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 בס"ד.

 פתח דבר
הננו בזה מוציאים לאור    – לקראת ש"פ משפטים, פ' שקלים, בדר"ח אדר ה'תשפ"א  

צילום כתי"ק עלי־ההגהה המלאים (דהגהה שני') מהשיחה בענין   –  בפעם הראשונה –
 משיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה.  –"  מטבע של אש"

 לשלימות הענין, הוספנו: 

(נתפרסמו בעבר    *כמה צילומים מעלי־ההגהה הראשונה  –הקונטרס    א) בתחלת 
 בגליונות "יחי המלך" במשך השנים).

 השיחה בשלימותה, כפי שי"ל בדפוס בשעתו.  –ב) בסוף הקונטרס 

תצוה   (פ'  חב"ד"  "כפר  בעיתון  ונדפסה  אמירתה,  לזמן  סמוך  הוגהה  השיחה 
מ"כ בהתוועדויות תשמ"ה אדר ה'תשמ"ה, ולאח- ה'תשמ"ה), ובקובץ "המאור" שבט

  .*ואילך* 3069ח"ה ע' 

* 

מיזם   הינו  "מפתח"  אפליקציית  "מפתח".  מערכת  ע"י  לאור  יוצא  זה  קונטרס 
 – מוגהות והמוגהות ־שמטרתו לרכז במקום אחד את האודיו, הוידיאו, ההנחות הבלתי

 לכל שיחה והתועדות של הרבי.

*, ובעז"ה יופיעו  *שלמות* בסדרת קונטרסים הכוללים הגהות  שישי הקונטרס הוא  
 קונטרסים נוספים בקרוב. 

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת, שכל מי שיש תח"י הגהות כ"ק אדמו"ר  
 שיואיל להמציאם למערכת, ע"מ לזכות בהם את הרבים.   – שליט"א בשיחות ומאמרים  

* * * 

"תורה חדשה" תיכף ומיד  מיטן רבי'ן, ולשמוע    זעהןיהי רצון שנזכה זיך    –והעיקר  
 !ממש

    ''מפתח,,מערכת 
 , ה'תשפ"אר"ח אדרע

 ברוקלין, נ.י. 
___________ 

שלפנינו אינם ברורים כ"כ, ובמילא יתכן שנפלו אי־אלו טעויות    אלו  צילומים*) כדאי לציין, ש
 בפיענוח הדברים, ושגיאות מי יבין. 

 ואילך.  256שיחות מילואים (ח"מ כרך א) ע'  נדפסה גם לאחרונה בלקוטי *) *
) שיחת ש"פ  2) שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א (אייר, תשע"ט). (1*) ע"ע הופיעו בסדרה זו: (**

) ד"ה הנני  4) שיחת ש"פ שמות תנש"א (טבת, תשפ"א). (3דברים תנש"א (מנ"א, תשע"ט). (
 'תשמ"ח (שבט, תשפ"א). ) שיחת כ"ט שבט ה5ממטיר גו' דט"ו בשבט תשל"ז (שבט, תשפ"א). (
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 ראשונה  הגהה
   

 
 

 ד:עמוד 



"מטבע של אש"   5   
 

 

 עמוד ד:

 שקים  -   שהריבוי  עד כדי כך  הוא דבר הכי תחתון בעוה"ז הגשמי והחומרי,  – כסף וזהב    –. . ממון  
וזהב הביא    דכסף  והריבוי  13**על ממונו   בהולואדם    13*על ממונו   עצמו להו לרבנן דאין אדם מעמיד  

 לעשיית "עגל הזהב" . . 

 בבחינת רגלים . .  –זה נקרא הממון "היקום אשר ברגליהם"  וי"ל שגם מטעם ומטעם. . 

. . שבדומם גופא מקומם לא ע"ג ההר שמתנשא בגובה למעלה (שזה מורה על עליית הדומם), 
ון שאין למטה לא במקום מישור, כי אם במעמקי האדמה דוקא. תחת  -  המכריעוברובם    ואפילו
 . )17*מצרף לכסף וכור לזהב -ואח"כ צ"ל ממנו. 

 "חלק אלקה ממעל ממש" . . – בנ"י  יהודי. . ועאכו"כ נפשו של 

", ושינה הסדר שיהי' כתוב  –ע"פ שכל    – [תחלה הי' כתוב "כיצד יתכן  כיצד יתכן    –. . וא"כ ע"פ שכל  
 . .   כיצד יתכן"] –"ע"פ שכל 

 )?! . . )18* ממעל ממש" (תכלית העילוי. . ביחס ל"חלק אלקה 

 תכה"יש"מחצית השקל" שנותנים בנ"י    – את הדבר    ועשהפעל  ובכך    –. . הקב"ה הראה לו למשה  
מטבע זה שהראה   אז נתחדש אשראינה מטבע גשמית גרידא, כי אם "מטבע של אש". כלומר,  

 . . 18*"זה יתנו" בנ"י, מטבע כזה ממש –הקב"ה למשה 

 בכל המצוות, כנ"ל) . .  גם. . (שכן הוא 

 , כל הדברים הגשמיים  שזהו   כמו. . ופשוט, שאין הכוונה בזה שבשרשה היא "מטבע של אש" (
לאחרי שנשתלשלה ובאה בעוה"ז ש   שגםמשרשם הרוחני), כי אם    –"נשתלשלו מהן"  ששכולם  
 "מטבע של אש" . .  נעשיתכשמקיים בה מצות מחה"ש  - הרי היאהגשמי 

 . . )19*יסוד הכי נעלה  –. . ואילו "אש" (אפילו האש שבעוה"ז הגשמי) 

____ _ 

 ) שבת . . 13*

**13"     "  ( 

וראה אגה"ק סי"ב. דרושי פ' שקלים (הוספות לתו"א (קיא, ג)  -) משלי יז, ג. שם כז, כא.  17*
 סה"מ תר"ל. ועוד).

בדלה מכל הנתינות שצ"ל בבת  דעת הפוסקים (    ) שמחצה"ש נ  - ובפשטות) עפ"ז יומתק 18*
 אחת דוקא.

 והוא ממד"ר (    ) ומזוה"ק (    )  -) ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ג ורפ"ד 19*



 ראשנה  הגהה   6
 

 

 עמוד ה:
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עמוד ה:

 נותנים  . .  שבנ"י שישראל . . שהמטבע (הגשמית) 

 שתלשלות . . הההכל ענין סדר  היפך. . הוא 

 שהתחתון הוא למטה מן העליון . .  היינו. . 

[תחלה הי' כתוב "אפילו היפך", ושינה הסדר שיהי' כתוב "היפך    . . ולא עוד, אלא שזהו היפך אפילו
גם   בתורה הוא הסדר  שהרי    –  בעניני תורהלמעלה מעולם)  ש  שהיאהסדר דתורה (ד  אפילו"]

ה ענין  ישנו  משתלשל  בתורה  העשי')  עולם  (כנגד  הפשט  שחלק  שלבים)"השתלשלות",   (ג' 
 . .  ובהרבההוא למטה ממנו  ובמילא,מחלק הסוד (שכנגד עולם האצילות), 

 יחדיו]  –"ולכן . .", "כדי . .", "ואפילו . .", "כי אם . ."  –[סימן לחבר את ארבעת הפיסקאות 

ולכן, כדי שיהי' החיבור ד"מטבע" עם "אש"    . כו',    –.  יכול להעשות ע"י מלאך  אין הדבר 
ע"י הקב"ה אך ורק  , כי אם  כי כל אלה הם באופן דהשתלשלות,  (*)לא ע"י תורה  –ואפילו  

ולהיותו "כל יכול"   בהכרח) בסדר ההשתלשלות,   -שבחר ברצונו (לא ח"ו  בכבודו ובעצמו,  
תשתנה    תהי'כלתו לחבר ב' הפכים דגשמיות ורוחניות, שמטבע גשמית  בי  –ו"נמנע הנמנעות"  

 "מטבע של אש" . . ותיעשה בפועל בעוה"ז

 חיות רוחני . . אמנם. . המצוה ממשיכה 

 אש . . )הוא( נעשה. . שהגשמי עצמו 

ית' לחבר   שביכלתומשה רבינו (גם לפני שהראהו "מטבע של אש")    והביןבודאי ידע  מכיון ש. .  
..]  –  )22*שני הפכים יכול    ומזה מובן   לשער  [..  "יכול לשער    חברלמשהקב"ה  הי' כתוב  [תחלה 

את המטבע הגשמית עם    שהקב"ה מחבר", ותיקן הסדר והלשון שיהי' כתוב "שהקב"ה יכול לחבר"]
 הרוחניות . .

 , ומהן: תשובות בדבר וכמה הנה שתי

האם עשה כן בפועל, שהרי   -לתו היתה  א) בודאי ידע שהקב"ה יכול לחבר ב' הפכים. אבל שא
שנתינת מחצה"ש תהי' "כופר   -באופן ד"חוקה חקקתי"    -יתכן שלא עשה כן, ואעפ"כ רצונו  

 נפשו". 

ב) בעומק יותר: כדי שנתינת מטבע גשמית תפעל (בכחה היא, ולא באופן ד"חוקה") ענין ד"כור 
ל"כופר נפשו", וענין זה נעשה ע"י    צריך שיהי' בה (במטבע הגשמית) ענין רוחני השייך  -נפשו"  

 שהראהו כו'.

היא ולא תהרהר כו')  שחוקה(אלא  תמוהצ"ל דבר כזה  –משה  –א) בחכמה ושכל דקדושה 
 22**ולא לומר שזהו משפט או עדות 

א"כ ודאי שיש הסברה להתמי', ונכנסה   –  חוקההגדיר ולא קרא למחה"ש    לאב) הקב"ה  
 בההשתלשלות" דתומ"צ.מצות מחה"ש "

____ _ 

  *) אף שבכלל תורת שולטת על הבריאה ומשנה אותה ואפילו את העבר כבירו' עה"פ לה' 
 גומר עלי.

אבל שם הי' בוער באש    -במד"ס ואינו אוכל    למטה) ולהעיר לכאורה מענין הסנה הבוער  22*
 ואינו שייך לנדו"ד.  -של מעלה שאינו אוכל (שמ"ר    ) 

 : אם קבלה היא נקבל ואם לדין יש תשובה (יבמות . .) ע"ד) 22**
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עמוד ו: 
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עמוד ו: 

 דיוק לשון המדרש . .וע"ז התשובה במדרש וב עפ"ז יומתק יותר. . 

ושניהם    –ורוחניות (שמטבע גשמית תהי' "מטבע של אש")    דגשמיות  האיחוד  החיבור
אינו יכול להעשות ע"י "מלאך", ואפילו לא ע"י תורה,   -, כסף וכופר נפש  בב"א  בפועל

כנ"ל בעצמו  ע"י הקב"ה  שהוא  כי אם  שאינו   בחר,  ופשיטא  בסדר דהשתלשלות, 
 מוגבל בה ויכול לבטלה וכו'

  מובן, שבמטבע גשמית  -ות הם שני הפכים  ויש להוסיף בזה: מכיון שגשמיות ורוחני
 הרי זה –שתהי' מטבע של אש, ומה שנעשית מאיש אין שום עלולית כלל 

וכתב בעיגול  וסימנם  מחק,  לא  (דלעיל)  כלל"  עלולית  שום  "אין  התיבות  איך   ]:[את  א"כ 
 נשתלשל זמ"ז?! (עשי' מאצי')

 חידוש יש מאין.  וע"ד ]התחלת פיסקא בפ"ע וכתב:כוכבית לסימן  ציין [

  מחיקה, אלא סימן בעיגול להוציא:] - [את הבא לקמן מחק, ועל תיבת "הקב"ה" לא סימן קו
  יש מאין   תחדשותהשהרי    -בעצמו  הקב"ה    ולכן, ענין זה אינו יכול להיות אלא ע"י

ואינו אלא מ"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו    הו אינש
שקדמה לו ח"ו, הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין כו''" .    22***עלול מאיזה עילה

. 

 כשם . . לכן –נ"ל) הכדיש מאין ( ע"ד מכיון שענין הנ"ל הוא באופן . . 

 הקב"ה "זה יתנו" . .דיבור  אמירת. . שענין זה נפעל ע"י 

 הקב"ה "זה יתנו" . . דיבור  אמירת. . כלומר, ע"י 

עד כדי (שמטבע גשמית תהי' "מטבע של אש") היא    ו ז  ת הרוחניות בגשמיותה. . פעול
[תחלה הי' כתוב "שהדבר בא בגילוי ממש  באופן של ראי', הדבר בא בגילוי ממש    כך

,  באופן של ראי'", ושינה הסדר שיהי' כתוב "באופן של ראי' הדבר בא בגילוי ממש"]
 "זה יתנו", שיכולים להראות עליו באצבע . .

____ _ 

 השתלשלות.  )22***
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עמוד ח:
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עמוד ח:

 "המעשה הוא העיקר" . . ש. . 

 "מנהג ישראל" . .  34. מ"מ, גם בזמן הזה ישנו. 

נותן פרוטה לצדקה (וכן כאשר מפייסו בדברים, דיבור גשמי ע"י   בנ"י  יהודי. . שכאשר  
 ) . . הגשמייםה' מוצאות הפה 

 "מטבע של אש" . . בדוגמת. . אין זו פעולה גשמית גרידא, כי אם 

אש  ועד שמקיים הציווי:    ][בסיום השיחה ציין כוכבית לסימן התחלת פיסקא בפ"ע:
 ) לא תכבה.*תוקד על המזבח (הלב תמיד

____ _ 

שיהי'   להש  שמדייקים  - ) וגם בזה חילוק מכו"כ ענינים שעושים לזכר ובמקום וכו'  34*
 במטבע גשמית דוקא כדאז, מחצית וכו'.

 *) ראה לקו"ת דברים עח, ג ואילך. עיי"ש. 
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 ראשון פרסום  – שני' הגהה
   

עמוד א:

 בדברי המדרש . . נפלא. . ביאור 

 אצלו כמה תמיהות . .  אפילו. . מתעוררים 

 דבר מסויים . . מראה צריך להראות. . כאשר הקב"ה 

 להראות . .  נשתנה מחצה"ש שבזה מוכרח הי' הצורך . . צריך ביאור: מה 
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עמוד א:

 . . אבל אמנם. . 

 משה רבינו . .  תמה נתקשה. . מדוע 

 "שכר" פלוני . . שלה המסובב גורמת היא. . שמצד תוכן ענינה 



 שני'  הגהה   14
 עמוד ב:

 למטבע הגשמית גופא . .  *)14. . אינו מתייחס

 . . ותמה. . ובזה הי' משה מסופק 

 היתה . . – דתורהמצד השכל   –. . תמיהתו של משה רבינו 

 שאין זה דבר גשמי סתם . . ובפרט. . 

 הדבר . . והסברת וטעם. . 

 בפשטות . .  נתן. . מוב
____ _ 

 3שבגאלי  33*) כאן צ"ל הערה *14
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עמוד ב:  

__ ___ 

 דעת הפוסקים . .  –ומתק ובפשטות תי) עפ"ז 26



 שני'  הגהה   16
  

 

 עמוד ג:

 

 . . החידוש והעיקר הכוונה. . ופשוט, שאין 

 הדברים הגשמיים . .  כי כן הוא בכל שזהו כל. . 

 נעשית "מטבע של אש" . . ו נשתנתהמקיים בה מצות מחצה"ש ע"י ש כ. . 

 . . )27*עפר  –. . שני הפכים: "מטבע" 

 אש שתחת כסא הכבוד . . "זה". . כי אם 

 בעניני תורה . . סדרה אפילו. . היפך אפילו דהסדר דתורה (שהיא למעלה מעולם) 

__ ___ 

 זהב (איוב    ).  עפרות) ביסוד ה(עפר) דומם גופא נקרא 27*
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עמוד ג: 

  ) 33*. . אבל באופן שהגשמי עצמו הוא למטה
 מהרוחני . .

  . גופא לא בסוג    עצמבזה    – ויתרה מזה  . 
 דחוקה. 

 .  . קצת  אחר  "בסגנון  הפיסקא  [לצד 
סימן המניחים  ציינו  ס"ח)"  - (כלדקמן 

סימן    –שאלה   שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
וכן   הפיסקא,  כל  על  מחיקה  קווי  שלשה 

 השאלה] -מחק את סימן

 התשובה . .  וזוהי ועל זה. .  
____ _ 

33  .  . סדר   והבי')  היפך  "זהו  כי 
 ההשתלשלות" . . 

 

____ _ 

"ולהעיר  מתיבות  החל  ההערה,  [באמצע 
מסה"מ", נכתב מלכתחילה בפיסקא בפ"ע  

לחברם    – סימן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
 לפיסקא אחת] 

 שתמה  שנתקשהיומתק יותר מה  . . ועפ"ז
 משה במחה"ש . .

להעיר מהא דכו"כ סוגי קדושה אינם   )33*
משנים חומר הדבר כ"א רק צורתו (ס"ת 

 ). וש"נראה מפע"צ . .   –וכו' 

 בגאלי ב 

 



 שני'  הגהה   18
עמוד ד:  

מענין   שנשתלשלה   סתם . . ולא מטבע גשמית 
 המטבע ברוחניות . . 

  . רק .  ע"ז    לא  מטבע    שנעשית   שהיאנוסף 
 , אלא . . בלבדרוחנית  

 הענין דנתינת מחצית  גם עתה. . וכמו כן ישנו  

 

 נעשו אדני המשכן . . שעי"ז וממנו   שממנוהשקל 

 _____ 

חילוק  49 בזה  וגם  ענינים    מחצה"ש )  מכו"כ 
לזכר   ב   ה שעושים  וכו'  או  שמדייקים    – מקום 

 . וכו'מחצית   , שיהי' במטבע גשמית דוקא כדאז



  "מטבע של אש"    19
עמוד ה: 

 ביאור החסידות . . ובפרט ע"פ כידוע. . 

 שבכל פעולה שלו . . ועד  כך. . 

 



    

 

 



21 

 

 

  



 ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה    22

 

 

 

  



"מטבע של אש"    23  
 

  



 ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה    24

 

 

  



"מטבע של אש"    25  
 

  



 ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה    26

 

 

  



"מטבע של אש"    27  
 

  



 ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה    28
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 לזכות  

 שליט"אכ"ק אדמו"ר 
 

 * * * 

 
 ולעילוי נשמת 

 ע"ה  יהושע בנימיןהחייל בצבאות ה' 
 שי'   משה  – יבחל"ט  –בן 

 סירולניק 
 נקטף בדמי ימיו י"ב מנחם־אב ה'תש"פ 

 ת'נ'צ'ב'ה'

* 
 נדבת בני משפחתם שיחיו




