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סיום הרמב"ם
בס"ד.

פתח דבר
בקשר עם סיום מחזור הל"ז ,והתחלת מחזור הל"ח ,של לימוד הרמב"ם על
פי תקנת כ"ק אדמו"ר שליט"א,
הננו מוציאים לאור בזה ליקוט כתבי יד קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א
הקשורים לתקנת לימוד הרמב"ם ,ובמיוחד הקשורים לחגיגת סיום הרמב"ם.
בסוף הקונטרס בא רשימת הכתי"ק שבקובץ ,עם המקורות מהם נלקחו
הצילומים.
***
קובץ זה הינו הרביעי בסדרת ליקוט כתבי יד קודש שיצאו לאור מזמן לזמן.
עד עתה הופיעו בסדרה זו:
(א) "ליקוט כתי"ק – חנוכה" (זאת חנוכה ,ה'תשע"ח).
(ב) "ליקוט כתי"ק – כ"ב שבט" (מוצש"ק י"א שבט ,ה'תשע"ח).
(ג) "ליקוט כתי"ק – יום הבהיר י"א ניסן" (ימים אחדים לפני יא ניסן,
ה'תשע"ח).
***
ויהי רצון שנזכה בקרוב להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א ,מלך ביפיו
תחזינה עינינו ,והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש.

המוציאים לאור
יום ג' ,י"ז אלול ה'תשע"ח
ברוקלין ,נ.י.
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חלק א:
תקנת לימוד הרמב"ם
מורה שיעור תשמ"ו-תשמ"ז

סיום הרמב"ם

הגהות במורה-שיעור ללימוד הרמב"ם תשמ"ו-תשמ"ז:
( )1בנוסח ה"פתח דבר למורה-שיעור דמחזור ראשון" ,תיקן:
הי' כתוב" :ומהטעמים בזה ויש לקשר זה עם הפס"ד ע"ד חיוב הלימוד דכל
ההלכות שבתורה".
את התיבות "ויש לקשר זה עם" סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א בסוגריים.
( )2בהמשך הי' כתוב" :אלה שאינם שייכים ללימוד ספר משנה תורה (מפני
איזו סיבות  -כולל מפני שהם קטנים או קטנות (כפשוטו או בידיעות כו')) -
ילמדו ספר המצות להרמב"ם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן(" :כפשוטו ,או בידיעות כו')".
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( )3ציין את תאריך הפתח-דבר דהמורה-שיעור:
שלהי אדר ראשון ,ה'תשמ"ו
( )4בתחלת המורה-שיעור הי' כתוב" :מורה שיעור בלימוד הרמב"ם  -ג"פ לכ"י
 שנות תשמ"ו-תשמ"ז".כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "בכ"י" ,ובמקומה כתב:
ליום
וכן להלן

מורה שיעור תשמ"ח-תשמ"ט

תאריך הפתח-דבר למורה-שיעור דלימוד ספר המצות להרמב"ם תשמ"ח-
תשמ"ט:
כף טבת שנת ה'תשמ"ח

סיום הרמב"ם

בתאריך הפתח-דבר למורה-שיעור דלימוד הרמב"ם שלשה פרקים ליום ,כתב
כ"ק אדמו"ר שליט"א:
כנ"ל

זמני הלימוד בתשעה באב נדחה

מענה להשאלה מה לכתוב בהמורה-שיעור בקשר ללימוד הרמב"ם ביום
השבת-קודש תשעה באב נדחה ,וביום ראשון עשירי באב (תשמ"ה):
בנוגע  )1להש"ק  -הערה שישאלו רב
 )2ליום א'  -ללמוד בלילה לאחרי הבדלה
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מענה לשאלות בהקדמת הרמב"ם

ממענה למכתב בו שאלות בהקדמת הרמב"ם ,שהכניס אחד ביום הראשון
דתקנת לימוד הרמב"ם ,יום ראשון כ"ז ניסן תשד"מ:
( )1במכתבו" :תמוה למה לא הוזכר בין תלמידיו של רבי עקיבא הרשב"י ,ואולי
זהו השמעון סתם שמוזכר מבין חביריו של רבי מאיר שהי' תלמיד ר' עקיבא,
רבי יהודה ר' יוסי ור' שמעון".
כ"ק אדמו"ר שליט"א (העביר קו על תיבת "אולי" ,ו)סימן בחץ את מה שכתב
"זהו השמעון סתם כו'" ,וציין)2( :
( )2במכתבו" :כנראה שהשגת הראב"ד על הרמב"ם הי' מקנאה ,ואינני מבין
למה הדפיסו את זה בתוך הרמב"ם ,ובפרט אחרי שהרמב"ם נתפרסם
כמפורסם ואמיתי".
על מה שכתב ש"השגת הראב"ד על הרמב"ם הי' מקנאה" ,כתב כ"ק אדמו"ר
שליט"א:
ח"ו
וראה שה"ג להחיד"א (ראב"ד הג') ()3

סיום הרמב"ם

מדובר ע"ד הלימוד ברמב"ם

מענה להאברך אשר לעמל הכהן ווייספיש ,ששלח את סדרת הספרים "כל
ספרי ר' אלעזר רוקח" שנדפסו מחדש על ידי סבו הרב יוסף היילפרין
ממנשסתר ,אשר ביניהם הספר "ארבעה טורי אבן" על הרמב"ם (על גליון
המכתב אור לט"ז אלול תשד"מ):
נת' ות"ח
ודבר בעתו (אלול)
ובפרט שמדובר ע"ד הלימוד
ברמב"ם וכו'.
אזכיר עה"צ.
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מראי מקומות לספר משנה תורה

בהמשך להתקנה על דבר לימוד הרמב"ם ,הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להוציא
לאור ליקוט של כל המראי מקומות לספר הרמב"ם.
לפנינו ההוראה הראשונית בענין:
הי' זה בהמשך להצעה שהכניסה מערכת הקובץ "הדרת מלך"  -קובץ פלפולים
ברמב"ם שהחל להופיע בעקבות התקנה  -ללקט את המראי-מקומות לספר
הרמב"ם.
בצעטל שלפנינו מורה כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות בהמשך להצעה זו,
לעורר את מערכת הקובץ "הערות וביאורים אהלי תורה" ,שבו הי' מופיע מדי
קובץ רשימה של מראי מקומות לשיעורי לימוד הרמב"ם דאותו השבוע -
להתדבר עם מערכת "הערות התמימים ואנ"ש מאריסאון" ,וביחד -
להוציא לאור קובץ עם כל המראי-מקומות שכבר הוציאו לאור ,על הסדר
דספר הרמב"ם .ולשלימות הענין ,להוסיף את ציוני המראי-מקומות
המופיעים כבר במפרשי הרמב"ם ,ולהכניסם במקומם על סדר ספר הרמב"ם.

סיום הרמב"ם

פרוייקט זה הינו מזמן לזמן ,ולכן עליהם להמשיך בהוצאת קובצי ההערות,
שהם "דבר בעתו".
וזלה"ק:
מזכ'
בהתאם
לההצעה
(סופה) למערכת
הדמ"ל
לעורר מערכת הקובץ
דאה"ת (שיתדברו עם
מאריסאון וביחד) להו"ל
קובץ בפ"ע בו יוכנסו
כל מה שהו"ל כבר במ"מ וכו'
 (כמובן על הסדר ביד)ולשלימות יוסיפו ג"כ (במקומם)
המ"מ שבמפרשי הרמבם מאז והנוספים
וכו' (זהו מזמן לזמן  -ובמילא
ימשיכו בקובצים
שזהו דבר
בעתו

11

12

ליקוט כתבי-יד-קודש

מחיקת "להשתדל"

הגהה ב"שלשלת היחס" מתולדות כ"ק אדמו"ר שליט"א הנדפס בריש ספר
היום יום.
בתיאור התקנה דלימוד הרמב"ם ,נכתב בין השאר:
"והלימוד  -בא' מג' אופנים :א) להשתדל ללמוד בכל יום שלשה פרקים כדי
לסיים במשך שנה הבעל"ט".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "להשתדל".

ספר יין מלכות (א)

סיום הרמב"ם

מענה למכתב ה"ועד הנחות בלה"ק" ,שכתבו:
"עומדים אנו להו"ל בעזה"י הספר "יין מלכות" (בב' כרכים לערך  700עמודים)
 הכולל כל הביאורים ברמב"ם שנאמרו במהלך ההתוועדויות במשך ג'מחזורים הראשונים דלימוד הרמב"ם ,כמבואר בפרטיות בהפתח דבר והמבוא
המצו"ב.
הספר כבר מעומד (לאחרי הגה"ה) ומוכן לדפוס).
הספר יו"ל ע"י סניף קה"ת באה"ק  -כפי שנתדברנו עם הר"י שיחי' קרינסקי.
ומבקשים אנו הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב י"ג מרחשון תשמ"ח):
( )1מתח שני קוים תחת התיבות "הספר כבר מעומד (לאחרי הגה"ה) ומוכן
לדפוס)".
( )2סימן בעיגול ובחץ לתיבות "הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א".

ספר יין מלכות (ב)
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הגהות לפתח-דבר לספר יין מלכות:
( )1על מה שנכתב "הספר יו"ל לקראת ימי כ' טבת יום ההילולא של הרמב"ם
ז"ל – וכ"ד טבת יום ההילולא של אדמו"ר הזקן" ,כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן
בעיגול תיבת "לקראת" ,וכתב:
ה"ז לאחרי יותר מחודשיים !
כיון שאין כדאי כלל לעכב ההו"ל (ובשנים כתיקונם הי' להו"ל למחרת סיום
הג') – יקשרו ההו"ל ל"ויעקב הלך לדרכו" וכיו"ב
( )2בצד הגליון כתב:
כנהוג בכיו"ב – לצרף במקום המתאים פאקסימיליא'ס (אבל לא התמונה?)
( )3באחת ההערות הופיע ציון "אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
אגה"ק לאדמו"ר הזקן סי' ז"ך וכ"ח
( )4ציין את תאריך הפתח-דבר:
שלהי תשרי ,שנת תשמח ,תהא שנת חירות משיח ,שנת הקהל
ברוקלין ,נ.י.

סיום הרמב"ם

ספר יין מלכות (ג)
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סיום הרמב"ם
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סיום הרמב"ם
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באופן יוצא מן הכלל הגיה כ"ק אדמו"ר שליט"א גם את ה"מבוא" להספר.
להלן ההגהות:
( )1על מה שנכתב" :חיבור "משנה תורה" הוא היד החזקה ,בו כלל הרמב"ם
"דברים המתבררים  . .בענין האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני
התורה ,כולם בלשון ברורה ודרך קצרה" ,מטרתו היא כמו שכתב מחברו ,הנשר
הגדול הרמב"ם" :שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל  . .עד שיהיו כל
הדינין גלויין לקטן ולגדול כו'"".
אצל התיבות "כמו שכתב מחברו" ,ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א כוכביות –
שיציינו את מקור הדברים ברמב"ם.
( )2בהמשך נכתב" :אולם מסיבות שונות ,הרי שלפועל ,ברוב מושבות ישראל,
לא נקבע סדר לימוד קבוע בספר משנה תורה "לכל"" ,לקטן ולגדול",
והעוסקים בספר זה היו תלמידי חכמים ,רבנן ותלמידיהון ,וגם הם ,הרי ברובא
דרובא ,לא נהגו ללמדו כולו על הסדר ,וכלימוד כשלעצמו ,אלא דרך לימודם
בכל סוגיא בש"ס (וכיו"ב) היו מבררים גם שיטת ודעת הרמב"ם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
"וגם הם ,הרי ברובא דרובא ,לא נהגו ללמדו כולו או על הסדר ,ו או כלימוד
כשלעצמו ,אלא דרך לימודם בכל בסוגיא בש"ס או בפוסקים (וכיו"ב) היו
מבררים גם שיטת ודעת הרמב"ם".

סיום הרמב"ם

( )3בהמשך נכתב" :עד שקם מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א ותיקן את התקנה
הקדושה והנפלאה ,ללמוד ספר הי"ד החזקה על הסדר ,ובקביעות בכל יום".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן סימון מחיקה על תיבת "מרן".
( )4בהמשך נכתב" :במשך ג' ויותר שנות הלימוד (מניסן תשד"מ ועד עתה) ,ג'
שני חזקה ,למדו אלפים ורבבות מישראל את התורה שבעל פה כולה מהם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
"למדו אלפים ורבבות מישראל את "התורה שבעל פה כולה סדורה" מהם".
בצד הגליון כתב:
(בלשון הרמב"ם
 ,כנ"ל)
ובצד תיבות אלו כתב:
בהערה
?
( )5בהמשך נכתב" :ואכן ,בהחלט ניתן לומר ,שהודות לתקנת שיעור יומי
ברמב"ם  -שבה משתתפים אלפים ורבבות כ"י מאחינו בנ"י ומספרם הולך
וגדול מזמן לזמן  -ישנם כיום גם אלפים ורבבות (החל מרבנים גאונים ראשי
ישבות ות"ח ,עד סתם "עמך" בעלי עסק ,נשים וגם קטנים) הבקיאים כל חד
לפום שיעורא דילי' בכל הלכות התורה ,וכדברי הרמב"ם "סדורה בפי הכל . .
כל הדינין גלויין לקטן ולגדול"".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
"ישנם כיום אלפים ורבבות (החל מרבנים גאונים ראשי ישיבות ות"ח ,עד סתם
"עמך" בעלי עסק ,נשים וגם קטנים) הבקיאים היודעים כל חד לפום שיעורא
דילי' בכל הלכות התורה".
( )6בהמשך נכתב" :והנה ,לגודל הענין דלימוד הרמב"ם בשיעור יומי ,כבר
הופיע קונטרס שלם מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בדבר לימוד ספר הרמב"ם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן סימון מחיקה על תיבת "שלם".
( )7באחת הכותרות נכתב" :תחילת המבצע".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "המבצע" ,ובמקומה כתב:
התקנה
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( )8בהמשך הופיע ציטוט משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"ולכן :אלה שאינם שייכים ללימוד ספר ה"יד" – ילמדו ענינים אלה כפי
שנתבאר (בקיצור) בספר המצוות להרמב"ם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "ענינים" ,וכתב:
איזה
( )9בהמשך הופיע ציטוט נוסף משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א:
""מכיון שלימוד ג' פרקים בכל יום אינו יכול להיות בעיון והעמקה כל כך –
כדאי ונכון ביותר שאלה השייכים ללימוד באופן של עיון והעמקה כו' ,ילמדו
עכ"פ הלכה אחת  . .בעיון והעמקה כפי ערכם".
תיקוני כ"ק אדמו"ר שליט"א )1 :הוציא את סימון-הציטוט שהתנוסס בראש
הציטוט מהשיחה )2( .במקומם של ה" ,". .כתב :מג' הפרקים ("ילמדו עכ"פ
הלכה אחת מג' הפרקים בעיון והעמקה כפי ערכם").
( )10בהמשך נכתב" :הרבי גם מציע להדפיס "מורה שיעור" שבו יפורט השיעור
דכל יום ויום – עבור כל אחד מסוגי הלומדים כו'".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
"עבור כל א' מסוגי הלומדים כו' הנ"ל".
( )11בהמשך נכתב" :בכמה הזדמנויות במשך תקופה הראשונה דתקנת לימוד
שיעור היומי ברמב"ם ,מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א הטעמים לתקנה זו וגודל
חשיבותה ,אשר רובם ככולם ועיקרם מופיעים ב"קונטרס בדבר לימוד ספר
הרמב"ם" שהוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ונדפס לעיל".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן סימון מחיקה על תיבת "ככולם".
( )12בהמשך נכתב" :ואכן ב"ה הלכה תקנה קדושה זו ונתפשטה בכל תפוצות
ישראל ,וכיום ב"ה ישנם אלפים ורבבות בכל מקום המקיימים אותה מדי יום
ביומו".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קוי מחיקה על התיבות "בכל מקום".
( )13בהמשך נכתב" :מאז תחילת לימוד שיעור יומי ברמב"ם נוהג כ"ק אדמו"ר
שליט"א – ברוב ההתוועדויות ככולן (וגם בשיחה לרגל כינוס של נשים ,או
לילדי "צבאות השם" וכיו"ב) – לבאר ענין בשיעור היומי (דלימוד ג' פרקים
ליום) ברמב"ם [ובשיחה לנשים או לילדים – ענין בשיעור היומי שבספהמ"צ
להרמב"ם ,או (לאחרונה)  -בשיעור היומי דג"פ ליום]".
על מה שנכתב "ברוב ההתוועדויות ככולן" ,כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו
מחיקה על תיבת "ככולן".

סיום הרמב"ם

( )14בהערה נכתב" :ויתכן שהביאורים ברמב"ם הם בהתאם לההוראה ללמוד
הלכה אחת לכה"פ  -בעיון ,ולשתף עי"ז את השומעים".
כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף:
"ויתכן שהביאורים ברמב"ם הם קיצורים מהלימוד בהתאם לההוראה ללמוד
הלכה אחת לכה"פ – בעיון ,ולשתף עי"ז את השומעים".
( )14בהמשך נכתב" :בספר שלפנינו מובאים ביאורי כ"ק אדמו"ר שליט"א
שנאמרו במהלך ההתוועדויות מאז התחלת שיעור היומי ברמב"ם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
שנאמרו במהלך בההתוועדויות
( )15בהמשך נכתב" :לפעמים מעיר בקיצור נמרץ על ענין מוקשה ברמב"ם
וכיו"ב ,ומצד קוצר הזמן וכיו"ב מניח להשומעים לעיין ולתרץ בזה ,באופן ד"תן
לחכם ויחכם עוד"".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
מניח להשומעים לעיין ולתרץ בזה ,או באופן ד"תן לחכם ויחכם עוד"
( )16בהמשך נכתב "ולאידך ,לפעמים זוכים שמבאר ומחדש באריכות ,או גם
ממשיך בהתוועדות נוספת באותו ענין".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על "לפעמים זוכים שמבאר".
( )17בהמשך נכתב" :וכמו בצורת הביאורים כן גם אופן הביאורים ,שלפעמים
הביאור הוא בנגלה ,או בפנימיות הענינים ,ולפעמים בשילוב שניהם גם יחד".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "בשילוב שניהם גם יחד".
( )18בהמשך הופיע ציטוט שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"היינו ,שנוסף על לימוד וקיום המצווה וההלכה בפועל ,ישנה גם הנשמה
והפנימיות של המצוה וההלכה".
כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על "ישנה גם הנשמה והפנימיות".
( )19בהמשך הופיע ציטוט נוסף משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"היינו ,שהתכלית ד"כל החוקים האלה" (כל מצוה והלכה) היא "ליראה את ה'",
מכיון שמכל הלכה בתורה ניתן ללמוד הוראה ביראת שמים".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
מכיון היינו שמכל הלכה בתורה
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( )20בהמשך נכתב" :אמנם ,להקל על הלומד ולמנוע כפילויות השמטנו בכל
מקום את אריכות הביאור".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את תיבת "כפילויות" בעיגול ,וכתב:
!?
( )21בהמשך נכתב" :קראנו לספר בשם "יין מלכות"" :מלכות" – כשם שכמה
ממפרשי הרמב"ם הכניסו בשם חיבורם תיבת "מלך"".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
כשם ע"ד שכמה ממפרשי הרמב"ם
( )22בהמשך נכתב:
"הביאורים שבספר נלקטו – ברובם – מ"הנחות" (רשימת השומעים) בלשון
הקודש כפי שיצאו לאור בשעתם".
כ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן:
"הביאורים שבספר נלקטו כנ"ל – ברובם – מ"הנחות"

ספר המצות באידיש

מענה להרב צבי הירש לוסטיג מהנהלת מוסד חינוך אהלי תורה ,שכתב:

סיום הרמב"ם

"היום  . .יצא לאור "ספר המצוות פארקירצט אין אידיש" ,שנועד לעזור למורים
ותלמידים ללמוד את המצוות כפי הוראת כ"ק אד"ש.
הנני מתכבד להגיש לפני כ"ק אד"ש טופס הראשון (שעוד לא הספיקו לכרכו
כהוגן)".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב כ"ה מנ"א תשמ"ח):
סימן את התיבות "שנועד לעזור למורים ותלמידים" ,וכתב:
עפמש"נ  -אל תהי דן יחידי ,ותשועה ברוב יועץ בטח נהג כן ()2
ובכל אופן  -הגהה נוספת תמיד תועלת בה (ואם גדולה היא  -מו"ל קונטרס
וכיו"ב) ()3
על מה שכתב "הנני מתכבד להגיש לפני כ"ק אד"ש כו'" ,כתב:
ות"ח והזמ"ג בין טו"א ור"ח אלול ()4
בסעיף הבא מתייחס כ"ק אדמו"ר שליט"א לעמוד שהוסיפו בראש הספר ,בו
כתבו "להשם הארץ ומלואה" עם מקום לכתיבת שם הילד:
נהנתי בפרט על הוספת הע' לה' כו' ()5
במהדורא הבאה בטח יוסיף ציון כרטיס הס' בספריית הקונגרס  -שתופס מקום
אצל כו"כ ()6

25

26

ליקוט כתבי-יד-קודש

חלק ב:
חגיגת סיום הרמב"ם
חגיגת סיום הרמב"ם העולמי הראשון

מענה להרב דוד ראסקין ,שכתב:
"בקשר סיום הרמב"ם ,בכמה אסיפות של עסקני המוסדות ואנ"ש שי' דכאן הוחלט
ע"י לעשות המסיבה לסיום הרמב"ם ביום א' פ' אמור י"ד אייר פסח שני הבעל"ט,
באולם פעלט פארום של המעדיסאן שקווער גארדאן במנהטן ,בשעה שלוש אחה"צ.
הנ"ל הוחלט לאחר שקלא וטריא ארוך ולאחר שנודע לנו שזה הזמן היחיד שאחד
האולמות הגדולים בניו-יארק פנוי כי כולם תפוסים כבר ,המקום מכיל  4,600מקומות
וג' אלפים מקומות עמידה בהצדדים ,ויש קומה ענקית שאפשר לשים עלי' 200
מקמות ישיבה עבור רבנים ואנשים חשובים,
באותו יום יהי' גם סאלידאריטי סאנדיי עבור היהדות הרוסי' במנהטן ,רק שהם עושים
בבוקר בשעה  11עד אחד לערך ואנחנו נתחיל בשעה ,3
בקשר האולם התקשר הרשמ"מ שי' בוטמאן ואמרו שיחכו עד תחילת השבוע הבאה
ואז צריכים ליתן להם מענה ברורה,

סיום הרמב"ם
על האסיפה הוחלט לעשות ועדים מיוחדים לכל פרט,
הרמ"מ שי' שם טוב מטעם ועד השכונה דקרוין הייטס אמר שרוצים לעשות מסיבה
לסיום הרמב"ם בקרוין הייטס עם סעודה קודם חג הפסח,
ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' כהנ"ל בהצלחה רבה וכו'.
בשם משתתפי האסיפה (שבקשו שאמסור דו"ח מהאסיפות)".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב כ"ב אדר תשמ"ה):
סימן בעיגול התיבות "המעדיסאן שקווער גארדאן במנהטן" ,וכתב:
אינו מתאים כפשוט ()1
חוש בעסקנות חבדית – "מוזר" ויותר מזה ,כפשוט ()2
במחכ"ת – אולי כדאי שכהנ"ל יתחילו עוה"פ ללמוד בתו"ת ()3

חגיגת הסיום הראשון במרוקו

מענה להרב דוד ראסקין ,שכתב:
"אחי הרי"ל שי' ממורוקא בקש למסור לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,שאי"ה ביום א' ב' ניסן
הבעל"ט ,יתקיים הסיום הגדול בביתו (או על יד ביתו) של הרמב"ם בפאס ,הי' בזה
קשיים גדולים כדי לקבל רשיון וב"ה קיבל רשיון מהמיניסטער ,הוא שולח לפני שבת
מודעות בכל הבתי כנסיות שבקסבלנקה שכולם מוזמנים לנסוע לסיום הגדול בפאס,
יש באס שנוסע ביום א' מקסבלנקה לפאס.
הסדר:
מתאספים קודם בביהכנ"ס הגדול של פאס ולאח"ז הולכים לביתו של הרמב"ם לערוך
שם הסיום,
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ולאחר הסיום הוא נוסע למקנס לערוך שם סיום גדול עם כל אנשי העיר,
בשבוע הבא ביום א' ט' ניסן אחה"צ יתקיים בקסבלנקה בשביל כל הילדים צ"ה סיום
הרמב"ם ,ובערב יתקיים הסיום הגדול לכל אנשי העיר שבקסבלנקה אנשים נשים
וטף ב"האל" השייך לליובאוויטש,
ואי"ה בימי חוהמ"פ יסע לערוך סיומים בערים,
ומבקש ברכה להצלחה רבה וכו' בכל הנ"ל".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב כ"ח אדר תשמ"ה):
ויבש"ט

קובץ הברכות והחידושי תורה

מענה בקשר למכתב שכתב הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס ,שתחלה חשב שלא
יוכל להשתתף בחגיגת הסיום מפני מצב בריאותו ,ושלח מכתב למארגני הסיום ,בו
ביאור בלשון הרמב"ם בתחלת הקדמתו לספרו.
בפועל הצליח להשתתף בסיום ,ואף כובד בה באמירת פרק תהלים לפני המסובים,
אך למרות זאת ביקש למסור את המכתב האמור לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
בפתק שצורף למכתב ,כתב המזכיר ריל"ג" :נכתב בשעה שחשב שלא ישתתף ואעפ"י
שהשתתף בעצמו מסר מכ' המצו"ב".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (אחרי אסרו חג הפסח תשמ"ה):
בטח יו"ל קובץ הבר והחד"ת
ויצרפו זה בהערה שהתאמץ וכו'

סיום הרמב"ם
ובא והנהיג כל המסובים
באמירת מזמור דנעים
זמירות ישראל וכו'

בטח מרעיש ע"ד הרמב"ם

מענה להרב עדין אבן ישראל (תשמ"ה):
קבלתי דו"ח וכו' שהצליח בשיקאגא וכו'  -אולי יכתוב בפרטיות ות"ח מראש
לצדקה באה"ק
מצב בריאותו?
בטח "מרעיש" ע"ד הרמב"ם (הסיום ,מחזור הב' וכו')
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וככל שירעיש ויוסיף אין חשש כללַ ,המתאים להוראת הרמב"ם שצ"ל "בדרך
האמצעית"  -כי עדיין לא הגענו אפילו לשליש ולרביע

נהנתי מהשתתפות כת"ר

מענה לאחד מחשובי הרבנים שהשתתף בחגיגת סיום הרמב"ם:
(כיהודא ועוד לקרא) -
נהנתי מהשתתפות כתר
בסיום ופתחית  -הרמבם
והזמ"ג בזמה"ז  -לכמים לים מכסים

הי' ראוי להיות גואל צדק

מענה להרב אברהם יצחק וולפסון ,שכתב מכתב (כנראה בהמשך לסיום מחזור
הראשון דלימוד הרמב"ם) ,בו הזכיר את המובא בכמה מקומות בשם הרה"ק מרוזין
ש"הרמב"ם ז"ל הי' ראוי להיות גואל צדק שהרי חיבר חיבורו על כל הדינים שאין
נוהגים בזמן הזה רק לימות המשיח ,אלא מפני שהדור לא הי' ראוי לכך ,על כן בא
הראב"ד ועשה השגות עליו".

סיום הרמב"ם
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על המכתב בתאריך פסח שני תשמ"ה):
כהנ"ל נת' ות"ח .ולהעיר מאגרת תימן להרמב"ם ע"ד קבלתו בזמן החזרת הנבואה
"והיא הקדמת המשיח"  -ד"א תתק"ע (ה' שנים לאחרי פטירתו)  -וזה הקץ היותר נכון
 ועפ"ז ה"ז בעתה ואחישנה צ"ל לפני זה.ומתייחס לרבנו הקדוש שהוא מזרע דהמע"ה

הרושם דסיום כל הרמב"ם

הוספה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א להנחה דהתועדות ל"ג בעומר תשמ"ה:
להכניס במקום המתאים בההנחה
ואע"פ אז מ'האט שוין געמאכט א סיום די טעג אויפ'ן ס' אהבה פון צווייטען מחזור
(שסיומו בהלכות מילה  -ונדבר מכבר אין דעם ,דער דיוק ברמב"ם בבבלי ובירושלמי
בנוגע להפסוקים  -וסדר תפלות וברכות)
אינו דומה דער רושם בנוגע לפועל ( -שיעורים ברמב"ם) פון א סיום דכל הרמב"ם ,ווי
מ'זעט במוחש . .
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זמן עריכת הסיום

מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א בקונטרס חלק משיחת ש"פ בשלח ,שבת שירה ט"ו
בשבט ה'תשמ"ו  -ע"ד חגיגות סיום מחזור שני דלימוד הרמב"ם (לקו"ש חכ"ו ע' 355
ואילך .התועדויות תשמ"ו ח"ב ע'  495ואילך):
 . .ומכיון שסיום מחזור השני (ע"פ המצויין ראה ב"מורה-שיעור") הוא  -יום ועש"ק
פ' ויקהל ,כ"ו אדר ראשון ,ובו ביום אי אפשר קשה במאד לערוך את ה"סיום" פומבי
ובפרט באופן ד"ברוב עם הדרת מלך" ,מפני הטירחא בהכנות לשבת* - )16הרי הזמן
הראשון לעריכת חגיגות הסיום הוא :יום הש"ק שלאחריו ,שבת שישנם בו כו"כ
ענינים מיוחדים  -שבת פ' ויקהל ,שבת שקלים ,שבת מברכים אדר שני (הסמוך
לניסן) ,שבו חוגגים את ימי הפורים" ,ליהודים היתה אורה" " -אורה זו תורה" . .
 . .ומובן ,שבאותם מקומות אשר מסיבות שונות תהי' אפשרות לערוך את "חגיגת
הסיום" ב"רוב עם הדרת מלך" רק (או באופן טוב הרבה יותר) בימים הסמוכים
שלאח"ז  -יכולים לדחות את "חגיגת הסיום" עד לשעת הכושר המתאימה במקום
ההוא ,ו"אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות" ,בכל מקום ומקום לפי ענינו".
ח .כרגיל בכגון דא ,יש לקשר את ההתעוררות וקבלת החלטות טובות עם דבר גשמי
 ע"י נתינת בקבוק קנקן* )22משקה מהתוועדות זו ,התוועדות שמתקיימת בשבתשלאחרי יום ההילולא דעשירי בשבט ,בבית-הכנסת ובית-המדרש בד' אמותיו של
בעל ההילולא ,שבו למד והתפלל במשך עשר שנותיו (תקופה שלימה) האחרונות
("הכל הולך אחר החיתום") בחיים חיותו בעלמא דין.
ומכיון שנמצאים כאן רבנים מארץ הקודש ,שעסקו בארגון חגיגות סיום מחזור ראשון
דלימוד הרמב"ם בארצנו הקדושה ,ולאחרי השבת מתכוננים לחזור לאה"ק ,ובמילא,

סיום הרמב"ם
לא יוכלו לקבל משקה בסמיכות יותר לזמן "חגיגות הסיום" (כמו אלו הנמצאים כאן)
 יגשו עתה לקבל בקבוק קנקן משקה מהתוועדות זו ,בתור השתתפות בפעולותדחגיגות סיום מחזור שני דלימוד הרמב"ם בכל רחבי ארצנו הקדושה.
ובנוגע ל"חגיגות הסיום" כאן ,וכן בשאר המקומות בכל קצוי תבל  -יקבלו בקבוקי
קנקן* )17משקה בסמיכות יותר לזמן "חגיגות הסיום" (או שיקחו מאלו שקיבלו כבר).
* )16ראה שו"ע או"ח סר"מ (וסרמ"ב) ודאדה"ז שם.
* )22ראה לקוטי הש"ס להאריז"ל אבות  . .מאו"א בערכו.

חגיגת הסיום העולמי השני

מענה להרב הלל דוד קרינסקי ,שכתב:
"בקשר האולם אודות סיום הרמב"ם ,צלצלו היום להרשמ"מ שי' בוטמאן שהוא
התקשר עמהם מקודם ,והמענה שיוכלו לסדר במלון החדש "מארייט" במנהעטן ,על
יום א' כ"ח אד"ר משעה  1עד שעה  5ואפשר על עוד שעה בעד סכום של  7,00דולר
שההלטון בקש  15:000$בשנה זו ,ובפרט שהזמן הנ"ל תפוס,
ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה רבה וכו'".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב כ"ד שבט תשמ"ו):
אזכיר עה"צ [להצלחה רבה וכו']
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קובץ דבר מלך

סיום הרמב"ם
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הגהות בקובץ "הדרת מלך" חוברת ד הכולל פלפולים בספר רמב"ם ,שיצא לאור לכבוד
סיום מחזור השני ברמב"ם:
( )1על דף-השער כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
מהיר
( )2בפתח-דבר הי' כתוב" :בעצרת זו השתתפו כעשרת אלפים איש ,אנשים נשים
וטף".
כ"ק אדמו"ר שליט"א הוציא את תיבת "טף" ,ותיקן ל"אנשים ונשים".
( )3הוציא את שמותיהם של  )1( -חברי וועד סיום הרמב"ם )2( ,חברי מערכת הקובץ,
( )3העוזרים והמשתתפים בעריכת הקובץ.
( )4במפתח-הענינים ,בו צויינו שמות כותבי הפלפולים שנסדרו על סדר הא-ב ,צויין
הפלפול שנכתב על ידי הרב אלחנן בונם וואסערמאן שנדפס בטעות שלא כסדרו,
אחרי פלפוליהם של הרב אלי' פישער והרב אפרים גרינבלאט.
כ"ק אדמו"ר שליט"א ציין להעביר במפתח-הענינים את פלפול הרב אלחנן בונם
וואסערמאן לפני פלפולים הנ"ל ,וכתב:
לא לשנות בפנים רק להעיר בשוה"ג כאן שע"פ טעות כהנ"ל לפני המאמרים שקדמו

סיום הרמב"ם

קובצי חידושי תורה מסיומי הרמב"ם

מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א בקונטרס חלק משיחת ש"פ צו ,פ' פרה ה'תשמ"ו -
ע"ד הדפסת קובצי חידושי תורה על ספר הרמב"ם (התועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 761
ואילך):
א .בעמדנו ביום השבת שלאחרי פורים  -הרי זה זמן המתאים לעורר עה"פ אודות
לימוד הרמב"ם ,כי:
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התוכן דימי הפורים  -אשר ,העילוי שבהם עד לתכלית השלימות ("ויכולו") נפעל ביום
השבת שלאחריהם  -הוא" :קיימו מה שקיבלו כבר" ,כלומר ,תוקף וקיום בכללות
הענין דמתן-תורה ,שבו ניתנה כל התורה כולה ע"י משה רבינו ("משה קבל תורה
מסיני" ,אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש*.))4
* . . )4וע"פ גירסת  . .הובאה באגה"ק .ושם סוסכ"ו  -קמה ,א :כל איש ישראל וכל כו' .
 .לחדש שכל חדש כו' ומחוייב בדבר כו' וראה הלכות תו"ת לאדה"ז פ . .
 . .התחלת ההתעוררות וההצעה אודות לימוד שיעור יומי ברמב"ם ,ג' פרקים ליום ,על
מנת לסיים "בשנה אחת"  -נקבעה באופן ש"סיום" ספר הרמ"ם הי' בסמיכות ליום
הולדתו של הרמב"ם ,ומיני אז ,נקבע השיעור דג' פרקים בכל יום ויום  -גם כאשר
ה"סיום" אינו בסמיכות ליום הולדתו של הרמב"ם (כסיום "מחזור שני"  -שהתקיים
שהי' ביום כ"ו אדר ראשון) . .
 . .ג .ולכן ,הצעתי ובקשתי  -בקשה נפשית  -כדלקמן:
בכל מקום ומקום שבו נערך סיום הרמב"ם  -ידפיסו קובץ חידושי תורה על ספר
הרמב"ם ,שיכלול  -בראש ובראשונה  -את ה"הדרנים" וחידושי-תורה במשנתו של
הרמב"ם שנאמרו בעת חגיגת בסיום ,וכן שאר החידושי-תורה במשנתו של הרמב"ם
שיכתבו כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם די בכל אתר ואתר הראוים להדפסה לפי
ראות עיני מערכת הקובץ .וכל המרבה  -בכמות ובאיכות  -הרי זה משובח.
וקובץ זה  -חידושי-תורה על ספר הרמב"ם  -ידפיסו לרגל יום הולדתו של הרמב"ם,
דבר שבודאי יגרום שמחה ונח"ר לנשמתו של הרמב"ם ,עד לעליית נשמתו כו' ,אשר,
עם היות שבודאי אינו זקוק לענין של עילוי נשמה ,לפעולתנו בעילוי נשמתו ,הרי גם
אצל צדיקים ישנו ענין של עליית נשמה  -בעילוי אחר עילוי ,עד אין סוף.
ד .בודאי בטח יפרסמו את הדברים בכל מקום ומקום בהקדם הכי אפשרי . .
 . .אולי כדאי להוסיף הערה *:)14
* )14ולהוסיף:
א) במקומות שלא היו מספיק משתתפים (נואמים) כדי קובץ שלם ,או שיתוסף עי"ז
שטובה ההוספה להדרת-מלך דהקובץ  -יכולים להשתתף עם מקומות אחרים; וראה
תניא קו"א בסופו .ב) גם מי שלא השתתף בחגיגת סיום הרמב"ם  -יכול להשתתף
בכתיבת חידושי תורה עבור הקובצים.

סיום הרמב"ם

ספר סיומי הרמב"ם בתערוכה במוסקבא

מענה להרב יוסף ברוך הכהן פרידמאן ,שכתב:
"הנני להודיע שבשנה זו תתקיים עוה"פ תערוכת ספרים במוסקבא ,מיום י"ד אלול
עד כ' אלול הבעל"ט.
הספרים כבר נשלחו ,כולל הסידור "תהלת ה'" בתרגום רוסית שי"ל לאחרונה.
והנני שואל האם לנסוע עוה"פ ביחד עם זוג' תחי' להתערוכה".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (על גליון המכתב י"ב תמוז תשמ"ז):
( )1סימן את הקטע "הספרים כבר נשלחו כו'" ,וכתב:
בטח גם הס' ע"ד סיומי הרמב"ם והדהנ"ח
( )2סימן בעיגול ובחץ למה שכתב "לנסוע עוה"פ ביחד עם זוג' תחי' להתערוכה".
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כתיבת דו"ח על ידי המארגנים

צעטל שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א להמזכירות (חורף תש"נ):
מהיר
המענה
באם אפשר קודם
הנסיעה היום עה"צ
למארגני סיום הרמב"ם שי'
כאן
דו"ח מהסיום
להמתעסקים בהדפסת הספר
(דהחלטת השלוחים שי')
המצב בהנוגע לפועל
לאלה שהו"ל בעבר הס' ע"ד

סיום הרמב"ם
הדה"נ בחנוכה
המצב בהנ"ל ע"ד הנ"ל דהשתא
 -במיוחד ע"פ הידיעות שהי' בהצלחה רבה
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רשימת המקורות:
א .תקנת לימוד הרמב"ם
מורה שיעור תשמ"ו-תשמ"ז – קובץ ועד תלמידי התמימים
סיום הרמב"ם תשע"ז.
מורה שיעור תשמ"ח-תשמ"ט – קובץ ועד תלמידי התמימים
סיום הרמב"ם תשע"ז.
זמני הלימוד בתשעה באב נדחה – קובץ ועד תלמידי התמימים
סיום הרמב"ם תשע"ז.
מענה לשאלות בהקדמת הרמב"ם – קובץ דאה"ת ש"פ קרח
תשע"ה.
מדובר ע"ד הלימוד ברמב"ם – קובץ ועד הנחות בלה"ק ראש
השנה תשע"ח.
מראי מקומות לספר משנה תורה – ספר מאוצר המלך ח"א.
מחיקת "להשתדל" – קובץ ועד תלמידי התמימים סיום
הרמב"ם תשע"ז.
ספר יין מלכות – תשורה הנדל ה' תמוז תשע"ג; חלק
מהצילומים באדיבות הרב משה שמעון שי' נאטיק.
ספר המצוות באידיש – ספר מאוצר המלך ח"א.

ב .חגיגת סיום הרמב"ם
חגיגת הסיום הראשון במרוקו – תשורה מינקאוויטש כ"ח
תשרי תשע"ד.
קובץ הברכות והחידושי תורה – קובץ ועד הנחות בלה"ק י"א
ניסן תשע"ו.
בטח מרעיש ע"ד הרמב"ם – תשורה סלבטיצקי כ"ב אלול
תשס"א.
נהנתי מהשתתפות כת"ר – ספר מאוצר המלך ח"א.

סיום הרמב"ם

הי' ראוי להיות גואל צדק – ספר מאוצר המלך ח"א.
הרושם דסיום כל הרמב"ם – יחי המלך גליון תפט.
זמן עריכת הסיום – יחי המלך גליון תרט.
קובץ דבר מלך – תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו.
קובצי חידושי תורה מסיומי הרמב"ם – יחי המלך גליון תריז.
תקנא.
ספר סיומי הרמב"ם בתערוכה במוסקבא – תשורה ליפסקר ח"י
סיון תשע"ג.
כתיבת דו"ח ע"י המארגנים – תשורה לוין י"ט אד"ר תשס"ה.
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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א

