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 שרה נחמה שבע, ומנחם מענדל בן  -בתמענדל בן מנחם נסדר לדפוס ע"י 



 

 בס"ד.

 

 פתח דבר
ש"פ   זכור  לקראת  פ'  לאור    –ה'תשפ"א  תרומה,  מוציאים  בזה  בפעם    –הננו 

 .דשיחת יום ה', ז' אדר ה'תשמ"חצילום כתי"ק עלי־ההגהה המלאים  –  הראשונה

הענין בדפוס  לשלימות  שי"ל  כפי  בשלימותה,  השיחה  הקונטרס  בסוף  הוספנו   ,
 בשעתו. 

* 

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.

יופיעו    בסדרת קונטרסים הכוללים הגהות שלמות*, ובעז"ה  שביעיהקונטרס 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  

* * * 

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

    ''מפתח,,מערכת 

 אדר, ה'תשפ"א ז'
 ברוקלין, נ.י. 

___________ 

) 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). (3(מנ"א, תשע"ט). (  דברים תנש"א

 ) שיחת כ"ט שבט ה'תשמ"ח (שבט, תשפ"א). 5ממטיר גו' דט"ו בשבט תשל"ז (שבט, תשפ"א). (
  (אדר תשפ"א). , בענין "מטבע של אש") שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה6(



 

 עלי ההגהה
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ומהם   ועד"ז מצינו,  בו  שמתעניןדאיתא בשו"ע  כ   מהם. . יום מיוחד שיש בו הנהגות מיוחדות,  
בכמה חוגים דבנ"י .   וגם הפכייםמנהגים מיוחדים    מעשה רב  -בספרים שלאחריו, ועוד ועיקר  

. 

 כו' . . ורעש. . שלא ראינו בחב"ד הנהגות מיוחדות ביום זה באופן של פירסום 

 ש דקדושה . . גרב שער מתוך. . מ"מ, היתה התעוררות מיוחדת להשתדל לנצל יום זה כדבעי, 

 –"  שנהנאמר "מאה  כ  שלכןבחי' היחידה, שמאיר בה בחי' יחיד, בחי' עתיק (  –. . ובכתר גופא  
 ) . . יחידלשון 
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 . .  ביותר בערך שלא. . ניתוסף עילוי גדול 

 הענין דיצי"מ ומ"ת . .ב בכללות. . שניתוסף בה עילוי מיוחד 

.    משבעה באדר החל    ובפרט  –. . משך זמן לפני חמשה עשר בניסן (יצי"מ) וששה בסיון (מ"ת) 
. 

 חסרה שנה אחת . . לכאורה –ליצירה  ח. . וא"כ, בשנה זו, ה'תשמ"

___ __ 

, משא"כ סתם מתפללי ביהכנ"ס  חב"ד לא היו אומרים תחנון בשבעה באדר  שנשיאי) אף  5
 ). 79הערה   351(ראה לקו"ש חט"ז ע'  דחב"ד

ששבעה באדר לא נקבע ליום שמחה,   בדא"פהטעם    –ואילך    343) . . וראה לקו"ש חט"ז ע'  6
 עיי"ש. 
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 עמוד ב:

בדיוק   אינו  זה  שמספר  לומר  שבהכרח   .  .
שהרי,   ממש,  ליום  דשנים  מיום  הדיוק 

ליום  מיום  דהשנים  שלימות  בכל    את"ל 
שהתורה   מספר    כותבת   מונההמאורעות 

נס הכי    ה"ז  -הוא מיום ליום    הוא  -השנים  
 ! . . גדול

ואדרבה    . ליום   השניםשלימות  ה  –.  מיום 
בתור   התורה  משה  אצל    חידושמדגישה 

 . .רבינו

. . "ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם 
 מיום ליום" . .  צדיקיםשל 

ופשיטא    . אצל    –.  שמספר   כללא  אלה 
 שנותיהם נזכר בכתוב . . 

הוא  שבכתובים  השנים  שמספר  ועכצ"ל   .  .
באופן דחסר או יתיר, ולדוגמא: "ויחי אדם 

יכול להיות    –שלושים ומאת שנה ויולד גו'"  
"ויולד"    בשום מקוםלא מצינו    במשך אשר 

קל שנה לאדה"ר, ועד"ז   כשנגמרו  בר"ההי'  
 בכל ה"ויולד" שלאח"ז! 

מקרא   של  שנולד   -ובפשוטו  הכוונה  י"ל 
שנים, החל ממשך   ג' בקרוב ל  ן שלבתוך הזמ

ובל'  קכ"ט שנה    ר"ה של  שנשלמוזמן לאחרי  
למשך זמן , ועד  חז"ל יום בשנה חשיב שנה

שימלאו שנגמרו    לפני  שנה,  להיום  קל"א 
בהכרח   אינו  שנה"  ומאת  "שלושים  כלומר, 

לא פחות ולא שנשלמו "שלושים ומאת שנה" 
שיתר גם  להיות  יכול  אלא   רקנשלמו  (, 
הק  חילההת  ח)טקכ" בקצה  .  כט"לשנת  או 

 שעברו קלא שנה חסר יום אחד.  -השני  

ועד"ז בנוגע לכו"כ מאורעות שמספר השנים 
הקצוות    אופניםשנזכר בהם יכול להיות בב'  

 , ולדוגמא . .האמורות או בימים שביניהם

ואילו   באב,  בתשעה  הי'  הבית  חורבן   .  .
ביהמ"ק   וחנוכת  ראשון   –השלמת  בבית 

היתה בחודש תשרי, ובבית שני היתה בחודש 
 ועכצ"לבחודש אב)    לא  -(בשניהם    ולאאדר  
שהמספר דת"י ות"כ הוא באופן דחסר   היינו 

ת"י ות"כ שנת האו יתיר, כמה חדשים פחות (
( שנה יותר  חדשים  כמה  או  ות"  מן )  כ  ת"י 

 שנה) . . 
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 דיצי"מ ומ"ת . . ב'תמ"ח. . ומזה מובן גם בנוגע למספר 

אחת)   שנה  של  הפרש  רק  הרמב"ם  הזכיר  (שלכן  אחת  שנה  של  הפרש  אלא  אינו   . או    -. 
 בסמיכות (וקודם) ר"ה ב'תמ"ט

ומ"ת   וג' מאות שנה מיצי"מ  ג' אלפים  . החשבון  וסיון דשמת   אמנםיהי'    –  בדיוק.  בניסן 
 ה'תשמ"ט . .

  אלא ות ליצי"מ ומ"ת (כבר לשנת ג' אלפים וג' מא  נכנסים  –ה'תשמ"ח    –. . בניסן וסיון השתא  
 ניסן וסיון דשנת ה'תשמ"ט) . .  –שיושלמו בסיומה של השנה 

 התחלת השנה . .מ על. . פועל כבר 
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עמוד ג:

 "שנת הקהל" . . בפי בנ"יסיום השנה, שהשנה כולה נקראת  עד. . פועל גם על המשך ו

 העילוי המרומז במספר ח' . .  גודל. . מצד 

בהזדמנות הראשונה   תיכף. . כדי להתחיל את ה"רעש" ע"ד מספר שלשת אלפים ושלש מאות  
. . 

 אורייתא, . . שע"פ הכלל ספיקא דאורייתא לחומרא, הרי, בכל ענין של ספק בקשר עם עניני  
 . . להחמירתורה ומצוותי', יש 

 ולהתחיל להוסיף בעניני תומ"צ . . "להחמיר". . יש 

בתורה   השיעורים  עם  ולקשר  להוסיף  ויש   . ע"ע.  קיבלו  באדר   שכו"כ  לשבעה  השייכים 
 בקביעות שנה זו . .
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 אשר, שנה זו היא . .  , *)שנקראת על שמו , תורה-מתן –. . עיקר חידושו של משה רבינו 

 הרמב"ם בנוגע ל"כל דיני התורה") . .  ו . . לכללות הענין ד"לתקן הדעות" (שכותב

 ! . . הלכהשיש צורך "להזכיר" שמדובר גם אודות ענין של שי"ל . . עד כדי כך, 
____ _ 

(* 

 שיבוא ארי' כו' ויבנה אריאל" . .  על מנת) . . אינו אלא "34

דפטירתה המאורע  ש  אשר  ע"פ שנצטווה כל או"א והחי יתן אל לבו (לב שלו דוקא)  -*) ולהעיר  
הי' בשנה שסיומה באות    – "שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו (ר"ה יח, ב)    –כו'  

" שבשנה זו עצמה, ה'תשמ"ח (תיכף ומיד  על מנת"  – ח' (ה'תשמ"ח), מכיון שהכוונה בזה היא  
ממש), תהי' השלימות ד"הקיצו ורננו שוכני עפר", בגאולה העתידה (הקשורה עם מספר ח'),  

ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע'  –  יהי' גם הקשר הנצחי דהנישואין (הקשורים עם מספר ח'שאז, 
ומכ"ש כשנשואיהם הי' בהחודש    איש ואשה שבשמותיהם גופא יש אות ח' בכ"א מהם,שפו: "

בתכלית השלימות, נשמות בגופים, באופן    -שהי' בו הנס דחנוכה, שחנוכה הוא ח' ימים כו'")  
 דחיים נצחיים. 
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עמוד ד: 

 פרק י"ז . . וכוללבהלכות שבת, מפרק ט"ו עד  –. . שיעור היומי הוא 

 שלמעלה מב' אותיות אחרונות . .  , מספר י"ה, ב' אותיות ראשונות דשם הוי' – ט"ו. . פרק 

 מ"ת . .ללמשה רבינו ו גםבגימטריא "טוב", הקשור  – י"ז. . ופרק 

 בהלכה זו נתבאר . .וי"ל ד והנה. . 

 של "אדם" . . ועמידתו . . מקומו 
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 יחידו של עולם . . ל. . שפועל גם ב"רשות היחיד", 

 הנמצאים ברשות הרבים) . .  "חפצים"בודתו "ברשות הרבים" (בעעמידתו וע. . אשר, ע"י 

 יחידו של עולם") שאינו נכלל בתורת המגיד . .דל. . שאין לך מקום ב"רשות היחיד" (

___ __ 

 היפך ענין החיים . .  ה"ז) . . שהרי נכרי ששבת כו' 60

י"ל  וי"ל)  68 שינוי   ואולי  שתוכנו  ("מטלטל"),  טלטול  בשם  נקראת  האדם  שעבודת  הטעם 
 בלבד . .  מקום
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 עמוד ה:

יחידו של עולם), ולא רק שהוא (האדם) עומד ברה"י, אלא עוד  דל. . ש"עומד ברשות היחיד" (
הרבים   ברשות  גם  לפעול  שבכחו  הרבים",    –זאת,  ברשות  "רשות לעשותה    ועד"מטלטל 

 , דירה לו ית' בתחתונים . .היחיד"

 לגבי השלימות ד"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" . . אפילו . . פועל עילוי גדול יותר 

 באדר חל . .שבעה ידוע ש. . 

 י"ל בעומק יותר . .ו ואולי. . 

 משה" . .  אתה של. לבחי'  . . "תצוה מלשון צוותא והתקשרות (דכל בנ"י) .
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יתירה   בהדגשה  הוא  זה  שענין  להוסיף  ויש   . של.  ענינו  (כולל    ע"י  מצד  רבינו    גם משה 
 "אתפשטותא דמשה בכל דרא", עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו) . .

__ ___ 

 פעולתו של הקב"ה . . , כביכול, ) . . כמו79
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  עמוד ו:

 תוכן הפסוק . .  את. . ועפ"ז יש לבאר 

 . . כל איש ואיש. . לא שבט לוי בלבד אלא 

 "כל הנוגע במזבח יקדש" . .  שעל ידה – עבודתם של ישראל –. . לאח"ז בא הענין העיקרי 

  –   *)קדש מילא דגרמיבבחינת "קודש"    הענינים. . אפילו באופן של "נגיעה" בלבד, נעשים  
 . .  )יחידו של עולםדל"רשות היחיד",  (שנעשים"יקדש" 

 הכתוב ד"כל הנוגע במזבח יקדש" . .  פירוש פשטות. . 
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 ובלשון רבינו הזקן . . להתחלת פיסקא:]  "*"[לפני התיבות דלהלן סימן 

 דשיעור הרמב"ם . . לשון  סגנוןוב להתחלת פיסקא:]  "*"[לפני התיבות דלהלן סימן 

 בד' אמותיו . . -ב"מעשיך" וב"דרכיך"   רק. . שפעולתו של יהודי היא 

___ __ 

 (* 

 פא" . .כדי שלא יהי' באופן ד"נהמא דכיסו וי"ל) 101
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 עמוד ז:

 שרואים בגלוי את משה רבינו . .  , *)שמשה עמהם –. . ובפשטות 

 עמו את כאו"א מישראל . . "לוקח". . ובאופן שמתקשר ("תצוה") ו 

 ) נעשה הענין . . ואור ליום ששישבת פ' תצוה (שמתחיל עכשיו, בליל ששי  בערב. . שכבר 

משכן שעשה משה וד  ובית ראשון,  ד. . באופן נעלה יותר מהמעמד ומצב דזמן בית שני, ואפילו  
. . 

____ _ 

 *) יומא .
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משה רבינו,   זהכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, הנה    זההנה    –. . מראה באצבעו ואומר זה  
 ! . . דוד מלכא משיחא זההנשיא הראשון, גואל ראשון, והנה 

בתי  וכל ה  כולל גםהצדקה, וכל המעשים טובים,  -ביחד עם קופות  – . . ורוקדים כולם יחדיו  
 כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ . . 
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 לזכות  

 שליט"אכ"ק אדמו"ר 

 

* 
 

 ולזכות  

 שי' שמואל הת' החתן 

 'יתחשחי' מושקא  והכלה
 מוניץ

 לרגל נישואיהם בשעטומ"צ, 
 ראנו א לאות פנת שהא תי' ה ה' אדר, 

 




