בכל. 

כבר בשיחה הראשונה, פתח כ"ק אד"ש מה"מ ב'שטורעם' אודות מעלת לימוד 
גודל  מובן  "לפ"ז  אשר  בפרט.  החזקה  יד  ספר  ובסיום  בכלל,  הרמב"ם  ספר 
השמחה שצריך להיות ביום זה . . שבו מסיימים את כל התורה כולה ע"י רבים 

מישראל."

בהמשך לזה הביא את סיפור הגמ', שהאמורא אביי התבטא על עצמו "כאשר 
הייתי רואה תלמיד חכם שמסיים מסכת "עבידנא יומא טבא לרבנן". ומזה למד 
כ"ק אד"ש מה"מ - "שמכאן יש הוראה, שאפילו כשרק אחד מסיים, ורק מסכת 
אחת – משתתפים בשמחתו כל חבריו, ועד כדי כך שנחשב שהם בעצמם סיימו 
דין בנגלה( אי אפשר לכל אחד לסיים  כידוע שמכיון ש)ע"פ  אותה המסכת, 
בעצמו את הש"ס, לכן כל אחד לומד רק חלק א', וע"י השתתפותו עם אחרים 

הרי זה נחשב לו כאילו למד בעצמו את כל הש"ס.

"וכל שכן בסיום זה, שאותו מסיימים רבים מישראל שלמדו בעצמם רמב"ם, 
ואופן שהולך ומתפשט,

"והסיום הוא על כל ספר הי"ד שכולל את כל התורה כולה, ולא רק מסכת א' 
– הרי מובן ששמחה זו היא שמחת עצמו ממש, ולא רק כמו שמחה של קרוב 

וכיו"ב". 

לאחר שיחה זו ניגנו ניגון הקפות דשמח"ת.

בשיחה השניה, פתח כ"ק אד"ש מה"מ ב"הדרן". בקשר לכך שנכנסו למחזור 
השמיני, ציין כ"ק אד"ש מה"מ ל"תשובת הרשב"א הידועה", שהמספר שבע 
ימים, הרומז על  "כולל ההיקף", שרומז על כללות הבריאה הנחלקת לשבע 

שלימות מוגבלת. 

אך בנוגע למספר שמונה הרי שהוא "מקודש ועומד בפני עצמו, שומר ההיקף". 
ובכך ביאר את העילוי המיוחד במחזור החדש: "מלבד עילוי שניתוסף ממחזור 
למחזור, יש עילוי מיוחד בסיום מחזור השביעי – שנשלם היקף מלא בלימוד 
הלכות התורה, ומתחילים מחזור השמיני, "מקודש ועומד בפני עצמו, שומר 
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ההיקף".

שיחה זו נאמרה בטון מיוחד וב'אותיות' נפלאות' בעיקר כלפי עבודת היהודי, 
כשבתוך הדברים התבטא: "א איד איז שומר ההיקף".

בסיום השיחה איחל שנזכה תיכף ומיד לביאת משיח צדקנו, והתבטא באומרו 
שבאם הוא יבוא קודם תפלת מנחה, ויצטרכו לכבדו בעליה לתורה – יתייעצו 
עם הגבאים איזו עלייה לתת לו – אם "ראשון" מטעם חשיבותו )שקודם אפילו 
ל'לוי' ואפי' לכהן( או שמא יכבדוהו ב"שלישי" כמנהג ישראל )כדי לא לפגוע 

באף אחד וכדי למנוע מערעורים( . ." )ראה מסגרת(

יום שבת קודש  מנהגו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ לעלות לתורה במנחה של 
רק כאשר קוראים בס"ת של משיח, באותה שבת פר' לך לך  תנש"א לאחר 
ההתוועדות עלה כ"ק אד"ש מה"מ לקריאת התורה ל'שלישי', בהתאם למדובר 

בסיום ה"הדרן", ושלא כרגיל! 

הדרן תשנ"ב
חודש תשרי תשנ"ב

הדרן זה אמרו כ"ק אד"ש מה"מ, בכמה שיחות בחודש תשרי של אותה שנה. 
"מוצאי  התאריך  נכתב  דבר"  מוגה, שב"פתח  יצא  הוא  כעין המשך.  זה  היה 

שמח"ת ה'תשנ"ב )הי' תהא שנת נפלאות בכל(".

"הדרן" זה שונה בכך, שאינו מקשר את סיום ספר היד לתחילתו. הוא מתמקד 
פותח  ה"הדרן"  את  לעולם".  בטלים  אינן  שבע"פ  תורה  "הלכות  בסוגיית: 
הרבי בציטוט מהקדמתו של הרמב"ם לספר היד בה נאמר, שספרו הוא "משנה 
תורה", לאמור – "אדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע 

ממנו תורה שבע"פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם". 

ההלכות  כל  את  לעת"ל  יתבטלו  האיך  השאלה  על  הרבי  מתעכב  בהמשך, 
שנפסקו כדעת בית הלל מאחר שאז יפסקו כב"ש, והרי "דבר ברור ומפורש 

בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעלומי עולמים"?

כמו"כ נכנס לבאר עוד כמה עניינים. ב"הדרן" זה מתבטא הרבי בין השאר: 
"שע"י לימוד הרמב"ם ממהרים ומזרזים את הזמן דימות המשיח". 

להלן תיאור אווירת הימים ההם: 

עדיין  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  בער"ה  הברכה  תשנ"ב.  תשרי  חודש 
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וכאפס  כאין  זה  כל  המיוחדים,  הביטויים  הברכות,  חסיד.  כל  במוח  מהדהדת 
לעומת אירועי החודש השביעי הרווי והמושבע בכל העניינים הכי נעלים.

תכונה מיוחדת  הורגשה בבית חיינו, לקראת חג שמח"ת, התאריך בו יסיימו 
את הרמב"ם, במסלול ג"פ ליום. הכל ציפו לזה, במיוחד לאחרי המאורע שקרה 

בערב סוכות באותה שנה כפי שניתן לראות ביומן מאותה שנה: 

וכ״ק אדמו״ר  "בסוף התפילה הכריזו שתפילת מעריב תתקיים בשעה 7:30, 
ביהכ״נ,  לסוף  קרוב  כשהגיע  השירה.  את  הק׳  בידו  כשמעודד  יצא  שליט״א 
הרמב״ם  ״סיום  על  המודיע  המערבי  הקיר  על  שתלוי  גדול  בשלט  הבחין 
שנת  תהא  תשרי  ״כ״ח  לזה:  ומתחת  וצבעוניות(  גדולות  )באותיות  העולמי״ 
נפלאות בכל״ ומתחת לזה: ״1:00 אחה״צ, מרכז יעבץ״ ]מקום הסיום במנהטן[. 
את  כשקורא   )!( לגמרי  ונעצר  באיטיות  מאוד  הלך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

המודעה, ושביעות רצון נראתה על פניו הק׳, ויצא". 

)יומן ערב סוכות תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"א ע' 514( 

ואכן בליל שמח"ת, נשא כ"ק אדמו"ר שליט"א שיחה מיוחדת בקשר עם הסיום 
שעתיד להערך בסוף החודש, ובין הדברים אמר:

"ויהי רצון, שבעמדנו בשנת ה׳תשנ״ב – נזכה ל״שנת נפלאות בה״, הנפלאות 
דהגאולה האמיתית והשלימה.  

לגאולה  וההכנה  העבודה   – זה  בדוגמת  מישראל  כאו״א  עבודת  ע״י  ובפרט 
האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, כולל ובמיוחד ע״י ההתעסקות בלימוד 

"לכבוד סיום מחזור שמיני )והתחלת מחזור תשיעי( דלימוד הרמב"ם, כהמנהג 
שנתפשט ללמוד ג"פ בכל יום על מנת לסיימו בכל שנה כמו תורה שבכתב,

תורה,  בבמחת  פרטית  בהשגחה  שחל  שמיני  מחזור  בסיום  יתירה  ובהדגשה 
שעושין לגמרה של תורה, ובנדו"ד, שמחה כפולה, לגמרה של תורה שבכתב 
הרמב"ם  של  )חיבורו  פה  שבעל  תורה  של  ולגמרה  תורה(  חומשי  )חמשה 

ש"מקבץ לתורה שבעל פה כולה"( יחד,

והחגיגה המרכזית, "ברוב עם הדרת מלך", שמתקיימת ביום הראשון שלאחרי 
הננו   – להשלמה"  סיום  "מתכיפין  תורה,  לשמחת  בהמשך  בראשית,  שבת 
ליל  דר"ה,  ב'  )מיום  כ"ק אדמו"ר שליט"א  קונטרס משיחות  לאור  מוציאים 

שבת חוה"מ סוכות, ליל ויום שמח"ת שנה זו( . . "

ללמוד  ניתן  הקונטרס  של  דבר"  ב"פתח  והוגהו  שנכתבו  אלו  ממילים  רק 
רבות, אך כדי שלא להלאות את הקורא החביב, ניתן לקרוא זאת בגוף התאור 

שלפניכם.
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הרמב״ם,  לסיום  כבר  שמתכוננים  אלה,  בימים  ובמיוחד  דמשיחא.  הלכתא 
שבסיומו וחותמו )בב׳ פרקים האחרונים שבו – הלכות מלך המשיח( הוא מתאר 
את הזמן והמצב שלאחרי הגאולה האמיתית והשלימה, עד לסיום הספר ב״כי 
מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״. ו״כשם שעזרתני לסיים כן תעזרני 

להתחיל״ 

התחלה  ״מתכיפין   – תורה  שבשמחת  בראשית  דחתן  ״מרשות״  ובנוסח 
להשלמה״ – ״יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון כו׳״, 
שזהו תוכן הענין ד״אתה הראת לדעת כי הוי׳ הוא האלקים אין עוד מלבדו״ . . 

 ]אחרי שיחה זו ניגנו ״ומלאה הארץ דעה״[. 

)ליל שמח"ת תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"א ע' 190-191(.

שבת בראשית

בשבת בראשית התייחס כ"ק אד"ש מה"מ אל ה"סיום" הצפוי להערך ואמר:

"כמו כן, יש לעורר בנוגע לסיום הרמב״ם – שבאם ח״ו תתעכב הגאולה עד אז, 
וממילא הסיום ייערך כאן בניו יורק – שיהי׳ באופן ד״ברוב עם הדרת מלך".

ועוד והוא העיקר – שיקויים מש״כ בסיום הרמב״ם, שלאחרי שמאריך בשני 
הפרקים דהלכות מלך המשיח בכמה וכמה פרטים בנוגע לימות המשיח, מסיים 
)וכידוע שבזה  ומוסיף ״כמים לים מכסים״  הוי׳״,  ״כי מלאה הארץ דעה את 
התחלת  רק  העתיק  תשובה, ששם  בהלכות  לגבי מש״כ  והוספה  חידוש  ישנו 
גאולה  לאחרי  שנעשה  כפי  הכתוב,  סיום  את  גם  הביא  כאן  ואילו  הכתוב, 
האמיתית והשלימה בפועל( שאז נעשה ה״ויסעו״ האמיתי!  ו״מתכיפין התחלה 
להשלמה״ )כפי שאומרים זאת בשמחת תורה( – התחלת הרמב״ם היא ב״יסוד 

היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכו׳״.

)ש"פ בראשית תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"א ע' 236( 

יחידות לתלמידי התמימים

כ"ק  תבע  בה  התמימים,  לתלמידי  לע"ע  האחרונה  שביחידות  לציין  מעניין 
אדמו"ר שליט"א מכל תמים להביות בקי בכל התורה כולה, התייחס כ"ק אד"ש 

מה"מ ללימוד הרמב"ם באפן ישיר, כפי שאפשר לשמוע בסרט ההקלטה:

וזה  התורה.  חלקי  כל  את  כאמור,  יכלול,  שלכם  התורה  שלימוד  רצון  "ויהי 
קשור גם עם מילוי רצונו של אדמו״ר הזקן – לימוד כל התורה כולה, שעפ״ז 
מובן שזהו ענין שיש לו הגבלה. וזאת ניתן לקיים בפועל ע״י לימוד הרמב״ם 

באופן שמסיימים את כולו מתחילתו ועד סופו. 

את  סיימנו  בו   – זה  שבוע  בתחילת  עתה,  זה  שסיימנו  הרמב״ם  סיום  וע״ד 
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הפעם  עוד  התחילו  אח״כ  ומיד  הרמב״ם,  דלימוד  המחזורים  באחד  הלימוד 
מתחילת הרמב״ם, וגם זה – על מנת לסיימו במשך השנה הבאה, כיון שהלימוד 
הוא מתאים להמנהג שנתפשט – לימוד שלשה פרקים ליום, שאז מסיימים את 

הרמב״ם בכל שנה ושנה, עכ״פ פעם אחת. 

)אור לבדר"ח מרחשון תשנ"ב ב"יחידות" לתמימים - דברי משיח תשנ"ב ח"א 
ע' 253( 

לסיום, נציג את תגובתו של כ"ק אד"ש מה"מ לר' שמואל מ.מ. שי' בוטמן, 
ותמונות  תורה  דברי  של  )אלבום  תשנ"ב"  הרמב"ם  סיום  "קובץ  את  שמסר 
וסיום הרמב"ם העולמי שנערך אז במנהטן(. כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו ב' 
באומרו:  שלישי  ודולר  ומופלגה",  רבה  "הצלחה  באומרו:  דולר  של  שטרות 
הלכות  רמב"ם,  מיטן  פַארבונדן  נָאך  בפרט  צָאלן,  מען  דַארף  ספר  ַא  "פַאר 
ברורות" ]= ״בשביל ספר צריך לשלם, בפרט שעוד קשור עם הרמב״ם, הלכות 

ברורות״[. 

)ר"ד מחלוקת הדולרים ה' מרחשון תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"א ע' 386(
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  הוספה  

סיום הרמב"ם בשלהי שנת תשנ"ב
״והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי״ר״ 

)רמב״ם הל׳ פרה אדומה פ״ג ה״ד( – הערב התקיימה ב-770 חגיגת סיום המחזור 
התשיעי של ה״יד החזקה״ לרמב״ם, והתחלת המחזור העשירי. החגיגה נערכה 

סביב שולחנות ערוכים בכל טוב, והשתתף בה קהל רב. 

לכבוד הסיום תלו ב-770 שלט ענק ובו כתוב: 

הלכות  סיום  חגיגת  שמחת  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה 
התשיעי,  מחזור  להרמב"ם,  החזקה  יד   – תורה  משנה  ספר  וכל  המשיח  מלך 
והתחלת מחזור "העשירי יהי' קודש". לזכות רפואתו הקרובה והשלימה של 
ו' אלול, בית  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. אור לועש"ק פ' שופטים, 

רבינו שבבבל – 770.

יצויין ששלט זה נשאר תלוי ב-770 במשך זמן רב. 

את הסיום הנחה ר׳ מנחם שי׳ גרליצקי ש)כהוראת כ״ק אדמו״ר שליט״א( זוכה 
לארגן – ב-770 – סיום על כל הלכה והלכה ברמב״ם.

ההתוועדות

כל  מנין לאמירת  ב-770  מידי ערב מתקיים  כ״ז אד״ר אשר  הנהוג מאז  כפי 
״אבינו  שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק  שברך״  ״מי  אומרים  כשבסיומם  התהילים 
מלכנו״ ו״יחי אדוננו״, גם היום, לאחר סיום התהילים )שנאמר לפני תחילת 
החגיגה הגדולה( אמר – בתחילת החגיגה – ר׳ חיים שי׳ סריברנסקי ״מי שברך״ 
לכ״ק אדמו״ר שליט״א, כשלאחר מכן אמר – זעק – א׳ הילדים ״אבינו מלכנו 
שלח רפואה שלימה לכ״ק אדוננו מורנו ורבינו שליט״א״ ו״יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״ )ג״פ(, כשכל הקהל אחריו. 

הוציא  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  משקה  חולק  החגיגה-התוועדות  במשך 
)באמצעות הריל״ג( במיוחד עבור חגיגה גדולה זו. ר׳ מנחם שי׳ גרליצקי סיפר 
והריל״ג  לכוס,  כ״ק אדמו״ר שליט״א מהבקבוק מעט משקה  מזג  שבתחילה 
אמר ״לחיים״ וכ״ק אדמו״ר שליט״א השיב לו. לאחר מכן ביקש הריל״ג ברכה 
לברכה  הק׳  בראשו  הניד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  בהצלחה,  תהי׳  שהחגיגה 
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והצלחה.

הסיום

את הסיום ערך חבר הבד״ץ הרב יהודה קלמן מארלאוו שליט״א, שהזכיר גם 
שבמשך שנה זו עורר כ״ק אדמו״ר שליט״א בחוזק רב ע״כ ששנה זו היא שנה 
תמימה, הן מצד החדשים עצמם )חשון וכסלו מלאים(, הן מצד שנת העיבור 
והן מצד ימי הספירה )שבעה שבועות תמימות(. כן הזכיר ע״כ שבא׳ מאגרות 
הקודש )בחלק ט״ז(, מביא כ״ק אדמו״ר שליט״א בשם עץ חיים שתשעה זהו 
תהי׳  שלכאו״א  יעזור  שהקב״ה  בברכה  סיים  מארלאוו  הרב  השלם.  מספר 
כתיבה וחתימה טובה, ועיקר העיקרים – רפואה שלימה וקרובה לכ״ק אדמו״ר 

שליט״א.

את המחזור העשירי פתח הרב שניאור זלמן שי׳ גורארי׳, שדיבר גם על חשיבות 
התפילות והתהילים הנאמרים לזכותו של כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

אחריו דיבר ר׳ שמואל הלוי שי׳ הבר, שהזכיר ע״כ שיש שיחה מפורשת מכ״ק 
אדמו״ר שליט״א )מוצאי זאת חנוכה תשמ״ו( ובה הוא מדבר על כך שברמב״ם 
יש פ״ג הלכות, ושואל מהו ענין המספר, וע״כ מביא את הגמרא הידועה )בבא 
קמא צב, א( ש״וברך את לחמך ואת מימך זו פת במלח וקיתון של מים, מכאן 
ואילך והסירותי מחלה מקירבך, ותניא מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה 
ששמונים ושלשה חלאין יש בה, מחלה בגימטריא הכי הוו״ – שלימוד הרמב״ם 

מקדים רפואה למכה. 

"אנחנו רואים" – אמר הרב הבר -  שכ״ק אדמו״ר שליט״א אומר מפורשות, 
שלימוד הרמב״ם – שכ״ק אדמו״ר שליט״א תיקן שיהודים ילמדו פ״ג הלכות 
וכפי  מקרבך״.  מחלה  ״והסירותי  למכה,  הרפואה  הקדמת  זוהי   – ברמב״ם 
שהגמרא אומרת בהמשך ש״וכולן, פת שחרית וקיתון של מים מבטלן״, וכ״ק 
הרמב״ם,  הלכות  לימוד  זהו  ומים״  ש״לחם  כך  על  אומר  שליט״א  אדמו״ר 
״כי  מקירבך״,  מחלה  ״והסירותי  של  הרפואה  תהי׳  ההלכות  לימוד  שע״י 
אינה  שזאת  במאמר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שמסביר  וכפי  רופאיך״,  ה׳  אני 
רפואה רגילה של בשר ודם, אלא ״כי אני ה׳ רופאיך״. ומזה מובן גודל המעלה 

שבלימוד 1,000 פרקי הרמב״ם שבפ״ג ההלכות. 

לזכות  בפסוק,  פסוק  שבתהילים,  צ״א  פרק  את  הקהל  אמר  הסיום,  במשך 
החלמתו השלימה והמהירה של כ״ק אדמו״ר שליט״א. הש״ץ הי׳ ר׳ לוי יצחק 
שי׳ שפירא. בסיום הפרק בפסוק ״אורך ימים אשביעהו גו׳״, פצח הקהל בניגון 

שעל פסוק זה.
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שהתעכב  שליט״א  אזדאבא  אברהם  הרב  הבד״ץ  חבר  גם:  היו  הדוברים  בין 
דברי  נשא  ולבסוף  בהרחבה  והסבירה  המשיח  מלך  בהלכות  אחת  הלכה  על 
אדמו״ר  כ״ק  שיחת  על  שחזר  י.כ.  ר׳  והאחדות;  השלום  בנושא  התעוררות 
שליט״א מאשתקד שבה מדבר כ״ק אדמו״ר שליט״א אודות הרמב״ם; ר׳ יהודה 
שי׳ קעלער שפלפל כהרגלו ברמב״ם; ר׳ יקותיאל שי׳ ראפ שקישר את הסיום 
בענין  לעשות  שצריך  הרב  הפרסום  על  ודיבר  השבוע  פרשת  ועם  הזמן  עם 
ביאת המשיח; ור׳ יצחק שי׳ שפרינגר שדיבר על כך שכל עניני הלכות מלכים 
ומלחמותיהם ומלך המשיח מקבלים משמעות מיוחדת בימינו אלה בעמדנו על 
סף הגאולה ממש, ועורר בחוזק על הענין של ״כל היוצא למלחמת בית דוד 

כותב גט כריתות לאשתו״.

ביני לביני השמיע החזן ר׳ אברהם שי׳ ויליאמס ניגון מיוחד בקשר לרמב״ם.

בסיום הערב צפו אנ״ש והתמימים שי׳ בסרט וידיאו מעשרה בטבת תשמ״ט, בו 
ערך כ״ק אדמו״ר שליט״א – בביתו, לאחר תפילת מנחה, בעת דברי הכיבושין 

– את סיום המחזור החמישי ברמב״ם, ולאחר מכן ישבו להתוועד. 

)יומן ה' אלול תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"ג ס"ע 471 ואילך(
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יום שני, ה׳ תשרי

אדמו״ר  כ״ק  ירד   10:15 בשעה 
בכניסתו  התורה.  לקריאת  שליט״א 

חילק מטבעות לילדים. 

הקודש,  ארון  שלפני  בשטח  במזרח, 
חיכו כל הגבירים ]כידוע נתייסד בזמן 
בו  ליובאוויטש,  ידידי  קרן  האחרון 
נמנים גבירים התורמים סכום מסויים 
כל שנה לקרן, ופעמיים בשנה מגיעים 
מברך  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ל-770 

את כאו״א[. 

למעלה,  עלה  התורה  קריאת  לאחר 
לילדים.  לצדקה  מטבעות  וחילק 
סימן שיכניסו את המטבעות  באמצע 
שני  בעצמו  הכניס  ואז  לקופה, 

הפתחים,  )משני  לקופה  מטבעות 
כרגיל(, סימן בידו הק׳ לשלום ונכנס 

לחדרו הק׳. 

ונכנס  מחדרו  יצא  דקות  כמה  כעבור 
פעמים  כבארבע  ]שלא  הקטן  לזַאל 
התקיימה  שהפגישה  הקודמות 

ב״הול״[, שם חיכו כמה גבירים. 

בכניסתו סימן כ״ק אדמו״ר שליט״א 
ליד  שהוכן  הסטנדר  לעבר  בתמיהה 
הקיר הצפוני )ולא השתמש בו(, נכנס 
מעט יותר פנימה ונעמד מתחת לשעון 
כ״ק  ליד  גביר עבר  וכל  צפון,  שבצד 
אדמו״ר שליט״א ומסר מעטפה, וכ״ק 
מעט  עמו  שוחח  שליט״א  אדמו״ר 



ובירכו. 

אדמו״ר  כ״ק  הי׳  הזמן  כל  במשך 
וחייך  מיוחד,  פנים  במאור  שליט״א 
בחמימות  ידיהם  את  ולחץ  אחד  לכל 
וכו׳. את כל המעטפות שמסרו הכניס 
ובסוף  הימני,  הסירטוק  כיס  לתוך 

בצבצו משם המעטפות. 

אדמו״ר  כ״ק  עברו,  שכולם  לאחר 
שליט״א בירך ברכה כללית באנגלית 
שארכה 3 דקות, בה דיבר על ייחודיות 
ותיאר  ״הקהל״,  שנת  להיותה  השנה 
״הקהל״,  מצות  מעמד  את  בקצרה 
התורה  לימוד  שע״י   – מזה  וההוראה 
ועד  הענינים,  בכל  להצלחה  זוכים 
בעולם  שיהי׳  השלום  לשלימות 
בגאולה, שאז יהי׳ ״הקהל״ בביהמ״ק 

השלישי עוד בשנה זו. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הלך  אח״כ 
כל  את  בירך  ושם  התחתון,  לג״ע 
הגבירים(  את  )שהביאו  השלוחים 
בין  בעמדו  )באידיש(,  דקה  למשך 

פתח ג״ע התחתון לפתח חדרו הק׳. 

כל המעמד ארך 42 דקות. 

לכ״ק  ש״ט  א.  ר׳  נכנס  מכן  לאחר 
לרבע  ל״יחידות״  שליט״א  אדמו״ר 

שעה. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע   3:30 בשעה 
שליט״א לאוהל. לפני שנכנס לרכבו 
נתן  וכן  לילדים,  מטבעות  חילק 
יצחק  חיים  ר׳  לעו״ד  מטבעות   5
מקליפורני׳:  שפיגל  שי׳  )״הערי״( 
מטבעות  שלושה  אשתו,  עבור  אחד 
עבור הילדים שלו, ואחד עבור האבא. 
הנ״ל שאל האם הכוונה לאבא שלו? 

וענה כ״ק אדמו״ר שליט״א שהכוונה 
לאבא של הילדים )היינו אליו(. 

תלמידי  נבחנו  אחה״צ  ]בשעות 
דפי  עשרות  על  תשמ״ז  ״קבוצה״ 
גמרא, ומרנין הי׳ לראות את נוכחות 
העצומה  בקיאותם   – ובעיקר  כולם, 
שעמד  מי  וכו׳.  הגמרא  מכמני  בכל 
ושמע מקרוב – יוכל לתאר לעצמו...[. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חזר  מהאוהל 
נכנס  דקות   10 וכעבור   ,7:20 בשעה 

לתפילות מנחה ומעריב. 

הבימה.  על  התפלל  מנחה  תפילת 
הביט  אפים,  נפילת  אחרי  כשנעמד 
לשמאלו והחל לעודד בידו השמאלית 
״אבינו  וניגנו  הסטנדר,  על  הק׳ 
כל  לעודד  כשממשיך  )פ״א(  מלכנו״ 

הזמן. 

הסידור  את  פתח  התפילה  בסיום 
למעריב וסגרו כשמשאיר אצבעו הק׳ 
ועבר  מהבימה  ירד  בפנים,  תחובה 
אמו  יָארצייט  לרגל  התיבה  לפני 

הרבנית חנה ע״ה. 

פרקי  שני  את  למד  התפילה  בסיום 
המשניות מתוך הדפים במשך 2 וחצי 
שהיא  מ״מחט  בקול  וסיים  דקות, 

נתונה״. 

עוד  בלחש  אמר  בתרא  קדיש  אחרי 
פעם פסוקי ״אל תירא . . אך צדיקים 
גו׳״, האזין להכרזת הגבאי על שחרית 
בשעה  מביהכ״נ  ויצא   ,9:30 בשעה 
8:10 כשמעודד את שירת ״דידן נצח״. 

חסידים  התוועדות  התקיימה  בלילה 
בהתוועדות  למעלה.  הקטן  בזַאל 
השתתפו מראשי המשפיעים בקראון 
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הייטס וממבוגרי שלוחי כ״ק אדמו״ר 
ביניהם,  העולם,  ברחבי  שליט״א 
כאלה שזכו להכיר היטב את מעלותי׳ 
המיוחדות של הרבנית ע״ה, בהיותם 
בימים  הרב  בית  למשפחת  מקורבים 
סיפורים  לספר  הירבו  הללו  ההם. 

נפלאים ומרגשים על הקשר המופלא 
 – בנה  ובין  ע״ה  הרבנית  בין  ששרר 
שליט״א.  אדמו״ר  כ״ק   – יבלחט״א 
ההתוועדות המעוררת במיוחד נמשכה 

עד לאור הבוקר. 

יום שלישי, ו׳ תשרי – יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חנה נ״ע,  
אמו של – יבלחט״א – כ״ק אדמו״ר שליט״א

אדמו״ר  כ״ק  ירד  לערך   9:50 בשעה 
ונכנס  שחרית,  לתפילת  שליט״א 
בטלית  עטוף  כשהוא  הכנסת  לבית 

ומעוטר בתפילין. 

ואחר  לילדים,  מטבעות  חילק  בדרכו 
משנת  את  והתחיל  העמוד,  אל  ניגש 
רצועת  את  כשמסדר  מקומן״  ״איזהו 
התפילין על כף היד. בסוף הברייתא 
בפיסקא  קולו  הגבי׳  ישמעאל  דר׳ 
״דבר הלמד מענינו״, סיים את הקטע 
״שיבנה  לשיר  והתחיל  רצון״  ״יהי 

ביהמ״ק״. אח״כ אמר את הקדיש. 

הביט  אפים,  נפילת  אחרי  כשנעמד 
לשמאלו לרגע והחל לעודד בידו הק׳ 
מלכנו״  ״אבינו  ושרו  הסטנדר,  על 

)פ״א(. 

בסיום אמירת שיעור התהילים היומי, 
הג׳  של  בלוח  התהילים  בסוף  הביט 
קַאּפיטל  אמירת  ואחרי  קַאּפיטלַאך, 

ק״ד הביט שם שוב. 

הגבאי,  והכרזות  התפילה  לאחר 
הק׳  בידו  סימן  ללכת,  כשהתחיל 
לוי  ר׳  הצלם  כלפי  עידוד  בתנועת 
יצחק שי׳ פריידין שישב וצילם, ויצא 

מביהכ״נ בשעה 10:44 כשמעודד את 
שירת ״דידן נצח״. 

ובדרכו   ,3:18 בשעה  נכנס  למנחה 
ניגן  הקהל  לילדים.  מטבעות  חילק 

ניגון הקפות שמחה דשמח״ת. 

הק׳  בידו  סימן  מלכנו״  ״אבינו  לפני 
כרגיל, ושרו את הניגון )פ״א(. 

יצא  הגבאי,  והכרזת  התפילה  אחרי 
כ״ק אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ בשעה 
3:43 כשמעודד את שירת ״דידן נצח״. 

כ״ק  ע״י  מוגה  מאמר  י״ל  היום 
אדמו״ר שליט״א – ד״ה ״שיר המעלות 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שאמר  גו׳״ 

בהתוועדות השני׳ דשבת שובה. 

 9:15 תפילת מעריב התקיימה בשעה 
עמד  שנכנס,  לפני  הקטן.  בביהכ״נ 
ומסר  מבכי  שהתמוגג  יהודי  שם 
מעטפה לכ״ק אדמו״ר שליט״א, וכ״ק 
״הצלחה  בירכו:  שליט״א  אדמו״ר 

רבה, בשורות טובות״. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   9:30 בשעה 
מנגן  כשהקהל  להתוועדות,  שליט״א 

ניגון שמחה דשמח״ת. 
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שכן  רב,  קהל  נכח  זו  בהתוועדות 
רבים.  אורחים  עוד  הגיעו  בינתיים 
מרחבי  מאנ״ש  רבים  הגיעו  כמו״כ 
את  לעזוב  יכולים  שאינם  ארה״ב 
מקומם בר״ה. ההתוועדות גם הועברה 
וכן  ובטלויזי׳,  ברדיו  ישיר  בשידור 

הועברה בוידיאו חי לאה״ק. 

את השיחה הראשונה פתח ב״פותחין 
מלכות״,  בדבר  ו״פותחין  בברכה״ 
ברכות  ישנן  זו  שבהתוועדות  ואמר 
וצריכים להזכירן מיד בתחילת  רבות 
ההתוועדות: א( ההתוועדות מתקיימת 
ופועלים  המשפיעים  מעשי״ת,  בא׳ 
חול  כמו  והם  כולה,  השנה  כל  על 
המועד, ויום אחד מהם יכול להשפיע 
על כל השנה; ב( ההתוועדות נערכת 
בששי בתשרי, שבו כבר עברו רוב ימי 
עשי״ת, וע״פ ההלכה ש״רובו ככולו״ 
הרי ביום זה ישנו כבר השלימות של 
כל עשי״ת; ג( ובזה עצמו – יוהכ״פ חל 
בשבת שזהו הענין ד״שבת שבתון״; ד( 
״הקהל״ גורם שמחה, ע״י שנאספים 

ומתוועדים יחדיו. 

אדמו״ר  כ״ק  המשיך  לכך,  בנוסף 
נמשכת  ההתוועדות  שליט״א, 
שלישי  וביום  מעט״,  ב״מקדש 
 – יותר  ועוד  טוב.  כי  בו  שהוכפל 
השיעור החומש היומי, שבו מודגשת 
גופא  ובזה  ברכה,  פרשת   – הברכה 
בשיעור היומי – ״מבורכת ה׳ ארצו״. 

תשמח״.  ״שמח  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
טעם  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
וענה  כרגיל,  והיין  מה״מזונות״ 
את  שמעודד  תוך  לקהל  ״לחיים״ 

בשאר  )ועד״ז  הק׳  בראשו  השירה 
הניגונים(. 

בשיחה השני׳ אמר ״הדרן״ על סיום 
יום  עם  הקשורה   – יומא  מסכתות 
הכיפורים, ותמיד – הקשורה עם מיתת 

הצדיקים. 

אחרי שיחה זו ניגנו ״וביום שמחתכם״. 

אדמו״ר  כ״ק  אל  ניגש  הניגון  בעת 
עלבערג,  שי׳  שמחה  הרב  שליט״א 
עמו  שוחח  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
שיחה  אחרי  שוב  לגשת  לו  ואמר 

הבאה. 

בענין  דיבר  השלישית  בשיחה 
העולם.  לאומות  ושייכותו  ״הקהל״, 
כ״ק  ציין  ״הקהל״,  בשנת  בעמדנו 
הזמן  זה  הרי  שליט״א,  אדמו״ר 
העולם  אומות  על  להשפיע  המתאים 

לקיים ז׳ מצוות בני נח. 

ב׳  על  דיבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
מעשים, שהאחד מהם מופלא לטובה, 
ידברו  שקודם  ואמר  שלילי.   – והשני 
על הענין השלילי, שהרי ראשית צ״ל 
״ועשה  ואח״כ  מרע״  ד״סור  הענין 

טוב״. 

לפגישה  בנוגע   – השלילי  הדבר 
הידועה וההתרפסות אחרי גוי מסויים 
עם  יהודים  לפגישת  ]הכוונה  וכו׳ 
יש להוקיע מעשה  ואשר  האפיפיור[, 

זה. 

האחדות   – לטוב  המופלא  הדבר 
מנת  על  האו״ם  בעזרת  שהושגה 
היחס  ובפרט  אחד,  לענין  להגיע 
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והקירבה בין ב׳ מעצמות העל. 

אלקינו״.  ״הוא  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
להרב  קרא  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
שמחה עלבערג ואמר לו: ״הָאט מען 
דָאס געמיינט ַאייך...״  )בענין הוקעת 
מעשה הפגישה הנ״ל(, ואמר לו שזהו 
ויש  ישראל,  לכלל  הנוגע  חריף  ענין 

לעשות פירסום הכי גדול. 

אודות  שוב  עורר  הרביעית  בשיחה 
לקטני  ואפילו  חב״ד,  בתי  הקמת 

קטנים. 

אחרי שיחה זו ניגנו את ניגון ההקפות 
להרלוי״צ ז״ל. 

בשיחה החמישית עורר בנוגע לחיובן 
של הנשים בג׳ ה״מבצעים״ הקשורים 
כללות   – חלה  ״חנה״:  ר״ת  לנשים, 
הענין של אכילה ושתי׳, נדה – בנים 
עי״ז  כדבעי  בתומ״צ  עוסקים  ובנות 

מתאימה,  הכנה  ע״י  בטהרה  שנולדו 
והדלקת הנר. 

ניגון  לשיר  הורה  ההתוועדות  בסיום 
ו״ניע  הזקן  אדמו״ר  ניגון  הכנה, 
אדמו״ר  וניגון  כלָאּפצי״,  זשוריצי 
שישירו  סימן  זה  בניגון  מהר״ש. 

התנועה הידועה 10 פעמים. 

שי׳  לחזן  הורה  אלו  ניגונים  לאחר 
לשיר ״יהי רצון . . שיבנה ביהמ״ק״. 

אח״כ הזכיר אודות ברכה אחרונה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את שיורי 
ה״מזונות״ לר׳ משה שי׳ ירוסלבסקי, 
הדולרים  בחלוקת  והתחיל 
״כי  לנגן  החל  בסיום  לטנקיסטים. 
מביהכ״נ  ויצא  תצאו״,  בשמחה 

כשמעודד בידו הק׳ את השירה. 

לשעה  קרוב  הסתיימה  ההתוועדות 
 .12:30

יום רביעי, ז׳ תשרי

בחלוקת צדקה בבוקר, אשה א׳ אמרה 
יום  שהיום  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק 
הולדת של בנה, ובירכה כ״ק אדמו״ר 
שליט״א: ״שנת הצלחה, תזכו לגדלו 

לתורה לחופה ולמעשים טובים״. 

בשעה 2:50 נסע לאוהל, וחזר בשעה 
 .7:45

היום יצאה הודעה מהמזכירות שמחר, 
יום חמישי, לאחר תפילת מנחה, יחלק 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לעקַאח בפתח 
מחר,  יגש  שכ״א  וביקשו  הק׳,  חדרו 
יגשו רק האורחים שיגיעו  ומחרתיים 
ביכולתם  שאין  אלה  או  בעיוהכ״פ, 

לגשת מחר. 

יום חמישי, ח׳ תשרי

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בכניסת 
התורה,  לקריאת  הגדול  לביהכ״נ 
לילדים  חילק  למנחה,  בכניסתו  וכן 

מטבעות לצדקה כרגיל. 

מיד לאחר תפילת מנחה החלה חלוקת 
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שעה  רבעי  ושלשת  כשעה  הלעקַאח. 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עמד  לערך 
בפתח חדרו הק׳ ונתן לכל אחד פרוסת 
)כמעט(  מברך  כשהוא  בידו  לעקַאח 
את כל אחד: ״לשנה טובה ומתוקה״. 

כשעבר הרב אברהם שי׳ העכט, דיבר 
עמו כ״ק אדמו״ר שליט״א כמה דקות 
בקשה להמדובר בשיחה השלישית דו׳ 

תשרי. 

כללי״  ״מכתב  התפרסם  בצהריים 
שלישי  ״יום  התאריך:  את  הנושא 
הברכה  וזאת  פ׳  טוב,  כי  בו  שהוכפל 
שנת ה׳תשמ״ח, שנת הקהל״. במכתב 
לערוך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מורה 
בעשרת  ומקום  מקום  בכל  כינוסים 
לסוכות,  כיפור  יום  ובין  תשובה  ימי 

ובסוכות. 

מיד לאחר תפילת מעריב, שוב נמשכה 
החלוקה כמחצית השעה לערך, ואח״כ 

נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א לביתו. 

התקיים  מעריב  תפילת  לאחר  מיד 
ע״פ  )קצר(,  ״הקהל״  כינוס  ב-770 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הוראת 
ר׳  קרא  בתחילה  כללי״.  ב״מכתב 
את  )מירושלים(  גלבשטיין  שי׳  י.ח. 
המכתב, ולאחר מכן דיבר ר׳ שמואל 

שי׳ חפר. 

שלום  ר׳  לימד   9:30 בשעה  כמו״כ 
עם  כללי״  ה״מכתב  את  מרוזוב  שי׳ 

המראה מקומות בביהכ״נ הגדול. 
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"א בעל-שם'סקער ענין"

בהמשך להוראה שבאה בהמשך ישיר ל"שיחה הידועה" בכ"ח ניסן, "עשו כל אשר 
מכל  והמהירה  הקלה  ישרה,  "הדרך  כי  מבהיר  הרבי שליט"א  כאשר  ביכולתכם", 
דרכי התורה, להביא התגלות וביאת המשיח בפועל ממש" היא "לימוד ענייני גאולה 

ומשיח בתורה, ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו".

וכבר נכתב כמה פעמים במסגרת זו שעיקר הכוונה היא לשיחות של הדבר-מלכות 
תנש"א-תשנ"ב בהם מדובר לא רק ענייני גאולה ומשיח בכלל, אלא במיוחד המעמד 
ומצב בו נמצאים עתה, שעומדים על סף הגאולה ממש ותיכף ומיד ממש "הנה זה 

משיח בא", שעל ידי זה אפשר "לחיות עם משיח" כפי הנדרש מאתנו עתה.

וגם  היו מדקדקים" במאמרים  "והלוואי  ובהמשך לדברי קדשו של הרבי שליט"א 
בהשיחות מהשנה האחרונה לעת עתה –

נתעכב כאן קצת גם על כמה דקדוקים בשיחות מופלאות אלו של הדבר-מלכות, נוסף 
על העיקר, מה שכתוב בהן במפורש ובהדגשה.

לכל לראש, לא אוכל להתאפק מלהזכיר שוב ושוב משהו מופלא ביותר, ממש "א 
בעל-שם'סקער ענין" - מסוגי המופתים המופלאים המיוחסים למורנו הבעל שם טוב 

– "סיומי-הרמב"ם" שהרבי שליט"א עורך אחרי ג' תמוז!

ללימוד  מייחס  שליט"א  המשיח  מלך  שהרבי  המיוחדת  החיבה  ידועה  ובהקדם: 

א חסידיש'ע פארבריינגען

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"א בעל-שם'סקער ענין" – הרבי עורך "סיום-הרמב"ם" אחרי ג' תמוז ב"דבר-
מלכות" השבועי! * לעשות "שטורעם" מסיומי-הרמב"ם הן הארציים והן כל 
אחד בסביבתו * להביא כמה שיותר יהודים ללימוד יומי ברמב"ם ולהתקשרות 
יומית אל הרבי מלך המשיח שליט"א * הרמב"ם הוא ספר "הלכות הלכות", 
הכולל את כל התורה שבעל-פה כולה באופן המובן לקטן ולגדול * תחילת 

הרמב"ם היא ההתחלה של כל התורה וסיומו הוא התכלית של כל התורה                                

�   התוועדות חסידית עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג   �

לימוד הרמב"ם היומי 
וסיומי הרמב"ם
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בכלל,  הרמב"ם 
ללימוד הרמב"ם 
בפרט,  היומי 
חגיגות  ולעריכת 
סיום-הרמב"ם 
בזמן בו מסיימים 
הלימוד  את 

היומי.

בשנים  גם 
התקנה  שלפני 

הקדושה הי' ריבוי שיחות, פלפולים ושקלא-וטריא בדברי הרמב"ם מתוך חביבות 
גם "סיום-הרמב"ם", כמו למשל בי"ט  וכמה פעמים ערך הרבי שליט"א  מיוחדת, 

כסלו תשל"ה.

הייתה  היומי  הרמב"ם  לימוד  תקנת  על  דיבר  שליט"א  שהרבי  הראשונה  הפעם 
בסעודת-משיח, באחרון של פסח ה'תשד"מ.

יום התחלת לימוד הרמב"ם היומי בפעם הראשונה נקבע לז"ך ניסן ה'תשד"מ – אותו 
אשר  כל  "עשו  הידועה  השיחה  תנש"א,  בשנת  שנים,  כמה  כעבור  נאמרה  בו  יום 

ביכולתכם". ובמשך השנים הי' ריבוי עצום של שיחות על הרמב"ם היומי.

באחת  פעם,  הכריז   ,770 מגבאי  גרליצקי,  שי'  נחום  מנחם  ר'  הרה"ח  כאשר 
ההתוועדויות של הרבי שליט"א אודות חגיגת-סיום של אחד מספרי הרמב"ם, נתן 
לו הרבי בקבוק משקה והוסיף שבוודאי יערכו לא רק סיום ספר אלא גם "סיום" על 

כל הלכה והלכה ברמב"ם!

ואכן יש לציין שבעקשנות חיובית ראוי' לציון במיוחד מארגן הרב גרליצקי, יחד עם 
הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ, בכל סיום-הלכה ברמב"ם חגיגת סיום ב-770. 

ומדובר ממש על כל כמה ימים במשך יותר מעשרים שנה! 

ניסן  י"א  משיחנו  מלכנו  יום  הראשונה,  בפעם  היומי  המחזור  סיום  זמן  כשהגיע 
המופלא  "סיום-הרמב"ם"  את  זה  יום  לקראת  לאור  והוציא  הרבי  הגי-ה  תשמ"ה, 

שערך בי"ט כסלו תשל"ה, מלבד ה"סיום" שערך ביום זה עצמו.

הרבי עורך סיום-הרמב"ם ועושה מזה "שטורעם"

"סיום- בעצמו  שליט"א  הרבי  עורך  הסיום,  זמן  כשמגיע  ושנה  שנה  בכל  מאז, 
הרמב"ם" בהתוועדות הסמוכה ליום הסיום בשיחה מיוחדת של "הדרן" על הרמב"ם. 
ויחד עם זה הוא מדגיש ותובע לערוך ברוב פאר והדר את חגיגות סיום-הרמב"ם. הן 
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במישור המקומי - בכל מקום ומקום, וכל המרבה הרי זה משובח, והן במישור הארצי 
והעולמי.

בהתוועדויות ובשיחות-הקודש חוזר הרבי מלך המשיח שליט"א באריכות ובהתלהבות 
אש-קודש על תביעה זו. לאחר-מכן הוא מגי-ה את השיחות ונחתום בטבעת המלך 
על-מנת להפיצן בצורה הרשמית ביותר בשמו. זאת, גם בשנים הקודמות, כאשר רוב 
השיחות שהרבי אמר יצאו לאור רק באופן בלתי רשמי תחת הכותרת "בלתי מוגה".

הרבי אומר שוב ושוב שכל אחד ואחת מחוייב וזכאי להשתתף בחגיגות הסיום בגופו 
בממונו ובנפשו, ומחוייב וזכאי לעשות מעניין זה "שטורעם" ופרסום הכי גדול. שכן 
עצם עריכת חגיגות הסיום מוסיפה בהתעוררות ובקריאה ליהודים נוספים שיצטרפו 
גם הם למעגל לומדי הרמב"ם היומי על הסדר באחד משלושת המסלולים, "כל חד 
לפום שיעורא דילי'." כמנהג ישראל שבעת הסיום מדברים רבנים וגדולים דברי-

תורה וכו'.

כן מעורר הרבי שלא להסתפק רק בחגיגות הגדולות והמכובדות כראוי לכבודו של 
או  סיום-הרמב"ם בכל שיעור  ואחת  כל אחד  יערוך  כך  בנוסף על  הרמב"ם, אלא 
מפגש של קבוצת אנשים או נשים וכדומה. כשהסיבה לכך בפשטות היא כדי לעשות 
בכל מקום ומקום "שטורעם" מלימוד הרמב"ם, כדי שיצטרפו עוד ועוד אנשים נשים 

וטף למעגל לומדי הרמב"ם היומי.

לאחר-מכן באה "הצעה ובקשה נפשית", שירשמו את הדרשות ודברי התורה, ובפרט 
מדברים  הסיום  שבעת  ישראל  כמנהג  הסיום,  בחגיגות  שנאמרו  הרמב"ם,  בתורת 
מראי-מקומות,  עם  חידושי-תורה  בקובצי  וידפיסום  דברי-תורה.  וגדולים  רבנים 
בדפוס נאה ובכריכה נאה וכו' לכבודו של הרמב"ם, על-מנת שיוכלו ללמוד בהם. 
ללימוד  להצטרף  יהודים  שיעורר  וב"שטורעם"  בפירסום  יותר  עוד  יתווסף  וכך 

הרמב"ם היומי.

באותה תקופה כתבתי  להיווכח בחשיבות הדברים.  אישית  הזדמנות  גם  לי  הייתה 
הדברים  ובין  וכו',  ומבצעים  תורה  שיעורי  אודות  דו"ח  שליט"א  הרבי  אל  פעם 
הזכרתי בקיצור שבאחד השיעורים שמסרתי בתניא לנשים ובנות בבית פרטי בבני-
ברק, ערכתי גם "סיום-הרמב"ם". בתשובה, הוציא הרבי חזרה את המכתב, ללא שום 

התייחסות לכל תוכנו, מלבד הדגשה בשני קווים תחת המילים "סיום-הרמב"ם"!

כל אחד חייב וזכאי

מידה  באותה  בדיוק  היום  ואקטואליים  ונצחיים  אמיתיים  ופשוט  כמובן  והדברים 
שהיו אז, ואדרבה, הולך ומוסיף ואור:

אל לנו לסמוך על פלוני או אלמוני. כל אחד ואחת מאיתנו, גם במסגרת המצומצמת 
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ובכל  מקום אפשרי  בכל  סיום-הרמב"ם  ולקיים  זו  הוראה  למלא  וצריך  יכול  שלו, 
הזדמנות אפשרית.

וכמובן יש לקשר זאת עם ביאת המשיח, כהוראת הרבי מלך המשיח שליט"א שכיום 
צריכים כל ענייני העבודה להיות חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוביל לקבלת פני 
בענייני  בפירוט  היחיד  סיום-הרמב"ם, הפוסק  וכמה  ועל אחת כמה  צדקנו.  משיח 
משיח וגאולה, אשר שני הפרקים שבסיומו וחותמו מלאים מכל פרטי ענייני משיח 

וגאולה, עד "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

נוספים  יהודים  יעורר  שהוא  כזה  באופן  להיעשות  צריך  שה"סיום"  ובהדגשה, 
להצטרף למעגל לומדי הרמב"ם היומי באחד משלושת המסלולים, "כל חד לפום 

שיעורא דילי'".

ובנוסף, כאמור בוודאי ישתתף גם כל אחד ואחת מאתנו בגופו ובנפשו בחגיגות הסיום 
הארציות והעולמיות שתתקיימנה בעזרת השם ברוב פאר והדר, כפי שנצטווינו.

ובוודאי שהעשיי' בזה, לא רק שלא תהי' על חשבון דברים אחרים ולא תפריע ותזיק 
ח"ו לפעולות בנושאים אחרים - אלא, כבכל ענייני קדושה, אף תסייע תעזור ותוסיף 

בכל שאר הפעולות.

ובכל אופן, חסידים עושים תמיד מה שהרבי אומר, ללא שום חישובים ושיקולים של 
רווח והפסד. ובסופו של דבר, כאשר פועלים כך, רואים גם בגלוי שהדברים מוסיפים 
והן  ברוחניות  הן  האחרים.  העניינים  בכל  גם  והרחבה  הצלחה  ופועלים  ומועילים 
בגשמיות כפשוטו, ובשניהם גם יחד. עד למעלה מכל מה שציפו, למעלה מכל מדידה 
והגבלה. עד עיקר כל העיקרים ותכלית הכל - התגלות מלכנו משיחנו לעיני כל-

בשר בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

"סיום-הרמב"ם" תשנ"ה – ב"דבר מלכות"!

תשנ"ד,  תמוז  ג'  אחרי  ובמיוחד  תשנ"ב,  ראשון  אדר  ז"ך  שמאז  הדבר  נפלא  ומה 
בתקופה בה לא זכינו לשמוע מהרבי שליט"א שיחות, הרי כמעט בכל שנה ושנה 
סיום  את  השבועי  בדבר-מלכות  שליט"א  הרבי  מזכיר  סיום-הרמב"ם  בתקופת 
 – י"א  פרק  שלפני,  מהפרק  או  וההתחלה,  מהסיום  מילים  ציטוט  תוך  הרמב"ם, 
"יעמוד מלך מבית דוד ..." או מהקדמת הרמב"ם וכדומה, ודברי התעוררות אודות 
לימוד הרמב"ם היומי, פעמים באריכות גדולה ופעמים בקיצור יותר או ברמז, אבל 
כמעט תמיד יש איזכור לעניין - בשיחה של אותו שבוע בשיחות עמם אנו חיים היום, 

בדבר-מלכות תנש"א-תשנ"ב!

נביא כאן כמה דוגמאות בולטות ביותר, וכן דוגמאות מהשנים האחרונות.

בסיום-הרמב"ם בשנת תשנ"ה, סיום-הרמב"ם הראשון אחרי ג' תמוז תשנ"ד. הסיום 
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מדבר  לפרשת שלח  בדבר-מלכות  והנה  פרשת שלח.  לשבת  הסמוך  סיוון  בכ'  הי' 
מכסים"  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "ומלאה  הרמב"ם  סיום  על  שליט"א  הרבי 
ומבאר את ההבדל בין נוסח הסיום לבין הלכות תשובה שם לא נאמר "כמים לים 

מכסים".

התחלה  )"מתכיפין  ספרו  בהתחלת  הרמב"ם  "ובלשון  הרבי:  אומר  מכן  לאחר 
להשלמה" באופן מחודש ונעלה יותר( "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם 
מצוי ראשון כו' וכל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמתת המצאו ... ויש להוסיף, 
שנקודת האחדות דישראל ודתורה היא בהדגשה מיוחדת בלימוד הרמב"ם )כהמנהג 
שנתפשט בשנים האחרונות ללמוד שיעור יומי ברמב"ם, ג' פרקים ליום( – שכל בני 
זוכים   ... כולה"(  פה  לתורה שבעל  )"מקבץ  התורה  כל  בלימוד  ישראל מתאחדים 
תיכף ומיד ל"אותו הזמן )ש(לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך 
כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  דברים הסתומים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו 

האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ממש סיום-הרמב"ם מלא, עם כל המרכיבים. זאת בשעה ששום ענין הקשור לסיום 
שהרבי  כאמור,  אלא,  תנש"א.  בשנת  השיחה  שנאמרה  בשעה  הי'  לא  הרמב"ם 

שליט"א עורך כאן את ה"סיום" של שנת תשנ"ה!

"סיום-הרמב"ם" תשס"א

כך הי' גם בשנת תשס"א, כשהסיום הי' בט"ז טבת. והנה בדבר-מלכות לפרשת שמות 
גדול  חלק  שליט"א  הרבי  מקדיש  הרמב"ם,  של  ההילולא  יום  למחרת  טבת,  כ"א 
בודדות  זה רק פעמים  קודמות בתאריך  – כאשר בשנים  אודות הרמב"ם  מהשיחה 
הוזכר הרמב"ם – ובהדגשה מיוחדת על ספרו המקבץ את כל התורה כולה, גם את 
ההלכות הנוגעות לימות המשיח, "בלשון ברורה ודרך קצרה", מדבר על הסך-הכל 
של מספר ההלכות – פ"ג, שהם משלימים את מספר הימים מיום הסתלקותו בכ' טבת 

עד יום הולדתו בערב פסח.

ומסיים וחותם את השיחה: "כולל ובמיוחד – בקשר עם יום ההילולא דהרמב"ם – ע"י 
שמתחזקים ומוסיפים בלימוד ספר משנה תורה להרמב"ם, כולל ע"י ההשתתפות )או 
להוסיף חיזוק בזה אם משתתף כבר( בלימוד הרמב"ם דכמה וכמה מבני ישראל, ג' 

פרקים ליום, או פרק אחד ליום, או ספר המצוות.

האחרונים  הפרקים  בשני  המשיח,  מלך  הלכות   - עצמו  הרמב"ם  בספר   - "ובפרט 
דהלכות מלכים בסיום ספר משנה תורה.

"ונוסף ללימודו בזה, להשפיע גם על עוד מבני ישראל מסביבתו, אנשים נשים וטף, 
באופן ד"והעמידו תלמידים הרבה", ומהם יראו וכן יעשו רבים.
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"ויהי רצון, שע"י עצם ההחלטה בדבר יקבלו תיכף ומיד את השכר, הקיום בפועל 
של דברי הרמב"ם בסיום ספרו, שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה 
ועוסק במצוות כדוד אביו .. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות 
עי"ז ש"עשה  בודאי",  יהי' מיד "משיח  – שכבר  – שאז "בחזקת שהוא משיח"  ה' 
והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל .. ויתקן את העולם כולו לעבוד את 

ה' ביחד כו'.

"עד - כסיום הרמב"ם - "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"."

"סיום-הרמב"ם" תשס"ב

בדבר-  והנה  טבת.  חודש  בראש  הרמב"ם  סיום  הי'  תשס"ב,  מכן,  שלאחר  בשנה 
מלכות לפרשת מקץ, ראש חודש טבת, כותב הרבי:

"…בגלל שהולכים ומתקרבים לביאת משיח צדקנו, שנקרא "משיח" על שם המשיחה 
בשמן, כמו שכתוב "בשמן קדשי משחתיו", ועל ידו יהי' עיקר ושלימות גילוי השמן 
הזמן  ועד ש"באותו  צפונותי'",  ומסתר  טעמי'  "סוד  שילמד  דרזין( שבתורה,  )רזין 
ועל אחת  בלבד",  ה'  לדעת את  העולם אלא  כל  יהי' עסק  לא   .. )בימות המשיח( 
כמה וכמה בני ישראל ש"יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 
בוראם כו'", היינו שעיקר הלימוד יהי' ברזין דרזין שבתורה. ולכן, ככל שהולכים 
ומתקרבים לביאת משיח צדקנו, הולך ומוסיף בהגילוי דשמן )רזין דרזין( שבתורה, 

שזוהי ה"טעימה" מתורתו של משיח.

"]ויש לומר, שההתקרבות לביאת משיח צדקנו היא גם הסיבה להתגברות החושך 
בעולם – שבגלל התגברות הקדושה נעשית גם התגברות הלעומת זה שמנגד לביאת 
עד  ה',"  מלחמות  "ילחם  ענין  שזהו  המנגד,  עם  ללחום  צורך  ויש  צדקנו,  משיח 

ש"נצח"[".

וסיום השיחה הוא "כפסק דין הרמב"ם בסיום וחותם הלכות תעניות "כל הצומות 
האלה עתידים ליבטל לימות המשיח ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים 
יהודה  לבית  יהי'  העשירי  צום  גו'  צבאות  ה'  אמר  כה  שנאמר  ושמחה  וימי ששון 

לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

"סיום-הרמב"ם" תשס"ו

כך גם בסיום הרמב"ם שהיה בי"ג מנחם אב תשס"ו: בדבר-מלכות פרשת ואתחנן, 
התורה  בלימוד  ההוספה  אודות  מדבר  שליט"א  כשהרבי  תנש"א,  מנחם-אב  ט"ז 
וגאולה, הוא מזכיר ומעורר - מה שלא הי' בכל השיחות הקודמות  בענייני משיח 
בהם דובר על לימוד ענייני משיח וגאולה! - ללמוד את הדברים בספרו של הרמב"ם, 
בהלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח. ובהערות שם מציין שזהו סיום ספר היד 
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כולו, מביא ומבאר את המילים שבסיום "וכל המעדנים מצויין כעפר", מעורר על 
לימוד השיעורים היומיים ברמב"ם ואף מציין שיש קשר בין הסיום לבין ההתחלה, 

"נעוץ תחילתן בסופן"!

"סיום-הרמב"ם" תשס"ז

ב'  ומסעי,  גם בסיום הרמב"ם בכ"ו תמוז תשס"ז: בדבר-מלכות פרשת מטות  וכך 
סיום  מסוים  במובן  שהוא  במדבר,  ספר  "סיום"  על  מדובר  ה'תנש"א,  מנחם-אב 
התורה כולה )רמז בולט לסיום הרמב"ם שזה עניינו, כל התורה כולה(, אמירת "חזק 

חזק ונתחזק", והקשר לתקופה זו של בין המצרים.

בהמשך מדבר הרבי על סיום משנה-תורה )כשהכוונה בפשטות אמנם לספר דברים, 
עם  הקשר  ועל  הרמב"ם(  של  משנה-תורה  ספר  לסיום  הקשר   – בולט  הרמז  אבל 

תחילתו, נעוץ תחילתן בסופן.

בהמשך מדובר הרבה על נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות שהיא בגלוי אצל 
אהרן הכהן ובהדגשה יתירה אצל משיח, ולכן נדרשת עתה אהבת ישראל לא )רק( 
בשביל לתקן את סיבת הגלות, שהרי סיבת הגלות בוודאי כבר תוקנה, אלא בתור 
האחדות  נקודת  עם  הקשורה  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  להתחלה  ועד  טעימה 

שלמעלה מהתחלקות )והרי נקודה זו היא עניינו של הרמב"ם(.

ובסיום השיחה מעורר "להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים )דתשעת הימים( 
"ברוב עם הדרת מלך", לאחד רבים מישראל בהשמחה לגמרה של תורה, כולל גם 
הקטנים ... על דרך ובדוגמת הסיום דערב פסח )=יום הולדת הרמב"ם!( ... כי הסיום 
דערב פסח הוא הכנה להגאולה דפסח, והסיומים דתשעת הימים הם הכנה להגאולה 

העתידה".

סיום-הרמב"ם מזכיר הרבי שליט"א  ושנה בתקופת  וכך, כאמור, כמעט בכל שנה 
בדבר-מלכות השבועי את סיום-הרמב"ם, תוך ציטוט מילים מהסיום וההתחלה, או 
מהפרק שלפני, פרק י"א – "יעמוד מלך מבית דוד..." או מהקדמת הרמב"ם וכדומה, 
פעמים  גדולה,  באריכות  פעמים  היומי,  הרמב"ם  לימוד  אודות  התעוררות  ודברי 

בקיצור יותר ופעמים ברמז, אבל כמעט תמיד יש איזכור לעניין.
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 הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה

 קדנר

 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א



לזכות 

 הוד כ"ק אדמו"ר
 מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר
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יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


