
"ציון  וע"פ מש"נ  ב"צדקה"3,  והן  לימוד התורה2,   – ב"משפט"  הן  דבין המצרים  בהימים  להוסיף1  א. 
במשפט תפדה ושבי' בצדקה"4.

ב. ההוספה בלימוד התורה צ"ל גם ובמיוחד בענינים שהזמן גרמא, לכל לראש ובעיקר – בהלכות דבין 
המצרים5, ובמיוחד – בעניני )גאולה ו6( בנין ביהמ"ק7, ובפרט חלק ההלכות שבזה – הלכות בית הבחירה 

להרמב"ם8. 

מלוקט משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עד כמה שידינו מגעת. נכללו בזה רק הוראות לפועל, ללא הביאורים וכו' )ופעמים 
– בעריכת הלשון(, לשלימות הענין – יש לעיין בגוף השיחות כמצוין, ובשיחות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בכלל. לא נכללו כאן ההוראות 

ע"ד ההלכה וכו'. כמו"כ לא נכללו ההוראות לשבת חזק. הליקוט באחריות המלקט בלבד, ושגיאות מי יבין.

1( הוספה בשופי )לקו"ש ח"ח ע' 354( שלא ע"ד הרגיל )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 593(. 

2( הוספה הן בכמות הזמן, והן באיכות הלימוד, בנגלה דתורה ובפנימיות התורה, ובמיוחד – בחלק ההלכות שבתורה )כולל ובמיוחד – לימוד 
הרמב"ם )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 578((. הן בשיעורים הכלליים השוים לכל נפש, והן בשיעורים הפרטיים – כל חד וחד לפום שיעורא דילי' )לקו"ש 
חכ"ח ע' 286(. ההוספה צ"ל – בין ביום בין בלילה )לקו"ש ח"ט ע' 250(. ועאכו"כ בשבתות )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 578(. כולל גם לימוד התורה 

עם הזולת )הפצת התורה( )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 579(. ובמיוחד הפצת פנימיות התורה )ראה לקו"ש חי"ג ע' 290. ועוד(.

3( באם אפשר – בצדקת מקדש מעט בתי כנסיות ובתי מדרשות )כולל – ישיבות כו'( )לקו"ש חי"ח ע' 486. חכ"ח ע' 287(.
ובשבת – באופן המותר בשבת )ע"י נתינת "כסף משנה" בע"ש, או ע"י הכנסת אורחים ובאכילה ושתי' וכיו"ב( )לקו"ש חכ"ח ע' 287. מטו"מ 
תשמ"ח. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 618. דברי משיח תש"נ ח"ה ע' 52(. צדקה – הן ברוחניות והן בגשמיות, גם יחד )התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 
99(. ובכלל צריך להשתדל בימים אלו להוסיף ככל היותר בתומ"צ ועבודת ה' )לקו"ש חכ"ג ע' 223. ועוד(. לימוד התורה )הנגלה והפנימית( 

בחיות )ראה גם לקו"ש חי"ח ע' 316, 487(, קיום מצוותי' בהידור, כולל הציוויים דכל מעשיך יהיו לשם שמים ובכל דרכיך דעהו )לקו"ש חי"ח 
ע' 6־485(. ולהשתדל בזה בכל אופן האפשרי )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 593(.

4( לקו"ש חי"ח ע' 491. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 8־617. תש"נ ח"ב ע' 578 והע' 176. תנש"א ח"ב ע' 733. ועוד.
וגם כמובן הוספה בעמוד השלישי – עבודת התפלה )לקו"ש חכ"ח ע' 286. וש"נ. וראה ג"כ סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 604(. 

5( יותר מאשר בהלכות בית הבחירה, כמובן וגם פשוט. התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 78. 

6( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 606.

7( יחזקאל פרק מ־מג, מסכת מדות )לקו"ש חכ"ח ע' 287. התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 38־37. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 579(.
ולפנ״ז — פרטי עניני המשכן המבוארים בחמשה חומשי תורה, שמהם למדים כו״כ פרטים בנוגע לביהמ״ק )התוועדויות תשד"מ ע' 2248(.
וגם מסכת תמיד )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 579 הע' 186, ושם – שיותר נוגע לפועל, וראה להלן הע' 15. וראה התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 38(.

וגם הביאורים בעניני בנין ביהמ"ק בתורת החסידות )לא רק ע"ד החקירה וכיו"ב, כמו הביאור בספר תורת העולה להרמ"א(, ובפרט בתורתו 
של הצ"צ שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוקים ביחזקאל, ומעט גם על המשניות דמסכת מדות וכיו"ב )התוועדויות שם(.

8( ראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 411 ואילך. וראה שם ע' 7־316. לקו"ש חכ"ג ע' 223. חכ"ח ע' 287. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 690. ועוד.
וכיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, לימוד הלכות בית הבחירה צריך להיות לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי. ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך 

ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 691(.
וצ"ע בנוגע להתחלת הלימוד בעניני בית הבחירה בי"ז בתמוז שחל בשבת – אם צריך להתחיל כבר בשבת, ועד"ז בנוגע לת"ב שחל בשבת 
– אם צריך ללמוד הלכות ביהב"ח גם בעשירי באב )באופן המותר, כמובן, לאחרי חצות היום, או להשלים במוצאי הצום( )סה"ש תנש"א ח"ב 

ע' 691 ובהע' 87, 92(.

ב״ה

 מהוראות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א
לימי בין־המצרים
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ג. בהימים דבין המצרים גופא – להוסיף בהנ"ל מתקופה פרטית שבהם לתקופה שאחרי' )עד ר"ח מנ"א, 
מר"ח מנ"א9, שבוע שחל בו ת"ב, ערב ת"ב, ות"ב10(.

ד. בער"ח מנחם אב להוסיף במיוחד בתורה, תפלה וצדקה. והצדקה – הוצאת ב' סעודות, ומה טוב – של 
ג' סעודות.

ולהחליט ע"ד כל זה לפני בין המצרים11. ואלה שלא הספיקו להחליט אז, להחליט עד"ז בהקדם לאח"ז, 
ויפה רגע אחת קודם )ע"פ פס"ד שו"ע או"ח סתקע"א ס"ג(.

ולהוסיף: מובן אשר אלה שלא עשו בפועל בכהנ"ל ביומם – כדאי להשלימם לאחר זה.

ה. להשתדל במיוחד – בכל המבצעים ]מבצע: אהבת ישראל12, חינוך13, תורה, בית מלא ספרים )יבנה 
וחכמי'(, תפלין, מזוזה, צדקה, נש"ק, כשרות האכילה, טהרת המשפחה[14.

ו. לערוך "סיומים" במסכתות הש"ס15 בכל יום מ"תשעת הימים" )אפילו כשלא אוכלים סעודת בשר 
אח"כ( מר"ח16 עד תשעה באב, ועד בכלל17. ולהמשיך בזה עד חמשה עשר באב, ועד בכלל18. ו"ברוב עם 
הדרת מלך", לאחד רבים מישראל בהשמחה לגמרה של תורה, אנשים נשים19 וטף20. ולקשר הסיום עם 

הוספה בצדקה21. ובמקום המתאים – גם עם סעודה והתוועדות22. 

ויש לפרסם הוראות אלו )ע"ד הוספה בתורה וצדקה ועריכת סיומים( בכל מקום האפשרי23.

***

9( ומוסיף והולך מיום ליום, ככל שמתקרבים יותר לת"ב, ועאכו"כ החל משבעה באב, שבו "נכנסו נכרים להיכל" )התוועדויות תשמ"ט 
ח"ד ע' 122(. 

10( הלימוד כמובן צ"ל בענינים המותרים ללמוד בהם ביום זה )לקו"ש ח"ט ע' 250(.

11( ראה ג"כ התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 37. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 604.

12( וראה לקו"ש חי"ח ע' 488. ועוד.

13( וראה אג"ק חי"ח ע' תפד. ועוד.

14( וראה ג"כ לקו"ש חי"ח ע' 487. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 593. 

15( לא רק מסכתות שכולן משנה אלא גם גמרא )אף שיש דעות שיכולים לערוך סיום על פרק, או על מסכת שלימה במשניות, מוטב לערוך 

סיום על מסכת בגמרא – "סיום" עם כל הפרטים לכל הדעות )התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 86((, כולל מסכתות שבחלקן יש גמרא, כמו מסכת 
תמיד, ובפרט שלימוד מסכת תמיד הוא מעניני העבודה בביהמ"ק )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 603, וראה שם הע' 88. לעיל הע' 7. התוועדויות שם(. 

כולל גם סיומי ההלכות בשיעורים היומיים ברמב"ם )סה"ש שם ע' 579 הע' 188. וראה סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 618(.

16( ומה טוב גם לפנ"ז )סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 606(. וראה ג"כ לקו"ש חי"ח ע' 316.

17( ראה ספר המנהגים חב"ד ע' 46. שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' 344 ואילך. לקו"ש חכ"ג ע' 223. חכ"ח ע' 287. סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 

564. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 579. 593. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 708. 733. ועוד.

וגם בערב ת"ב ובתשעה באב – באופן המותר ע"פ שו"ע )וכשת"ב נדחה – גם בעשירי(, ועאכו"כ במוצאי ת"ב. וגם בשבת )סה"ש תנש"א 
שם. וראה ג"כ סה"ש תש"נ ח"ב ע' 579 ובהע' 189. התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 94(. 

18( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 733.

19( כמובן – בנפרד. 

20( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 618. וראה ג"כ סה"ש תנש"א ח"ב ע' 719. 

21( גם ב)הסיומים ד(יום השבת – באופן המותר, ע"י אכילה ושתי', וכיו"ב. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 719. 733. וראה לעיל הע' 3.

22( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 733. 

23( סה"ש תש"נ ח"ב ע' 580. תנש"א ח"ב ע' 733. וראה ג"כ סה"ש תשמ"ט ח"ב ס"ע 605.
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