
תורה כינוסי
שליט"א הרבי הוראת פי על
השבועות חג באיסרו המשיח, מלך
תורה. כינוסי חב"ד במוקדי יתקיימו
המשתתפים ילמדו אלו בכינוסים
התורה, חלקי בכל וחידושים שיעורים
פרטים ומרצים. משפיעים רבנים, מפי

חב"ד. במוקדי

בצרפתית מלכות דבר
לאור יוצא ומוצלחת, טובה בשעה
הרבי שיחות ובו מלכות הדבר ספר
ה'תנש"א משנים המשיח מלך שליט"א
מיוחדת בחיות מדובר בהן ותשנ"ב,
חדשה במהדורה ומשיח, גאולה בענייני
צרפתית. לדוברי תרגום עם ומיוחדת

.054-9204-694 לפרטים:

תורה ומתן לבנה קידוש
לזירוז כוח נתינת יש זה בחודש
הקשורים הרועים משלושת הגאולה
את שקיבל רבינו, משה תורה: מתן לחג
הראשון הגואל הוא - בשבועות התורה
המלך, דוד האחרון. לגואל המחובר
יוצא וממנו בשבועות. ונפטר נולד אשר
תורת פנימיות את שמפיץ המשיח מלך
בשבועות. נפטר הוא שאף הבעש"ט,
לבנה' 'קידוש מעמד את שיערוך מי כל
יכול הגאולה לזירוז מיוחדת בכוונה
שיחות "ליקוטי סט על להגרלה להצטרף
הודעת לשלוח יש לרישום פרשיות".
054-230-8770 לטל: וואטסאפ/סמס
לשלוח גם ניתן להגרלה. קישור לקבלת

הנ"ל. לטלפון מלאים פרטים

טובות חדשות

בחג מגיעים הילדים כל
הכנסת לבית השבועות

הדברות עשרת את לשמוע

צריכים - לדעתי לפועל "ובנוגע שהזהיר: מי היה
והדיבורים ההחלטה את מיד יבטל ש... לראות
שתהיה לחמתי הזמן כל אני אוטונומיה. אודות
ביכולתי שהיה הכל שעשיתי וכשם של... ממשלה
הרי יהי'ה... הממשלה שראש ממשלה דוקא שתקום
אזי כאלו דיבורים אודות זה בכיוון ימשיכו באם
התוקף בכל שילחם הראשון יהיה מענדל מנחם אני

הממשלה"! שתתפרק שלי... הכוחות ובכל

שיצא הממשלה, ראש שישמע! מי היה לא אך
פיזור על מההצבעה שעבר רביעי ביום המום

תקדימי, באופן הכנסת,
להסביר מילים מצא לא
מה ישראל לאזרחי
רק עינהם. לנגד מתחולל
המהלכים את משהזכיר
האחרונים, המדיניים
כי התברר האסימון. נפל
נישאים כולם עיני בעוד
הפוליטים למהלכים
הרי הכנסת, במסדרונות
בשדה נחתו שבנתיים
מארה"ב נציגים התעופה
"עסקת את לקדם מנת על
יאמר (היל"ת). המאה"
הצגתה לפני ועוד ברורות
הצעה כל הרחב, לציבור

שעל על הערבים עם מו"מ ניהול שמשמעותה
מוחשית סכנה בה יש - ישראל מארץ בודד אדמה
מנת על מיידי, באופן הממשלה הפלת ונצרכת

לפועל. יצא לא שהתהליך

היסטורית תגובה
הם הממשלה, ראש שמקדם ההיסטורים" "המהלכים
עשרת כל של לפירוקם שגרמו מהלכים אותם הן,
ובאופן ימים בקיצור כולן האחרונות, הממשלות
הערבים. עם מו"מ בניהול להתקדמותם מקביל
של הברורה אזהרתו
מלך שליט"א הרבי
בעצמו הוא כי המשיח,
המלא שמו ציון (תוך
שתתפרק כדי ילחם הק')

הממשלה. לנפילת הגורם היא - הממשלה

בממשלתו, עימו השותפות מפלגות אותם גם
כולן דתיות-חרדיות, / ימין המוגדרות אלו כולל
הממשלה, ראש של מהלך לכל מלאות שותפות
הויתור נושא את מחזיר הוא אלו, בימים כי המודה

המו"מ. לשולחן - ישראל מארץ חלקים על

נקבע כבר ריק", יהגו ולאומים גויים רגשו "למה
הוא הנס כי המשיח, מלך שליט"א הרבי ידי על
חרף לפשרות. להסכים מוכנים אינם שהערבים
לשכנעם המאמצים כל
(ח"ו), הדיונים אל לשוב
את מקשה שהקב"ה הרי
להצילנו מנת על ליבם,

מידם.

ונשמע נעשה
חג לקראת ההכנה ימי
הימים הם השבועות,
בני עצמם על קיבלו בהם
3331 לפני אז, ישראל
עם הברית את שנה,
ברורות בהכריזם הקב"ה,
ובכך ונשמע" "נעשה
לקבלת הדרך את סללו
מהבורא הקדושה התורה

ית'.

בכל ונעשים", נזכרים האלו "הימים היום, גם וכך
הכנסת, בבתי כולו, ישראל עם עומד מחדש, שנה
הדברות, עשרת קריאת בשעת תורה, מתן ביום
שזה הקטנים ואפילו הקטנים, הילדים עם יחד
מחדש, מקבלים ויחד העולם, לאויר הגיעו עתה

הקדושה. התורה את

לכל מוחלט ביטול היא התורה, לקיום הדרך
ונשמע", "נעשה - ית' הבורא של הוראותיו
הוראותיו, כל את לעשות אנו ועומדים מוכנים
בה הדרך זו אותם. ונבין שנשמע קודם אפילו
קבלת - לפנינו העומדת העיקרית במשימה נפעל
כל קיום ידי על המשיח, מלך שליט"א הרבי פני
ומיד, תיכף נזכה, ובכך לדבריו, וציות הוראותיו

והשלימה. האמיתית לגאולה

שנלחם הראשון
הממשלה שתתפרק
ממשלה שתתפרק שילחם הראשון שהוא המשיח, מלך שליט״א הרבי של אזהרתו התממשות

ינצח! גם ובוודאי ה׳״, מלחמות ״ילחום למלחמותיו המשך הינה הערבים, עם מו״מ לנהל המוכנה
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ישראל דלתות שומר

שהתגלתה מלבנון הטרור מנהרת בכניסת מזוזה קובע צה״ל חייל
ישראל. עם על הקב״ה שמירת של וגילוי נס עוד בישראל,



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו אביטל ורעייתו מרדכי אפרים ר' למשפחת
פילצער

שיחי' צבי ה' בצבאות החייל הבן הולדת לרגל
הרחבה מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה לגדלו יזכו

והשלמה האמיתית הגאולה זמן של

אושקי, שיחיו ורעייתו דוד הרב למשפחת
שלום אברהם הת' בנם לבוא אביב תל
רחל מנוחה עב"ג השידוכין בקשרי
העמק. מגדל – ברדוגו למשפחת
הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של

טוב טובמזל מזל

 
     
   
    
    
      
     
    
    
      
    
     
    


      

ישראל בני את תברכו כה
כא) ו, (במדבר

שלשלמה מטתו "הנה הכתוב: שאמר זה
ישראל, מגבורי לה סביב גבורים ששים
איש מלחמה מלומדי חרב אחוזי כלם

ז-ח). ג, השירים (שיר חרבו"

שהוא במטה לעסוק שלמה ראה מה
אינו אלא שלשלמה. מטתו הנה אומר
הנה שלו. שהשלום במלך אלא עוסק

המקדש. בית זה מטתו,

מה למטה. המקדש בית נמשל ולמה
בית כך ורביה, לפריה אלא אינה המטה
פרין היו בתוכה, שהיה מה כל המקדש,
ח (מ"א, הבדים" "ויאריכו שנאמר: ורבין,

ח).

(דה"ב פרוים" זהב "והזהב אומר: הוא וכן
אומר: הוא וכן פירות. עושה שהוא ו), ג,
למה ב). ז (מ"א, הלבנון יער בית את ויבן

ורבה, פרה יער מה לך, לומר ליער. נמשלה
פרה בו, שהיה מה כל המקדש, בית כך

תנחומא)ורבה. (מדרש

כב) ו, (במדבר וישמרך ה׳ יברכך

צויתי הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אני לבא, ולעתיד אותם. לברך ובניו אהרן
ה' "יברכך שנאמר, אותם, אברך בכבודי

ג). קלד, (שם וארץ" שמים עשה מציון,
(תנחומא)

כב) ו, (במדבר אברכם ואני

יכול לי המיוחד בשם - אברכם" "ואני
שמי את ושמו כאן נאמר בגבולין אף
בית להלן מה שמי את לשום להלן ונאמר
אמרו מכאן המקדש בית כאן אף המקדש
בכינוי. ובמדינה המפורש בשם במקדש

רבה) (מדרש

החג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:26 19:07 ירושלים

20:29 19:23 תל-אביב

20:30 19:16 חיפה

20:27 19:24 באר-שבע

21:10 20:02 ניו-יורק
- לאש (מאש שבת במוצאי החג נר הדלקת

החג. צאת בזמן השעה לפי נשמה) נר

אשתאול. ובין - אחד איש ויהי 
כה) - ב יג, (שופטים

מיותר חלק להשאיר לא

מלך דבר

נשא
ו' אבות פרקי

נשא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

הקמת מלאכת את מסיים רבנו שמשה לאחר
נשיאי של תרומתם על התורה מספרת המשכן,
את ויביאו . . ישראל נשיאי "ויקרבו השבטים:
בקר, עשר ושני צב עגלות שש ה' לפני קרבנם
ויקריבו לאחד ושור הנשיאים שני על עגלה

ה'...". לפני אותם

בנדבות הרי מובן: אינו עגלות שש של זו תרומה
גדולה, לב בנדיבות ישראל בני נידבו המשכן,
שדווקא ייתכן וכיצד מהם, הנדרש מכפי ויותר
למשכן בנדבתם כך כל צמצמו הנשיאים
שני על ("עגלה אחד כל עגלה חצי רק ונידבו

הנשיאים")?!

חסכו? הנשיאים האם
במשקל בהתחשב יותר עוד מתחזקת השאלה
והאדנים, המשכן קרשי של ובכמות העצום
(והאדנים), החצר קרשי שישים גם עליהם ונוסף
ארבע על העמיסו העצום משקלם כל ואת
צר היה העגלות של גודלם גם בלבד! עגלות
על בערימה קרשים 12 להניח והוצרכו מאוד,
הולך לוי בן היה המסעות ובמהלך עגלה, כל
שהקרשים להשגיח מנת על העגלות מאחורי

העגלות. מן נופלים אינם

הלב מנדיבות ממש הפוכה הנהגה זה ולכאורה
למשכן. בנדבות ישראל בני אצל שהייתה

בזה: והביאור

שהייתה אף על המקדש), בבית גם (וכך במשכן
שום היה לא ועשירות, רחבות של באופן הנהגה
עניין עבור מנוצל היה שלא קטן, הכי ולו פרט,
פרט ישנו כאשר כי במשכן, מסויימת פעולה או
הוא הרי המשכן, למען מנוצל שאינו 'מיותר'

בעזרה". חולין "מכניס כמו

מדויק הכל
שנידבו לעגלות בנוגע גם היה לכך בדומה
למקום: ממקום המשכן נשיאת עבור הנשיאים
– מדויקת במידה להיות חייבות היו העגלות
יהיה שלא כדי – יותר לא גם אבל פחות, לא
המטרה עבור דיו מנוצל שלא חלק שום בהם

למשכן. נתרם הוא שלשמה

הוא ברוך הקדוש שברא מה "כל אומרים חז"ל
תקף זה כלל לבטלה". אחד דבר ברא לא בעולמו
גם ולכן הבריאה. חלקי ובכל זמן, ובכל מצב בכל
וברוחב רחבה ביד שנודבו המשכן נדבות בעת

כדי אלא לבטלה, ושלום) (חס זה היה לא לב,
במשכן. חלקם את למלאות

מספיק היה המשכן נשיאת שעבור מכיוון ולכן,
אז כי כך, על שיוסיפו טעם כל אין עגלות, שש

למשכן. מספיק מנוצל שלא חלק יהיה הרי

הכוחות כל את לנצל
ה': בעבודת מכך ההוראה

שלו הפרטי המשכן בעשיית עוסק יהודי כאשר
לו, העניק שהקב"ה כח שכל לדאוג עליו לה',
הכי בצורה מנוצל יהיה שלו, הפרטים כל עם
"אני - נברא הוא שלשמה המטרה עבור מליאה

קוני". את לשמש נבראתי

כדבעי מתייגע אינו אך תורה לומד יהודי כאשר
את כראוי מנצל אינו הוא הרי כוחותיו, בכל
בקיום גם וכך ה'. מאת קיבל שהוא הכוחות
שעליו היהדות, ובהפצת בהידור המצוות

כוחותיו. כל את זה עבור לנצל להשתדל

כאשר אפילו הקב"ה: מאת שקיבל ב'זמן' גם וכך
היממה, של דקות ו-59 שעות 23 ממלא הוא
לא שנותרה היחידה הדקה שגם להשתדל עליו

ושלום. חס - לבטלה תלך

לבניית כוחותיו כל את מנצל שיהודי ידי ועל
המקדש בית את מביא הוא הפרטי, המקדש
משיח ידי על שייבנה השלישי הבית – הכללי
כהרף המקום עכבם "לא בימינו, במהרה צדקנו

ממש. מיד עין"

נשא) לפרשת ב׳ שיחה כ״ח, חלק שיחות לקוטי (ע״פ



השבועות חג של יחודו על המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

בעולם כאן דווקא לפעול
דוקא, למטה לפעול הוא תורה דמתן החידוש
הגשמי בעולם-הזה נמצאים כאשר שגם היינו,
שם גם ממנו, למטה תחתון שאין והחומרי
תורה. דמתן להוראות בהתאם ההנהגה תהי'ה

האדם: בעבודת העניין ביאור

שהוא העובדה שמספיקה לחשוב יכול יהודי
שהרי - כו' ולהט בחיות התורה בלימוד עוסק
תורתנו". מתן "זמן השבועות, חג של ענינו זהו
ד"מתן העניין שמלבד בפועל שרואה ובפרט
הפסח בחג דהנה, השבועות. בחג מיוחד ציווי שום אין תורתנו"
דישיבה הציווי ישנו - הסוכות בחג מצה, דאכילת הציווי ישנו -
מיוחד, ציווי כל אין - השבועות בחג משא"כ מינים, וד' בסוכה

וכיו"ב... בחגך", "ושמחת - יו"ט שבכל הכלליים הציוויים מלבד

תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר "כל לו: אומרים זה על הנה
חסידות בדרושי (כמובא וגמ"ח תורה להיות צריך אלא לו"1, אין
לעסוק צריכים אלא התורה, בלימוד להסתפק שאין היינו, בכ"מ2),

העולם. בעניני גם

בו שמצינו השבועות, דחג ההנהגה באופן ביטוי לידי בא זה ועניין
דבעינן בעצרת מודים "הכל - טובים3 הימים משאר מיוחד עניין
הימים בשאר כלומר, , ובמשתה4) במאכל בו (שישמח לכם" נמי
השבועות בחג משא"כ תענית, של מציאות להיות יכולה טובים
שניתנה יום לישראל ומקובל שנוח להראות בו ולשמוח לאכול צריך

התורה5: בו

מציאותו שכל ומצב במעמד תורתנו", מתן ב"זמן אמנם נמצא יהודי
הצורה הגברת של במצב - ופשיטא "סיני", - התורה בעניין חדורה
וחומריותו, הגוף גשמיות על האלקית הנפש הגברת החומר, על
לכם", נמי דבעינן בעצרת מודים "הכל לו אומרים זה עם וביחד
יום ב"עצרת", אבל אחרת. לסברא מקום יש טובים ימים בשאר
הגוף שגם דבר לכם", נמי דבעינן מודים... "הכל תורה, בו שניתנה

בו. וישמח ממנו יהנה והחומרי הגשמי

הוא תורה דמתן החידוש שעיקר מפני - לעיל כאמור - והטעם
והחומרי הגשמי הזה - בעולם אלוקות להמשיך בעולם, הפעולה

ממנו. למטה שאין
(1927-8 ע' ג', כרך התוועדויות ה'תשד"מ, השבועות דחג ב' (יום

וש"נ. .18 הע' 429 ע' ח"ה לקו"ש וראה א. ה, ויקרא לקו"ת .2 ב. קט, יבמות .1

מח. פסחים .4 וש"נ. ואילך 27 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה - לקמן בהבא .3
סי"ח. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע שם. .5 ובפרש"י. ב

הדברות עשרת לשמיעת ישראל ילדי
שבת בכל קהילות "להקהיל א. גרמא: שהזמן בענין לפועל הוראה
לרבים" תורה בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס
הדברים אם אשר, הרבה") תלמידים ד"העמידו באופן גם (כולל
על תורתנו" מתן "זמן מתברך שממנו בשבת שבת, בכל אמורים

וכמה. כמה אחת

ב"זמן הדברות עשרת שבקריאת ומקום מקום בכל ולזרז לעורר ב.
ביותר, הקטנים (גם ישראל ילדי כל בבתי-כנסיות יהיו תורתנו" מתן
"בנינו התורה, לקבלת ה"ערבים" שהם שבעריסה) לתינוקות ועד

אותנו". עורבים

(241 ע' התוועדויות תנש"א, סיון מבה"ח בחוקותי בהר (מש"פ

וססגוני עוצמתי יהדות מפגן
האחרון בעומר בל"ג התקיים
בשכונת 108 רח' פארק, בראג'ו

יורק. בניו קווינס

עמלו המאורע קודם שבועות
בניית על ב-770 התמימים
ואימון מרשימים יהדות מוצגי

המתופפים.

דבר פורסמה מועד מבעוד
האיזור לתושבי התהלוכה,
להתחיל היה והצפי היהודיים,
לפני הכינוס את ארבע בשעה

התהלוכה.

מספר במקום, שהתרחש מה על
מ-770: ליפש יצחק הת'

קודם ימים מראש, שמענו אמנם
יהיה האויר מזג כי התהלוכה, ליום
שבעז"ה מבטחנו תלינו אך גשום,
האירוע שדבר עוד מה יסתדר, הכל

פורסם. כבר

האירה בקור, באותו
הרחוב, את השמש
את מצאנו ואנו
מעמיסים עצמינו,
ויוצאים הציוד את
מנת על לשטח,
ההכנות את לערוך
לכינוס האחרונות

והתהלוכה.

הספקנו כבר 4 השעה לקראת
על המוצגים שורת את להעמיד
למטרה שהושכרו השטח רכבי גבי
מקומו את תפס המבצעים טנק זו,
ואפילו לתהלוכה, היציאה לקראת
בידיהם התופים עם הילדים להקת

עמדם. על התייצבו כבר

מיוחד מאהל תחת הכינוס, שטח
באירוע. להתחיל מנת על שבנינו,
כבר עצמו במקום ,16:07 השעה
המצווה לקיום תפילין דוכן פועל
ילדיהם עם שהגיעו האבות ידי על
דוכן נפתח במקביל לאירוע,
המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתיבה
שם גם קודש, האגרות באמצעות

ערה. השתתפות נרשמה

באחת נפתחו דקה, שבאותה אלא,
החל אדיר גשם השמים. ארובות
הלחץ ומפלס האיזור, את שוטף
נוכל איך יהיה? מה באחת. עלה
ושלא שכזה? במצב לצעוד בכלל
והילדים שבדרך הילדים עם לדבר

יעזבו... שלא הגיעו שכבר

תפס בלוך אליהו הרב השליח
12 בהכרזת והחל המיקרופון, את
מבינים ואנו הילדים, עם הפסוקים
אדירה וסיוע עזרה פה צריך שכעת
לבקש שצריך החלטנו מלמעלה.
מלך שליט"א הרבי ברכת את

המשיח.

הצפי, מה לברר ניגש מאיתנו אחד
האויר מזג באתרי כי והתברר
עד ברציפות שוטף גשם צופים

בערב. שמונה לשעה

לרבי מכתב לכתוב מתיישב אני
מפרט אני בו המשיח, מלך שליט"א
ברכתו את ומבקש המצב, את
והכנס. הצפויה התהלוכה להצלחת

בכרך במקום בו שנפתחה התשובה
מהדוכן, שהובא קודש אגרות
שיעור אמירת בחשיבות עסקה

היומי. התהלים

לומר יש יום (מידי
חומש - חת"ת
לפי ותניא תהלים
היומיים, השיעורים
התילים כשאמירת
ימי לפי מתחלקת
שמופיע כפי החודש

תהלים). ספר בכל

כל כלל ובדרך מאחר
שיעור את אומר אחד
שחרית, תפילת בסיום מיד התהלים

הכוונה? למה לרגע, שתמהו היו

כשהתחלנו מאוד, שמהר אלא
המסייעים הבחורים בקרב מבררים
כמה שהיו התברר לתהלוכה,
לומר יום באותו הספיקו שלא
ומיהרו מאחר התהלים, את עדיין
וחשבו התהלוכה, את לארגן לצאת

מכן. לאחר זאת להשלים

עצמי על קיבלתי בעצמי אני גם
היומי השיעור באמירת להתחזק

ואילך. מעתה

לתהלוכה שהגיעו אנשים גם
את הם אף אמרו הענין על ששמעו
איתרנו בנתיים י"ח. ליום השיעור
אמר שטרם האחרון, הבחור את
את עצר הוא יום. באותו תהילים

תהלים. ספר ופתח ההתארגנות

התחיל הגשם כבר רגע באותו
כשסיים 16:28 ובשעה להחלש
הגשם נפסק התהלים את הבחור
על לדרכה יצאה והתהלוכה לגמרי

הרטובים... הכבישים

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יד. פרק אדומה. פרה הלכות

טו. פרק

צרעת.. טומאת הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

י-יב. פרק שכנים. הלכות

בפרקים ושותפין.. שלוחין הלכות יג-יד. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים עבדים.. הלכות

ד-ו. פרק

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

סודך..." על העומדים "אשרי

"רווחא" של במצב תהיה ישראל שארץ בכדי
ברחבות לעמוד שם היהודים על - רחבות -

של ענין שום שם לעצמם להרשות אסור ובמילא ובתוקף,
רחמנא-לצלן. מפלה,

ה'תשל"ח) אמור ש"פ מוצאי (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברחבות לעמוד

התהלוכה בראש המוצגים

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה את להביא נעלה עלה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חב"ד בבתי פעילות של מעשור יותר "לאחר
שהכל נראה היה קליימן, יוסי הרב מספר בחו"ל,
תשובות קיבלנו שאז אלא ומתקדם, הולך
שמשמעותם המשיח, מלך שליט"א מהרבי
אין כאן. דווקא בשליחות ולפתוח ארצה לעלות
משפחה לארוז הדבר, משמעות מה לתאר צורך
אך בארץ, להשתכן ולהגיע מטלטליה כל על
הנכון המעשה את עושים שאנו בטוחים היינו
הגיע ובשיקאגו ביפן שהיינו אחרי וכך, ביותר.

הבא. לשלב הזמן

ילדינו עם יחד איילה, ורעייתי אני משהגענו,
לפעילות, מתאים מקום חיפשנו ארצה,
גדלתי בו לאיזור התחברנו טבעי, כשבאופן
וכך בארץ, בהיותי פעלתי גם ושם בצעירותי,
בנימין, מערב בישובי חב"ד בית להקמת הגענו

נעלה, בישוב מביתנו לפעילות כשהבסיס

ההתיישבות את מחזקים
השומרון, שפלת בדרום-מערב ישוב נעלה,
בתחומי שוכן היישוב מודיעין. לעיר קרוב
כארבעים כיום, המקראית. אפרים שבט נחלת
לאלפיים קרוב הישוב מונה הקמתו, לאחר שנה

כ"י. תושבים

התחלנו כבר יוסי, הרב מספר הגיענו, עם "מיד
עריכת , תורה שיעורי מסירת עם ביישוב לפעול

התושבים. בקרב ופעילות התוועדויות

כמסיבות הישוב, לילדי פעולות הרכבת לצד
במגוון המותאמים שיעורים וכנסים, שבת
להביא שמטרתם באירועים התחלנו נושאים,
לפני קיימנו כך התושבים. לכל הגאולה אור את
רבינו, משה הילולת ביום חודשים, כארבעה
בישוב. הכנסת לבית חדש תורה ספר הכנסת

הפעילות את משמעותית הרחבנו במקביל

הרבים והבסיסים במוצבים צה"ל חיילי בקרב
עילית נצרת מישיבות תמימים בעזרת שבאיזור.
לכל האחרונים, בחגים הגענו יצהר ומצפה
הפורים בחג בנימין. בגזרת והבסיסים המוצבים
חלוקת לצד החג שמחת את להביא זכינו

נעלה. הישוב משפחות לכל מנות משלוחי

החיילים עם
למאות ענק אירועי קיימנו האחרון, בעומר בל"ג
תורה שיעור מפנק, האש' 'על שכללו חיילים
מודים והחיילים כשהמפקדים שמחה. וריקודי
ועוד. עוד ולהגיע לשוב אותנו ומזמינים בחום

אייר) (כ' הקודמת שבת במוצאי לזה, בהמשך
בני עם יצאתי גלוי. ונס מצמררת חוויה עברנו
של תמונתו עם מודעות להדביק כדי לצמתים
בערבית כיתוב עם המשיח מלך שליט"א הרבי

טובים. במעשים להוסיף

המונע ברכב נשארתי בצומת, היו שהילדים בזמן
התעייף צדק צמח בני כאשר מהם. רחוק לא
את ניצלתי מעט, לנוח בכדי לרכב הגיע הוא

מה ולבדוק מהרכב לצאת מנת על ההזדמנות
הילדים. שאר עם קורה

מתחיל בני מענדל מנחם חולפת. דקה חצי
מסתובב אני באוטו". מישהו יש "אבא לזעוק:
במקום יושב פנים רעול אדם ורואה הרכב לכיוון
החוצה ברח באוטו שהיה צדק צמח בני הנהג,
הרכב אל לרוץ מתחיל אני נכנס. כשהוא מיד
הוא וב"ה מהר... משם שיעוף בערבית לו וצועק

החוצה. מהרכב נס ופשוט נבהל

גדול נס
עצר מה מונע, היה הרכב הרי גדול, נס כאן קרה
אליו, רץ אותי ראה כשהוא גם מלנסוע? אותו
פשוט וח"ו לכיווני לנסוע פשוט יכול היה הוא
זה?! כל את לעשות ממנו מנע מה אותי... לדרוס

החליט שהקב"ה נראה
הדברים". את כך לסדר

לבית, שהגענו לאחר
לרבי כתב צדק צמח
המשיח מלך שליט"א
המכתב את והכניס
ד' כרך קודש לאגרות
היה רנ"ה בעמוד שם
"הדבר (תרגום): כתוב

את מנהיג שהקב"ה הוא, באמונה הראשון
וחצי מיליארד להנהיג בכוחו יש ואם העולם.
לעניניו בנוגע שגם הוא ודאי דבר אדם, בני
אשא ואני עשיתי "אני בפסוק: הכתוב יקויים

במקור). (ההדגשה ואמלט" אסבול ואני

שליט"א הרבי של כהוראתו הנס, את פירסמנו
רואים כשאנו התושבים, בין גם המשיח, מלך
להבאת הפעילות להמשך ועידוד סימן עוד בכך

והשלימה". האמיתית הגאולה

המורה תפקיד

להוראות המתאים הוא האמיתי טוב אשר ומובן
היא לכם, נתתי טוב לקח כי נאמר עלי'ה תורתנו
עצם שהוא ומנהיגו עולם מבורא לנו הנתנה התורה
בכח אותו חוננה העליונה השגחה אשר ובפרט הטוב,
כמה נכפלת בו, הוספה כל שלכן הזולת, על השפעה
כל חז"ל שהבטחת מובן שמזה במושפעיו, פעמים
בהנוגע ביותר בתוקף הרי-הוא לו מוסיפין המוסיף
שצריכה אלא הרצון, בפני העומד דבר לך ואין אליו,
חז"ל, וכהודעת ליגיעה כדי עד השתדלות להיות

דוקא. ומצאת יגעת

בנגב, ישובים בכמה כמורה כעת שמשמש כותב,
ואיזה מסגרת באיזה בזה, ביאור כל חסר אבל
הזדמנות כל שמנצל חזקה שתקותי אף וכו', לימודים

המסורתית האמיתית היהדות להפצת ואפשריות
הוא המעשה שהרי במעשה, גם אלא בדברו רק לא
וכן הבאה בהזדמנות זה על-דבר ימלא ובטח העיקר,
לי שידוע שכפי דא, בכגון שי' חבריו עסקנות אודות
צריכה שמטרתן בחורות וגם בחורים חבורה היתה
ז׳לז) (מאגרת היהדות. הפצת להיות

השבת בשמירת שותפות
לכן אשר שבת, שמירת ענין אודות כותבים בו
הוצאות. בכמה הקשורה וכו' מכונה לקנות החליטו

אלו, כגון לענינים מיוחדת קופה אין כי אף והנה
על-גבי הוצאות שעמוסות הקופות מצב ובכלל
לכל אני חבר מה-שכתוב על-פי בכל-זאת הוצאות,
השתתפות פרטית המחאה בזה מצורפת יראוך, אשר
ז׳לח) (מאגרת האמור. בענין סמלית

בישוב תורה ספר בהכנסת קליימן יוסי הרב

בישוב מרכזי באירוע

הארצי המרכז

רכב לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

אליהו מרדכי הרב הראשל"צ בציון

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
4.7.19 ה'תשע"ט, תמוז א' חמישי, יום

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי



מעמד את מציינים אנו השבועות בחג
ישראל לעם הקב"ה התגלה בו הר-סיני,
ותרי"ג הנצחית התורה את לו ונתן
במקורותינו מעיון אולם, מצוותיה.
ומצוותיה נלמדה, התורה כי עולה
בהרבה, מוקדמת בתקופה כבר קוימו,
אברהם "קיים חז"ל: שאמרו וכפי
"עקב שנאמר כולה, התורה כל אבינו
וישמור בקולי אברהם שמע אשר
ותורותי... חוקותי מצוותי משמרתי
שבעל תורה ואחת שבכתב תורה אחת
יומא מסכת בבלי, תלמוד [ראה פה"
וכך פ"ב], דף קידושין ומסכת כ"ח דף
וגם אבותינו ויעקב יצחק לגבי גם
הנ"ל. במקורות כמובא מכן, לאחר
תורה מתן של הייחודיות אם-כן, מהי,

הר-סיני? ומעמד

עליונים של חיבור
ותחתונים

הרבי זאת מסביר
שליט"א מליובאוויטש
דברי פי על המשיח מלך
הקב"ה "כשברא חז"ל:
ואמר גזר העולם את
והארץ לה׳ שמים 'השמים
כשביקש לבני-אדם'. נתן
גזירה ביטל התורה ליתן

יעלו 'התחתונים ואמר: ראשונה
לתחתונים'... ירדו והעליונים לעליונים
[מדרש " סיני' הר על ה' 'וירד שנאמר

י"ב]. רבה, שמות

תורה מתן שלפני הוא הדברים פירוש
ה'שמים' בין הפרדה קיימת הייתה
העליונים המימדים את המסמלים –
את המסמלת – ה'ארץ' לבין הרוחניים,
הגשמי. ועולמנו התחתונים המימדים
בין לקשר מקום נתנה לא זו הפרדה
במעמד ואילו הרוחניות. לבין הגשמיות
לנו המאפשר הגשר נוצר הר-סיני
והחומריים הגשמיים חיינו בין לקשר
האלוקית, והקדושה הרוחניות לבין
יעלו "תחתונים הנ"ל המדרש וכדברי
לתחתונים". ירדו והעליונים לעליונים

האור את מחברות המצוות
הגשמי לעולמנו הנשגב האלוקי
באמצעות נעשות התורה מצוות
עולמנו של שונים ואמצעים חפצים
המצווה, ביצוע עם אולם, הגשמי.
נשפע לקיומה, ההכנה כדי תוך ואפילו
קדוש, רוחני אור יתברך ה' מאת
והופך הגשמי, החפץ אל המתחבר
מניח כשיהודי בעצמו. לקדוש אותו
אוכל צדקה, נותן או למשל, תפילין,
חודרת – מתפלל או מצווה, סעודת
הדבר ולתוך גופו לתוך עליונה קדושה
המצווה. מתבצעת באמצעותו הגשמי

בין הזה, המיוחד והחיבור הקשר
עולמנו לבין האלוקי-רוחני המימד
תורה. במתן שהתחדש הוא הגשמי,
הגשמי העולם היה תורה, מתן לפני
הרוחניים, לעולמות לחלוטין סותר
נאלץ עצמו את לקדש שרצה ומי
אבותינו היו לכן העולם. מן לפרוש
השבטים), – יעקב בני (וגם הקדושים
זה שעיסוק משום וזאת צאן, רועי
מענייני ולפרוש להתבודד להם איפשר
הר-סיני מעמד אולם, הגשמי. העולם
המליאה האפשרות את לנו העניק
גם בקב"ה ודבוקים קשורים להיות
הכוללים גשמיים, חיים קיום כדי תוך
כדי תוך ואפילו ושתיה, אכילה עבודה,
לשם- הכל עושים אנו כאשר – שינה
יעודו למעשה, זהו, שמים.
– ישראל עם של המיוחד
הגשמי העולם את לחבר
האינסופית לקדושתו כולו
ולעשות יתברך, הבורא של
בתחתונים" "דירה לקב"ה
ל"ו). פרק התניא, (ספר

גם ישנה לאירועים
וחנית ר משמעות

נובעת לעיל מהאמור
למעשינו נוספת. מסקנה
ואנו רוחניות, תוצאות יש הגשמיים
הן ולפעול להשפיע יכולת בעלי
במימדים והן הרוחניים במימדים
ולאידך המציאות. של הגשמיים
הפרטיים, בחיינו לאירועים גיסא,
רוחנית, משמעות גם יש כולו, ובעולם
מושגחים מאיתנו ואחת אחד וכל
בורא של הנפלאה הפרטית בהשגחתו

העולם.

ובהסתכלות ישראל, עם לגבי גם כך
כולה. האנושות לגבי – יותר רחבה
בעולם הרבות והמהפכות התמורות
משטרי נפילת האחרונות, בשנים
(וכן התיכון במזרח במיוחד עריצות
המדינות בקרב פנימיות מלחמות
שינויים בעבר), בישראל שפגעו
מדיניים כלכליים-חברתיים,
רב- מתהליך חלק הינם - ובטחוניים
כהכנה כולו העולם עובר אותו מימדי
של התממשות והינם הקרובה, לגאולה
בתורתנו המופיעות הגאולה נבואות
בדורנו, דווקא ומתגשמות הקדושה,
הרבי כדברי הגאולה" "דור שהינו
את לנו ויש המשיח, מלך שליט"א
הרבי לביאת להתכונן והזכות החובה
ממש. בקרוב צדקנו משיח שליט"א

בשמחה התורה קבלת שמח, חג
ובפנימיות.

המשיח) מלך שליט״א הרבי של שיחותיו ע״פ (מעובד

של הפנימית מהותו
השבועות חג

המלך" "דרך חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

משאר השבועות חג של יחודו
חז"ל, בדברי מתאפיין המועדים,
של [=שמו בעצרת מודים ש"הכל
נמי דבעינן בתורה] השבועות חג
טעמא מאי לכם, כן] גם [=שצריך
בו שניתנה יום הסיבה], [=ומהי
שנקבע והפירוש הוא". תורה
– הוא ה"לכם" לענין בהלכה

ובמשתה". במאכל בו "שישמח

מוחלטת שלימות
שניתנה "יום של שהחידוש ידוע
של החיבור – הוא תורה" בו
של הגשמי הגוף עם האלוקות
גשמיות ועם ("לכם") ישראל בני
לגבי שנאמר (כפי כביכול העולם
"התחתונים שבו תורה מתן
ירדו והעליונים לעליונים יעלו

לתחתונים").

המובא פי על בזה, להוסיף ויש
"נמי שהמילים פולין, בספרי
חז"ל המאמר המוזכרות לכם"

"קץ": בגימטריה הוא הנ"ל,

למטה האלקות גילוי של השלימות
שהתחיל – ("לכם") בגשמיות
היה "כבר כנאמר תורה, מתן בעת
מתן- בשעת זה מעין לעולמים
האמיתית בגאולה תהיה – תורה"
יתבטא גם שזה כפי והשלימה,
גשמית סעודה תהיה שאז בכך,
דוקא והלויתן) הבר שור (סעודת
ש"בעינן נאמר עליו זה בחג (כמו

לכם"). נמי

ה-מי"ד מנהיגי
לכם" ("נמי זה ענין לקשר ויש
שבחג לכך "קץ") בגימטריה
הסתלקותו יום הוא השבועות
(כנאמר משיחא מלכא דוד של
לפי כי בעצרת"). מת "דוד בגמרא
ההסתלקות שביום בתניא, הנאמר
הארץ", בקרב ישועות "פועל הוא
פעולה ישנה שבעצרת מובן,
של בענינו מיוחדת והשפעה
הגלות (קץ משיחא מלכא (דוד)

והשלימה). האמיתית והגאולה

גם הוא השבועות חג לזה ונוסף
ישראל) (רבי של ההסתלקות יום
עם במיוחד גם הקשור הבעש"ט,

והשלימה. האמיתית הגאולה

והבעש"ט דוד לפני – זה ולפני
עם השבועות חג קשור –
משה – השלישי ישראל רועה
מסיני" תורה קיבל "משה רבינו,
הטעם הרי הוא [שמתן-תורה

לכם"], נמי בעינן ש"בעצרת לכך
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל
מסיני) תורה (שקיבל משה ע"י –
(בגימטריה ה"קץ" על הכח נמשך
האמיתית בגאולה לכם") "נמי

והשלימה.

שהראשי- ולהוסיף, ולהעיר
הרועים שלשת שמות של תיבות
"מיד", הוא – דוד) ישראל, (משה,
"מיד – חז"ל לשון על מרמז שזה
האמיתית שהגאולה נגאלין", הן
בזמן מיד מיד, באה והשלימה
("לכם"). העולם בגשמיות גשמי

הקודשים לקודש ישר
יקויים ומיד שתיכף רצון, ויהי
וסיום קץ – לכם" ה"נמי בפועל
של הסיום ישנו ובמילא הגלות.
השבועות, חג של) (הראשון יום
ההמשך וכמה כמה אחת ועל
השבועות דחג השני יום של
בגאולה – נפלאות" "אראנו שנת
שבמקום כך, והשלימה, האמיתית
– גליות של שני טוב יום היותו
קיבוץ של היום מיד הוא נעשה
"בנערינו ישראל, בני כל של גליות

ובבנותינו"; בבנינו ובזקנינו

לארצנו ביחד כולם והולכים
הקודש, עיר ולירושלים הקדושה,
המקדש ולבית הקודש, ולהר
את לפניך נעשה "ושם השלישי,
כסדרם תמידים חובותינו קרבנות
שאומרים (כפי כהלכתם" ומוספים
כולל החג), של המוסף בתפילת
שמן ושמחה תודה של קרבנות גם
ה"קץ" עם בקשר יקריבו הסתם
שכן ובמכל והגאולה, לכם") ("נמי
שיצא יחיד מאדם וכו' וחומר וקל
להקב"ה המודה האסורים, מבית

קורבנות. ומביא

שממשיכים – העיקר והוא ועוד
בארץ – כאן יחד היותנו את
הקודש, עיר ובירושלים הקודש,
ובתוך המקדש בית בתוך ושם
הלוחות, מקום הקודשים, קודש
הלוחות – ובמיוחד כולל
רבינו למשה שניתנו הראשונות
(ביום הראשונים יום 40 בתחילת

תורה). מתן

עם ביחד אלו ענינים כל וישנם –
משה, לעיל: האמורים השלשה
מלכא ודוד הבעש"ט, ישראל
ו)מיד (ותיכף "מיד", ר"ת משיחא,
והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

צדקנו. משיח ידי על

והגאולה הרועים שלשת
ה׳תנש״א השבועות דחג ב׳ ליל המשיח, מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק דברי פי על

בעולם, המהפכות
עריצות משטרי נפילת
התיכון, במזרח במיוחד
כלכליים- שינויים
מדיניים חברתיים,
חלק הינם - ובטחוניים
עובר אותו מהתהליך
כהכנה כולו העולם

הקרובה לגאולה



בלימוד במיוחד להתאפיין צריך לכאורה היה תורה מתן חג
הפלפולים את כי אנו רואים זאת בכל בתורה. ופלפול ועיון
שבאסרו תורה" ל"כינוס בעיקר משאירים והחידושים
הלילה כל ערים החג בליל ואילו ההשלמה בימי או חג
כאילו שהם שבועות", ליל ה"תיקון פסוקי את וקוראים
ומדלגים קופצים – והשגה להבנה גמור ניגוד בדווקא
כך הגיוני, קשר שום ללא לנושא ומנושא לפרשה מפרשה
כמעט מסוגל אינו משהו להבין כוחו בכל שמנסה מי שגם
"פסוקי קריאת כמו היא ה"תיקון" קריאת מאומה. להבין

כלל. הבנה ללא "יבשות" אותיות השמות",

האמיתית ההכנה זו שדווקא מבארת החסידות תורת ואכן,
מה רק אינה כולה שהתורה לדעת – התורה את לקבל
ה' דבר היא אלא המצומצם, בשכלנו בה מבינים שאנו
ו"אנכי" חד", כולא הוא בריך וקודשא ו"אורייתא ממש,
כתב שהקב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא תיבות ראשי
ולומדים קוראים וכשאנו בתורה, עצמותו כל את והכניס

לוקחים". אתם "אותי בכך הרי בתורה

ולקבל ולהבין ללמוד נפלאה, זכות גם וזו אנו, חייבים אמנם
ולכל תחילה אבל התורה, בלימוד ועריבות ונעימות חיות
אינו מבינים שאנו מה כל כי ולהדגיש לזכור חייבים לראש
בתוכיותנו זאת להכניס הדברים, את להפנים כדי אלא
מכל מעלה למעלה היא התורה עצם אבל ובפנימיותנו,
בכבודו הקב"ה נמצא בעצמותה, ובה, הרגש, ומכל הבנה

עצמותו. בכל ובעצמו

הרי התורה, ועצם התורה עיקר קבלת על כשמדובר ולכן,
ה"מציאות" הדגשת ידי על לא הוא זאת לקבל ה"כלי"
ביטול ידי על דווקא אלא שלי, וההרגש שלי ההבנה שלי,
של תורתו שזוהי כך על ההדגשה העצמית, המציאות
"לית תפיסה, ומכל הבנה מכל מעלה שלמעלה הקב"ה
ידי על דווקא זאת לוקחים ולכן כלל", בך תפיסא מחשבה

כלל. והשגה הבנה ללא שבתורה האותיות קריאת

להביא המשיח מלך שליט"א הרבי מעורר סיבה מאותה
הילדים את ובמיוחד כולם, את הדברות עשרת לקריאת
להבין מסוגלים שאינם שבעריסה, אלו גם הקטנים,
גם התורה את מקבל הקטן התינוק עם וביחד מאומה,
מפי בשמיעה אופן, באותו מקבלים ושניהם הגדול, החכם
התורה של שעיקרה שוב, להדגיש, – ממש בשווה הקורא,
האלקות דווקא אלא וה"מציאות", וההבנה השכל לא הוא

הביטול. ידי על "לוקחים" אותה שבתורה,

כמו השבועות, שבחג ליובאוויטש מנהג סיבה מאותה
ל"תהלוכה" יוצאים תורה, ובשמחת פסח של בשביעי גם
מדגיש המשיח מלך שליט"א כשהרבי רב, מרחק והולכים
תורה בדברי יהודים לשמח שלי" "השליחות שזוהי
ובמיוחד וגם הגאולה בבשורת ובמיוחד משיח של מתורתו
אינה ב"תהלוכה" וההדגשה כפשוטם. ובריקודים בניגונים
ההליכה על דווקא אלא וההסברים, התורה דברי על בעיקר
יותר. עדיף יותר הרחוק וכל בנעלים", "והדריך ברגליים,

ביטול דווקא הוא התורה את לקבל שהכלי ללמדנו –
להניח ראש, ולא "רגל" בבחינת להיות העצמית, המציאות
מכל שלמעלה והעצם הנקודה אל ולהתמסר הצידה, עצמו

הגילויים.

על ורק אך להגיע אפשר אליהם זה, ועצם זו ונקודה
מלך לרבי המוחלט והביטול המוחלטת ההתמסרות ידי
את ומגלה הממשיך מהימנא" ה"רעיא שליט"א, המשיח
מתבטאים ישראל, בכל הנשמה עצם שמצד האמונה
כולם, שכולם ובהשתדלות עלינו, מלכותו בקבלת במיוחד
ידי על רק כי לגמרי, אליו ויתבטלו יתמסרו הדור, אנשי כל
הקב"ה, המלכים מלכי למלך ולהתבטל להתמסר אפשר כך

מלכותך, עול את עליהם כולם "ויקבלו
המלכות כי ועד, לעולם מהרה עליהם ותמלוך
ככתוב בכבוד, תמלוך עד ולעולמי היא שלך

ועד". לעולם ימלוך ה' בתורתך

המציאות בביטול זו, בנקודה כשחדורים
רצונו למילוי מוחלטת ובהתמסרות העצמית
המציאות עירוב ללא שליט"א הרבי של
המזוהם, האנושי השכל יוכל לא כלל, שלי
מן הטהורה", "האמונה מן אותנו להסיט
המשיח, מלך שליט"א מהרבי והעצם, הנקודה

וממלאת החודרת והיחידה, האחת ומדרישתו
בעבודת שנותר היחיד מ"הדבר הכל, את
בפועל צדקנו משיח פני לקבל – השליחות
ולהוציא שליחותו את למלא שיוכל כדי ממש

הגלות". מן ישראל בני את

קבלת לרעותה ואשה לרעהו איש אפוא, נאחל,
בשמחה – צדקנו משיח פני וקבלת – התורה
בפועל תביא אכן זו ושקבלה ובפנימיות;
בגאולה בשר כל לעיני המלאה התגלותו את

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

נתכונן כיצד
התורה לקבלת
השבועות? בחג

ראשל"צ חב"ד בישיבת משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב

דורשים – תורה למתן ההכנה – ההגבלה ימי
עמוקה התבוננות מיוחד באופן ותובעים

מהי. תורה – ופנימית

חוקים של אוסף איננה הקדושה התורה
האדם את מקיפה אם כי מסוימים, בענינים
וכל האחרון ועד שלו הראשון מהרגע כולו,

היום-יומיים. בחייו הפרטים

כתורת- תורה של הפנימי המובן הוא זה
חיים.

מקיפה חז"ל, שמסבירים כפי יתירה-מזו,
בונה וכמשל לפרטי' כולה הבריאה כל תורה
הוא מתכנן לבני', שניגש לפני אשר בנין
כמו הבנין, של הפרטים כל הכוללת תכנית
הבריאה כל את בתורה ב"ה הבורא צייר כן

הדומם של האחרונה הדרגה עד כולה

של העקריים היסודות לאחד מוביל וזה
טוב, שם הבעל של הכללית החסידות תורת
דברך הוי' לעולם הכתוב: את ביאורו לפי
המאמר הפסק בלי (בתמידות, בשמים נצב
בשמים) בתוקף ניצב – רקיע יהי – האלקי
הזקן אדמו"ר כ"ק באריכות שמבאר כפי
היחוד בשער במיוחד חב"ד, חסידות בתורת

והאמונה.

הארץ ועד ממעל בשמים – הכל אשר
חיים – שלהם החלקים פרטי כל מתחת,
אותם ומהווה שברא ה' בדבר רק וקיימים

עין. כהרף הפסק כל בלי אותם ומחיי'

– יסודית נקודה עוד נובעת מזה

האלקית הידיעה – הפרטית ההשגחה כי
הפרטים כל את המקיפה וההשגחה הישירה,
בחיר האדם, מן היצירה לכל מתיחסת
הדומם. של זעיר הכי החלק עד הבריאה,

מפורש דין בעצם שהיא למסקנא באים מזה
החסידות בתורת יסוד ונקודת ערוך בשולחן
טוב: שם הבעל ידי על במיוחד המודגשת

השי"ת עבודת
צ"ל להיות צריכה
בכל – דרכיך
העניניםולפרטיהם
הענינים כל ועם
, ם ה י ט ר פ ל ו
בלימוד מתחיל
וקיום התורה
מצוות, התרי"ג
הכי המעשים ועד

יום. יום בחיי והמאורעות פשוטים

באהבת והוראה הוא לימוד וענין דבר כל
שואב מהם המקורות השם, ויראת השם
לקיים האמיתית הרוח את הישראלי איש
ומצות עשה מצות והמצות, התורה את
ואמיתית, פנימית חיות חדור תעשה, לא

בהידור. ולקיימן

וההתעמקות למעלה הנזכר בכל ההתבוננות
ואורה. בחיות בהתלהבות, בזה

תורה, מתן יום ערב אלה, סגולה ובימי
של הילולא – הסתלקות יום גם שהוא

טוב, שם הבעל

היום- החיים פרטי בכל זה כל החדרת
בכל בין הפרטיים בחיים בין יומיים,
בעולם המתהווה ובכל הסובבים הענינים

ההגדרה: לפי

החסידות שמעינות חוצה מעינותיך יפוצו
חוצה ויגיעו יפוצו התורה פנימיות שהם
הבריאה כל של רחוקה הכי הנקודה עד –

כולה.

והשלמה האמיתית הגאולה את זה ימהר –
תראה היצירה שכל עת צדקנו, משיח ידי על

אלקיך. ה' אנכי – אשר ותרגיש

מלך אגרות

היהודיהתורה - בכל פרט מחיי היהודי מחיי פרט בכל - התורה
המשיח מלך שליט"א מהרבי כללי מכתב

הגבלה, ימי ב"ה,
להסתלקות-הילולא המאתים שנת – ה'תש"כ

ז"ל. טוב שם הבעל של
נ.י. ברוקלין,

הנשים) (אלו יעקב לבית

האנשים) (אלה ישראל ולבני

יחיו עליהם ה׳ ! וברכה שלום

ובפנימיות בשמחה התורה לקבלת – בברכה
שמח וחג

שניאורסאהן מנחם

ג). יט, (שמות מכילתא כו׳: יעקב לבית
מאמר וראה מ"ז. פ"ו אבות כולו: האדם
(היום בם ודברת עה"פ אדמו"ר מו"ח כ"ק
בראשית חז״ל: שמסבירים מנ"א). יג יום
בשער ובכ"מ. א. ה, זח"א בתחלתו. רבה

מדרש וראה בתחלתו. והאמונה: היחוד
אחרי. ר"פ לקו"ת לו. קיט, תהלים
ופי' א סג, חולין ראה הפרטית: ההשגחה
לו, לתהלים הצ"צ (ברשימות הזקן רבנו
אורח ערוך: בשלחן חשון. כח יום היום ז).

להרמב"ם פרקים ח' וראה סרל"א. חיים
יום (היום הבעש"ט פתגם והוראה: פ"ה.
חיות פ"ד. תניא מהם: המקורות אייר). ט'
שכל פ"ב. העבודה קונטרס בהידור: ..

פעול. כל וידע ר"ה: כתפלת היצירה:


