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הנקודת הקריטית
בקבלת התורה
השכל מטבעו מעלה תהיות וספיקות ,העלולים להעמיד בסימן שאלה את שמירת התורה בעם ישראל.
ברגעים אלה נדרשת האמונה טהורה ,שבכוחה נזכה להתגלות הרבי שליט״א מלך המשיח עכשיו ממש

בעוד המוני בית ישראל מתכוננים לחוג את חג השבועות
וכנוסח הברכה "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות",
כדאי לציין את חלקם הקריטי של ילדי ישראל ,בכל
הקשור למעמד הר סיני ואת המסר החשוב עבורנו.
במדרש מסופר ,שבשעה שעמדו ישראל לקבל את
התורה ,ביקש הקב"ה ערבים טובים שישמרוה .אמרו
ישראל לפני הקב"ה ,אבותינו
יהיו ערבים בעדינו ...ולא קיבל.
נביאינו יהיו ערבים בעדינו ...ולא
קיבל ,עד שאמרו ישראל "בנינו
ערבים בעדינו" וקבלם הקב"ה
כערבים מהימנים ,והוא שנאמר
"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז".
דברי המדרש "בנינו ערבים
בעדינו" שהפכו כבר למטבע
לשון ,מציינים את העובדה
שבזכותם של ילדי ישראל קבלנו
את התורה ,אלא שעדיין נותרנו
תמהים מה חסרון יש בערבותם
של האבות ונביאי ישראל עד
אשר לא ניתנה התורה אלא
בזכותם של אותם "עוללים
ויונקים"?
בדבריו מציין המדרש ש"ערבות"
האבות והנביאים לא התקבלה
משום ..שעדיין היה חסרון
מסויים באמונתם! לעומת ילדי
ישראל .קצת קשה לעכל ,אך
אלו הם דברי המדרש "אברהם יש לי עליו ,שאמר במה
אדע כי אירשנה ..יעקב שאמר נסתרה דרכי מה'".

ללא מעורבות השכל בשלב הקריטי
המבוגרים ,גם אלו בדרגת ה"אבות והנביאים" ,הנה מעצם
היותר מבוגרים ,הרי שהם מפותחים בשכלם ,המתערב
במדה כזו או אחרת גם בנושאי אמונה מובהקים.
מעורבות השכל בשלב זה של קבלת התורה ,עלולה
להחליש .השכל מטבעו
מעלה שאלות ,תהיות
וספיקות ,המעמידים
בסיס צר ורעוע לשמירת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

התורה בעם ישראל .דברי המדרש "בנינו ערבים בעדינו",
מבטאים את הגישה הנדרשת ברגע המכריע של קבלת
התורה .ברגע קריטי זה של ההתקשרות העצמותית
בין ישראל הקב"ה והתורה ,נדרשת הגישה של "עוללים
ויונקים" ,אלו שאין ביסוד נפשם אלא אמונה טהורה,
ללא חשש של מעורבות שכלית כל שהיא ,רק בכוחה,
ניתן יהיה לעבור את משוכות ההעלם והנסיונות.
אמת ,גם את תכונות השכל,
ההבנה וההשגה אנו נידרשים
לממש ולמצות ,שהרי לא ברא
הקב"ה דבר אחד לבטלה ,אך
אליהם נפנה רק לאחר קבלת
התורה ,ואילו כעת הנדרש
מאתנו זו האמונה הטהורה.

האמונה הטהורה
מאלף .דווקא ילדים אלה,
שזכו לקבלת התורה על
בסיס "אמונתם הילדותית"
הם ששרדו את נסיון האמונה
בחטא העגל ,את נסיון הנסיגה
מהארץ בזמן המרגלים ,הם
אלה ששרדו את ארבעים שנות
הנדודים במדבר ,ודווקא הם
שזכו להכנס לארץ ,לעומת כל
אותו דור דיעה שרבות נכתב
על מעלותיהם ועם כל זאת
נותרו במדבר.
והימים האלה נזכרים ונעשים מחדש ,בפרט כאשר
אנו מתבקשים ב"בקשה נפשית" מהרבי שליט"א מלך
המשיח ,להביא את כל ילדי עם ישראל ,ללא יוצא מן
הכלל  -גם תינוקות שבעריסה  -לבתי הכנסת בבוקר
יום חג השבועות ,כדי לשמוע את קריאת "עשרת
הדברות" ,כדי לחזק ולגלות את הקשר המשולש של
"ישראל ואורייתא וקב"ה כולא חד" .אך גם כדי להמחיש
לנו את האמונה הטהורה הנדרשת מאתנו ,בפרט בימים
אלה ,בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח ,שביכולתנו ע"י
הוספה בתורה ומצות ,בלימוד פנימיות התורה תורתו
של משיח והפצת בשורת הגאולה ,לפעול אצלו ית' את
הבאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
כולם לעשרת הדברות
ביום חג השבועות ,יתאספו בכל
בתי הכנסת ,המוני בית ישראל ,אנשים
נשים וטף ,לשמיעת קריאת התורה,
של מתן תורה ועשרת הדברות .על פי
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח יש
להביא את כל הילדים וילדות ,כולל
תינוקות בני יומם לשמיעת הקריאה.
במוקדי חב"ד יערכו פעילויות מיוחדות
לילדים בסימן "בנינו ערבים בעדינו".

לקראת הכנס הארצי
כמידי שנה ,יתקיים אי"ה ,כנס ארצי
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח -
"עצרת גאולה ומשיח" .לרגל שנת הקהל
יוזמים באגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה תוכנית מיוחדת .פרטים
נוספים יפורסמו אי"ה בהמשך.

תשורה לכל שמחה
בעקבות הביקוש הפיקו ב'מרכז
ההפצה  -ממש' תשורה חדשה לשמחות
אנ"ש .מדובר בחוברת הפופולארית
"שמחת הגאולה" במהדורה מיוחדת,
הכוללת סדר סעודות שבת ,ניגונים,
ומדור מיוחד של הניגונים שחוברו
לכבוד יום הולדתו של הרבי מלך המשיח
שליט"א .החוברת בפורמט רגיל של
 32עמודים .כמו-כן ניתן להשיג את
החוברת "שמחת הגאולה" בפורמט
גדול עם שירים וניגונים 64 ,עמודים.
להזמנות.077-5123-770 :

קבלת התורה
בשמחה ובפנימיות!
נא לשמור על קדושת הגליון

ממתן תורה למקום הלוחות
שבעצרת ישנה פעולה והשפעה מיוחדת בענינו
של דוד המכונה "דוד מלכא משיחא" )קץ
הגלות והגאולה האמיתית והשלימה(.
ונוסף לזה ,חג השבועות הוא גם יום
ההסתלקות של )רבי ישראל( הבעש"ט הקשור
במיוחד עם הגאולה האמיתית והשלימה .
ולפני זה  -לפני דוד והבעש"ט  -הרי חג
השבועות קשור עם רועה ישראל השלישי
 משה רבינו" ,משה קבל תורה מסיני" ]שמתןתורה הוא הטעם לזה ש"בעצרת בעינן נמי
לכם"[" ,גואל ראשון הוא גואל אחרון" -
ע"י משה )שקיבל תורה מסיני( נמשך הכח
על ה"קץ" )בגימטריא "נמי לכם"( בגאולה
האמיתית והשלימה.

בנוגע לחג השבועות אמרו חז"ל ש"הכל
מודים בעצרת דבעינן נמי לכם ,מאי טעמא,
יום שניתנה בו תורה הוא" )=שבחג עצרת,
שבועות ,שצריך שיהיה גם "לכם" והטעם
הוא שזה היום שניתנה בו תורה( ..והפירוש
ש"לכם" הוא  -ש"ישמח בו במאכל ובמשתה".
וכידוע שהחידוש ד"יום שניתנה בו תורה" הוא
– החיבור של האלקות עם גופו הגשמי של
יהודי )"לכם"( ועם גשמיות העולם כביכול .

ויהי רצון ,שתיכף ומיד יקויים בפועל ה"נמי
לכם"  -קץ וסיום הגלות .ובמילא ישנו הסיום
דיום חג השבועות ,ועל אחת כמה וכמה
המשך החג  -בגאולה האמיתית והשלימה,
כך ,שבמקום שיהיה יום טוב שני של גלויות
 נעשה מיד היום של קיבוץ גלויות שלכל בני ישראל" ,בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו
ובבנותינו";
והולכים כולם ביחד לארצנו הקדושה,
ולירושלים עיר הקודש ,ולהר הקודש ,ולבית
המקדש השלישי" ,ושם נעשה לפניך את
קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים
כהלכתם" ,כולל גם קרבנות של תודה ושמחה
שיקריבו בקשר עם ה"קץ" והגאולה ,וכפי
שניתן להבין מכך שאפילו בן אדם ,בודד ,שיצא
מבית האסורים מקריב קרבנות.

שלשה רועים

בקודש הקדשים

ויש להוסיף בזה ,על פי המובא בספרים ,ש"נמי
לכם" הוא בגימטריא "קץ":
השלימות של גילוי האלקות למטה בגשמיות
)"לכם"(  -ש"כבר היה לעולמים מעין זה
בשעת מתן תורה"  -יהיה בגאולה האמיתית
והשלימה .וכפי שזה יתבטא בכך ,שאז תהיה
סעודה גשמית דוקא )כמו בעצרת ד"בעינן נמי
לכם"( הסעודה של שור הבר והלויתן.
ויש לקשר ענין זה )"נמי לכם" בגימטריא
"קץ"( עם הסתלקותו של דוד המלך בחג
השבועות כי על פי הידוע שביום ההסתלקות,
הצדיק "פועל ישועות בקרב הארץ" ,מובן,

ועוד והוא העיקר – שממשיכים ההתכנסות
יחד כאן  -בארץ הקודש ,בירושלים עיר
הקודש ,ושם עצמו  -בבית המקדש ,ושם -
בקדש הקדשים ,מקום הלוחות ,כולל ובמיוחד
 הלוחות ראשונות שניתנו למשה רבינו ביוםמתן תורה.
 וישנם כל ענינים אלו ביחד עם השלשההאמורים לעיל :משה ,ישראל בעש"ט ,ודוד
מלכא משיחא ,ר"ת "מיד",
)ותיכף ו(מיד ממש ,בגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו.

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

)על פי שיחת ליל ב׳ דחג השבועות ה׳תנש״א(

לוח השבת

חג השבועות

וזמני מוצאי שבת פ' נשא
הדלק"נ
לפי שעון קיץ
יום ה' -ערב החג

ירושלים 7:02
תל-אביב 7:17
7:10
חיפה
באר-שבע 7:18
ניו-יורק 7:59

מוצש"ק

8:20
8:23
8:24
8:21
9:08

 :‰¯ËÙ‰ויהי בשלושים שנה ),‡ Ï‡˜ÊÁÈ
‡(·È ,‚ ˜ÂÒÙ‰ ÌÈÙÈÒÂÓÂ ÁÎ-

בשבת  -פרקי אבות :א

·ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ :‚Á‰ ·¯Ú
יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

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

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

חג-השבועות
התחתונים יעלו לעליונים והעליונים
)מדרש תנחומא(
ירדו לתחתונים
נאמר במדרש "כשביקש )הקב"ה(
ליתן התורה ,בטל גזירה ראשונה ואמר
התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו
לתחתונים ,ואני המתחיל ,שנאמר "וירד
ה' על הר סיני כו'".
ומזה מובן החילוק בהמשכת הקדושה
בעולם  -שלפני מתן תורה לא היתה
המשכת הקדושה )"עליונים"( בעולם
)"תחתונים"( באופן פנימי ,שכיון שהיתה
גזירה )מלשון לגזור ולהפריד( בין עליונים
לתחתונים ,אי אפשר לשנות את ה"חפצא"
דעניני העולם )"תחתונים"( ל"חפצא"
דקדושה )"עליונים"(;
והחידוש דמתן תורה  -שהמשכת
קדושה בעולם נעשית באופן פנימי,

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

ברכת מזל טוב
לחתן הת' יגאל שיחי' דובינסקי
בקשרי השידוכין עב"ג
לאה שתחי' בלסקי
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

דכיון שבטלה הגזירה ,עליונים ירדו
לתחתונים ,והתחתונים עלו לעליונים,
ה"חפצא" דעניני העולם נתהפך ל"חפצא"
דקדושה".
)התוועדויות ה׳תש״נ(

בעצרת  -בעינן נמי לכם
)פסחים סח ,ב(

יש להוסיף )ע"ד הרמז( בדיוק לשון
חז"ל "הכל מודים בעצרת דבעינן נמי
לכם" :הענין דעצרת פועל .ש"הכל -
כל עניני העולם  -מודים" .שצריכים
וזקוקים )"בעינן"*( לקץ הגלות )"נמי
לכם"( .כלומר :גם מציאות העולם עצמה
באה לידי הכרה בגודל הצורך וההכרח
לגאולה האמיתית והשלימה  -שאז תהיה
השלימות שלה )של העולם(.
* נוסף להפירוש ב"בעינן" מלשון תפלה
ובקשה.
)ליל ב׳ דחג השבועות ה׳תנש״א(
הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
ÌÈ˜ÂÈ˙‰ Ì‚ ,ÌÏÂÎ
"‡ÔÈ¯Â˜ ÂÈ‰ È· :Ï‡¯˘ÈÏ ‰"·˜‰ ¯Ó
‡˙ È‡Â ‰˘ ÏÎ· ˙‡Ê‰ ‰˘¯Ù‰
ÌÈ„ÓÂÚ Ì˙‡ ÂÏÈ‡Î ÌÎÈÏÚ ‰ÏÚÓ
"‰¯Â˙‰ ˙‡ ÔÈÏ·˜ÓÂ ÈÈÒ ¯‰ ÈÙÏ
 ÌÚÙ· ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú ˙¯ÈÓ‡˘ Ì˘ÎÌÚ ÏÎ ˙ÂÁÎÂ· ‰˙È‰ ‰Â˘‡¯‰
ÈË˜‰ Ì‚ ,ÛËÂ ÌÈ˘ ÌÈ˘‡ ,Ï‡¯˘È
˜ - ÌÈËכדאי להשתדל אשר בעת
קריאת הפרשה הזאת בזמן מ"ת בכל
שנה ושנה ,כל בני ישראל ,גם הקטני
קטנים)ות( ,יהיו בבית הכנסת )לכל
הפחות( בעת קריאת עשרת הדברות.
)(‰"Ó˘˙ ˙ÂÈÂ„ÚÂÂ˙‰

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' דוד וחוי שיחיו קירשנזפט
להולדת הבן שיחי'  -החייל בצבאות ה'
ולמשפחות הרב יגאל שיחי' קירשנזפט
מנהל בית חב"ד גוש קטיף
והרב הירש שיחי' פרבר
מנהל בית חב"ד גילה ,ירושלים

המעשה הוא העיקר

נפלאות עכשיו

מתוך לקט הלכות ומנהגי חודש סיון )ושם נדפס עם מראי מקומות(.

אין כמו בבית  -של כל יהודי

הוספה בלימוד התורה :ההכנה העיקרית לקבלת התורה
היא ע"י לימוד התורה ,בפרט בהלכות החג )עד ל"קצור
שולחן ערוך"( ,עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר
יעשה.
ובמיוחד ע"י לימוד חלקי התורה המבארים גודל
והפלאת הענין דמתן תורה ,שעל ידי זה ניתוסף בהתשוקה
והגעגועים לקבלת התורה.
״קבלת התורה בשמחה ובפנימיות״ :להוסיף בשמחה ובפנימיות בימים
שלפני מתן תורה ,כדי שתהיה קבלת התורה בשמחה אמיתית ובפנימיות
אמיתית.
לברך בלשון הרב :לעורר שיהודים יברכו איש את רעהו ]ואשה את
רעותה ,וכן הטף[ בלשון הרב" - ..קבלת התורה בשמחה ובפנימיות".
הוספה באהבת ישראל :להוסיף בענין של "ויחן" לשון יחיד" ,כאיש אחד
בלב אחד" על ידי ההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל.
הוספה בצדקה :הוספה מיוחדת בנתינת הצדקה ,ועד שהנתינה ביום זה
תהיה באופן של פתיחה חדשה ,שתביא לתוספת השפעה מידו המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה בכל העניינים.
צרכי החג לנזקקים :נתינת צרכי החג לכל הזקוקים ,הוא בהדגשה יתירה
בנוגע לחג השבועות " -הכל מודים בעצרת דבעינן לכם"" ,שישמח בו
במאכל ובמשתה".
תשוקה למתן תורה ולגאולה :יחד עם התשוקה והגעגועים לקבלת התורה,
מוסיפים גם בהתשוקה והגעגועים להגאולה.
לפרסם ע״ד אמירת תיקון ליל שבועות :לעורר ולפעול על כל אחד ואחד
)שיכולים להגיע אליו( לומר את התיקון ושאמירתו תהיה באופן הראוי,
כאילו מקבלה עתה מהר סיני "באימה וביראה וכו'" .כשהכוונה היא לא על
תנועות חיצוניות ,אלא על הרגש הלב.
כינוסי נשים לקראת מתן תורה :לעורר גם אודות פעולת הנשים בהכנות
למתן תורה ,ולכן ,כדאי ונכון שגם הנשים יתאספו יחדיו להתכונן למתן
תורה.
הבאת ילדי ישראל ל״עשרת הדברות״ :לעורר ולזרז להביא כל ילדי ישראל,
גם הקטנים ביותר ,ועד לתינוקות שבעריסה לבית-הכנסת לשמיעת עשרת
הדברות.
לפרסם אודות שיעורי החת״ת :ב"זמן מתן תורתנו" שנעשה חידוש
בכללות הענין דמתן תורה ,הרי זה הזמן המתאים להחלטה תקיפה ביתר
שאת ויתר עוז לחזק ולחדש הלימוד דשיעורי חת"ת )=חומש ,תהלים,
תניא( וכן לפרסם בכל מקום אפשרי אודות לימוד שיעורי החת"ת.
צו השעה  -לייסד שיעורי תורה :צו ודרישת השעה אשר נוסף על
השיעורים בתורה שלומד כל אחד ואחד בעצמו ,ייסד שיעור תורה ללמד
לאחרים ,ומה טוב  -ללמד עשרה מישראל ,ועד לתלמידים הרבה.
ענין זה שייך לכל אחד ואחת מישראל ,האנשים והנשים ,ולכן צריכה כל
אחת ואחת להשתדל לייסד שיעור בתורה ללמד נשים אחרות ,ומה טוב
– לעשר נשים.
ועל דרך זה בנוגע לטף – שכל ילד וילדה ישתדל לייסד שיעור ללמד
ילדים אחרים עניני התורה שלמד בעצמו ,ובפרט שמטבע הקטנים
שאוהבים וחפצים להשפיע על ילדים אחרים ,וצריכים לנצל טבע זה
ללימוד התורה.
למוד המאמר ״בחודש השלישי״ :ללמוד גם הדרוש בחודש השלישי
בתורה אור )פר' יתרו( ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת מישראל,
האנשים והנשים והטף ,כל חד לפום שיעורא דילי'ה.

"הקבוצה" )קיצור של "הקבוצה
אלף פעמים ככה.
מארץ ישראל"( זה הכינוי שניתן
שאלתי אותו בעדינות ,אולי תגיד
לאותה שנת לימודים מיוחדת ,בה
על מה כתבת ,כדי שנוכל להבין את
לומדים כל הבוגרים מישיבות חב"ד
הקשר לתשובה .הוא חייך ואמר
בארץ ישראל  -למשך שנה אחת
לי "אני כבר קיבלתי את התשובה
בבית המדרש של הרבי שליט"א מלך
שחיפשתי".
המשיח בניו יורק.
ואז הוא סיפר שלא מזמן הוא עלה
הת' אליעזר לוי ,יחד עם חבריו
לארץ ,ובצרפת הם החליטו שהם
ב"קבוצה" ,מנצל את ימי שישי,
בורחים מהאנטישמיות ,ומתקרבים
לפעילות ה"מבצעים" באיזורי
ליהדות .לצערם ,במקום להתקרב,
הישראלים בעיר.
עם התגייסותו של בנם לצבא הוא
יחד
הגיע
הפסח,
חג
כמה ימים לפני
אפילו התרחק מעט" .התשובה קלעה
עם הת' יוחנן טביבאן ועוד ארבע
בדיוק לבקשתי" סיים.
חבר'ה ,לכיכר המכרזית  -טיימס
יוחאי כתב לרבי שהוא רוצה להתקרב
סקוור.
ליהדות ודווקא לחב"ד .אבל דבר אחד
הישראלים,
באחד
הבחנתי,
"לפתע
מפריע לו ,שהוי ההערצה ,שלדעתו
בשנות הארבעים לערך ,שענה לשם
מוגזמת מעט לרבי שליט"א מלך
יוחאי .מבע פניו ,העיד ,כי הוא נתון
המשיח .במשך שעה ארוכה ישבנו
במצב לא פשוט ,ואני שרציתי לעודד
והסברתי לו על מהות ענינו של הרבי
אותו ,הצעתי לו להניח תפילין,
שליט"א מלך המשיח כנשיא הדור
והמשכתי לשוחח איתו ארוכות ,על
וכו' והשפעתו על כל יהודי.
מופתים מסויימים שהייתי
בנתיים דוד פותח בסיפור
עד להם ,כשהמוטיב
הממחיש יותר מכל את
המרכזי הוא "חשוב טוב
התשובה לשאלתו של
ויהיה טוב" אותו אמרו
יוחאי.
רבותינו נשיאנו.
"האמת שיש לנו קשר
הוא הודה לי נרגשות ,ואמר
מיוחד למקום הזה .לפני
לי שאכן ,זה מה שהוא
כעשרים שנה ,הגיעה
צריך כעת "לחשוב טוב".
אשתי ,לביקור פה ב.770-
רגע לפני שנפרדנו ,הוצאתי
היא עברה בחלוקת שטרות
"כרטיס משיח" הצבעתי
הת׳ אליעזר לוי
הדולרים לברכה ,אצל הרבי
על כתובת  770המופיעה בו,
שליט"א מלך המשיח ,וכשהיא עברה,
והזמנתי אותו לבוא לביקור.
הוא החוה בידו ,למרחוק ,ואמר
לפני כחודש לערך ,הבחנתי בו נכנס
לה" :שיהיה רפואה שלמה .ברכה
ל ,770-כשלצידו אדם נוסף עם
והצלחה".
מבטא צרפתי שענה לשם דוד.
היא הבינה ,שיש דברים בגו ,לא
שמחנו להפגש וכמובן שהצענו להם
סתם היא קיבלה התייחסות מיוחדת.
לכתוב כאן ,במקום המיוחד ,לרבי
אך לצערה ,התור כבר המשיך והיא
שליט"א מלך המשיח ,ולבקש את
מצאה את עצמה מחוץ ל...770-
ברכתו בכל המצטרך.
היא ניסתה להתקשר אלי ,אבל לא
דוד ,היה הראשון שהתיישב לכתוב,
הצליחה לתפוס אותי ,לא במשרד,
כחצי שעה ,הוא ישב מרוכז ,ומילא
ולא בבית .רק לאחר דקות ארוכות,
שלשה דפים צפופים בכתב ידו ,בהם
היא איתרה את בננו הגדול ,שדיווח
הוא פירט את בקשותיו.
לה ,שממש לפני זמן קצר ,התקשרו
הכנסנו את המכתב לתוך אחד
ומסרו לו ,על תאונה קשה שעברתי,
הכרכים של "אגרות קודש",
אבל יצאתי ממנה ב"ה שלם בלי פגע!
ובתשובה ,הוא קיבל ברכות כלליות
במשך השנים אשתי אמרה לי להגיע
לכולם .כשהרבי שליט"א מלך המשיח
לפה הרבה פעמים ,אך עד עכשיו ,זה
מוסיף שם :בנוגע לשפה הצרפתית
לא יצא לפועל.
בארץ הקודש ,הנה מאחר שהוא
היום כשהגעתי ,מייד בכניסה חשתי,
נמצא בארץ הקודש ,יש ענין ללמוד
את העוצמה האדירה של המקום.
את שפת לשון הקודש ,כדי שיוכל
הרגשתי פשוט בבית .מעולם לא
לקרב את ליבם של ישראל לאביהם
התרגשתי כל כך ,וחשתי בקדושתו
שבשמים .וכמו שכותב אדמו"ר הזקן
העוצמתית של מקום ,כמו כאן"n .
בתורה אור שנעשים ליבו ומוחו זכים

להתכונן לקבלת התורה

* נלקט ברובו מתוך ״המעשה הוא העיקר לחודש סיון״ .להזמנת הלקט03-658-4633 :
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שייך לבני ישראל
כאן מדובר אודות שטחי ארץ ישראל שכבר
ניתנו מהקב"ה לבני ישראל ,מתוך ניסים
גלויים ,ולכן אין לזה שייכות כלל עם העניין של "אל
תתגרה בגוי"  -אין זה ענין של התגרות כלל וכלל ,כי
שטחים אלו ניתנו לבני ישראל ע"י הקב"ה
)י' בטבת תשמ"ב(

חדשות משיח באתר הגאולה

מדור הוידאו באתר הגאולה:
מראות קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח,
תוכניות מצולמות ,שיעורים ,התוועדויות
חסידיות ,חדשות מיוחדות ועוד
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

סיון פרק ליום

רמה שלא לגזול ..שסה שלא ירבה..
ו' ו הלכות דעות .פרק ג-ה.
מאד .אלו הם ..ובין לא תעשה.
ש' ז פרק ו-ז .הל' תלמוד תורה ..בפרקים וראיתי לחלק ..ספר המדע הלכותיו..
ספר נשים ..וח' מצות לא תעשה.
אלו .פרק א.
ספר קדושה הלכותיו ..ספר קרבנות..
א' ח פרק ב-ד.
וי"ט מצות לא תעשה.
ספר טהרה הלכותיו ..ספר שופטים..
ב' ט פרק ה-ז.
בעזרת ש-די.
ג' י הל' עבודת כוכבים וחקותיהם.
ספר המדע .הל' יסודי התורה .פרק א.
בפרקים אלו .פרק א-ג.
ד' יא פרק ד-ו.
פרק ב.
ה' יב פרק ז-ט.
פרק ג.

תורתו של הרמב"ם באור הגאולה
סיום הרמב"ם שנערך בשבוע האחרון ,איחד
רבבות לומדים מכל רחבי העולם ,שמידי
יום משלימים את שיעורם הקבוע ,לפי אחד
המסלולים שקבע הרבי שליט"א מלך המשיח:
שלשה פרקים ליום ,פרק אחד או ספר המצוות.
סיומם של הלכות הרמב"ם ,שכדבריו מהווים
מקבץ לכל הלכות התורה שבעל פה ,הוא
בהלכות המזהות את מלך המשיח ופעולותיו.
לא פלא ,שהמתעמקים בהלכות אלו ,מזהים
בקלות ,כי הסימנים תואמים אחד לאחד ,את
הרבי שליט"א מלך המשיח ופעולותיו.

הרבי שליט"א מלך המשיח בעולם .לפי המחקר,
משנתו של הרמב"ם לא רק מסבירה למה אנחנו
צפויים בעתיד אלא מסבירה מה קורה עכשיו
ובעצם למי שמבין ,להסביר את מה שהוא
בעצמו פועל בעולם ,כי פעולותיו הם תואמים
לדברי הרמב"ם.
הרב גוטליב מסביר את הענין בראיון" :במידה
ואנחנו מדברים על איזשהוא גאולה ניסית
פלאית מין מעבר חד ביום אחד ממצב של גלות
למצב של גאולה אז אנחנו רק צריכים לצפות
ולבקש אבל במידה ואתה מדבר על משיחיות
כפי שהרמב"ם מציג משיחיות טבעית שפועל
בדרך הטבע ,אז אתה מדבר על תהליך שבראש
התהליך הזה עומד בן אדם ,שעוד לפני שהוא
מוכר כמשיח הוא מתחיל לפעול".

הרמב״ם והחסידות
אחד מהם הוא הרב יעקב גוטליב ,ר"מ ראשי
בישיבה התיכונית 'דרכי נועם' .שחקר את תורת
הרמב"ם כפי שמתפרשת בחסידות חב"ד בכלל
ובתורת הרבי מלך המשיח שליט"א בפרט ועל
כך קיבל את התואר 'דוקטור לפילוסופיה'.
בשבועות אלו יוצאת לאור עבודת המחקר כספר
בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן ,תחת השם
"שכלתנות בלבוש חסידי"  -דמותו של הרמב"ם
במשנת חב"ד.
את ילדותו עשה בביה"ס הממלכתי דתי בתל
אביב ,לאחר מכן בחטיבת ביניים  -מכינה
לישיבות בני עקיבא בגבעת שמואל ולאחר
מכן בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה אצל הרב
משה צבי נריה ,שם השתתף לראשונה בשיעור
בספר התניא ושם החלו הניצנים הראשונים של
התעניינותו בתורת חב"ד.
לאחר שלמד תקופה בישיבת הסדר הר עציון,
המשיך לאוניברסיטת בר אילן ובמקביל למד
במכון הגבוה לתורה בכולל שבאוניברסיטה.
עם הזמן החל לעסוק בהוראה והפך למרצה

הרב יעקב גוטליב

באוניברסיטה במשנת הרמב"ם .לאחר שסיים
תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית ,חקירה
וכתיבה על דמויות פילוסופיות יהודיות ,ולאחר
שחקר את תורת הרמב"ם ואת תורת הרבי
שליט"א מלך המשיח ,חיבר את שניהם לעבודת
דוקטורט של תואר שלישי  -יצירת מופת של
תורת הרמב"ם במשנת החסידות.

שינוי בעקבות הנס
את הקשר ,שלו לרבי שליט"א מלך המשיח ,הוא
החל ,כאמור ,עוד בצעירותו ,אך לפני מספר
שנים ,בעקבות מקרה בו חלה בנו הבכור ,הוא
חיזק וביותר את הקשר שלו לתורת הרבי מלך
המשיח שליט"א ,כשבמקביל הוא זוכה לקבל
ברכות דרך ה"אגרות קודש" שבזכותם ,כך הוא
מספר "ראינו בהם הרבה ברכה ורפואה למעלה
מדרך הטבע וברוך ה' בננו הבריא".
הפרק האחרון של ספרו ,עוסק בפעולות של

מלחמותיו של מלך המשיח
במילים ברורות הוא משווה בין פעולותיו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,בעניני שלימות
הארץ ,לבין סימני הרמב"ם "ילחם מלחמות ה'"
שכתב הרמב"ם.
במילים ברורות הוא משתמש ,להגדרת פעולותיו
הרוחניות של הרבי שליט"א מלך המשיח
במלחמת ששת הימים ,לפעולות מלחמות ה'
שמנהל מלך המשיח.
התייחסות נוספת ,אליה הוא מפנה את אור
הזרקורים ,הם התבטאויותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח עצמו ,שאינו מותיר מקום לספק
מיהו מלך המשיח .לדוגמא הדיוק הידוע שהוא
אומר בדברי הרמב"ם "ויבנה מקדש במקומו"
 שמדבר על "מקומו" של המשיח ,מקום שאינומאופיין כירושלים ,אלא דווקא כמקומו של מלך
המשיח עוד קודם לגאולה האמיתית והשלימה.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מברק ברכה לחג השבועות
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך
המשיח לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת
חג השבועות ,ה'תשמ"ו:

יום טוב שמח וקבלת התורה בשמחה
ובפנימיות ושבת שלום ולהמשיך כל זה
בכל השנה כולה ויראנו הוי׳ חסדו בקרוב
ממש לשכון כבוד בארצנו בגאולה האמיתית
והשלימה.
מנחם שניאורסון

בחינוך  -דרך האמצע
לשאלתו האם ללכת ביד חזקה וכו'
הרי בכלל ידועה הוראת המורה הגדול בהלכות
דיעות ,ללכת בדרך המיצוע ,אלא שדא עקא
שהרופאים בארצות הברית ביחוד בהנוגע לילדים,
מייעצים דוקא למלאות רצונם עד הקצה ,אלא
שלאחרונה התחילו גם הם להרהר בנכונות שיטה זו,
וכיון שזקוקים לעצת הרופאים מובן שיש להתחשב
בדעתם ,אבל מקודם להסבירם נקודה האמורה
דשביל הזהב דרך המיצוע ובפרט כשרואים תוצאות
בלתי רצויות ,ולאחרי זה לעשות כהוראת הרופאים
אבל לא להדר כל כך.

)אגרת ז׳ש(

ויראנו גו׳ קרוב גו׳ בארצנו :ע"פ תהילים פה ,ח-יו"ד.

נ

ה
הציבור הרחב  -האנשים והנשים והטף
מוזמנים ל-

כנס הקהל ארצי
ועצרת גאולה ומשיח
ה

יום רביעי ,ב' תמוז ,באמפיתאטרון בת ים << פרטים נוספים יבואו

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחים
בה נהלת צחי קדמי מ אנ"ש

כל ענפי הביטוח

ביטוח רכב  -חובה  -צד ג  -מקיף  ::ביטוח דירה
 משכנתא  -תכולה  ::ביטוח  -מוצרי חשמללבית  ::ביטוח  -כל ענפי העסקים  ::ביטוח חיים
ופנסיה  ::ביטוח  -אובדן כושר עבודה
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