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 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

כמו בכל� לכאורה היתה זו שבת רגילה

א אחר�שבת ירד הרבי מל� המשיח שליט

שר� התפלה להתוועדות בזאל ולאחרי שהקהל

��באידיש ���משיח שיבוא� שתבוא כבר הגאולה

כ החל הרבי מל��ח ניס��כפי שהחלו לנהוג מאז

�א לדבר�המשיח שליט

 משלימי� את מת� תורה

ה �א� תנש–באותה שנה�זו מגיעה השבת

� לאחר חג השבועות בו קבלנו את התורה מחדש

� בכל שבת עולי! ונשלמי! כל ימי השבוע

והשלימות של קבלת� ובשבת זו נעשית העלי

�התורה בחג השבועות

את�לכ� בפרשת השבוע אנו קוראי! נשא

לימוד התורה זוהי המצוה��ראש בני ישראל

� ומרימה ונושאת אותושאנו מקיימי! ע! הראש

בשבת זו אנו ג! מתחילי! מחדש את

�� משה קבל תורה מסיני�הפרקי אבות ואומרי! 

� השבוע� זה ג! מזכיר לנו את מת� תורה שהי

–שלכ� אנו מתחילי! את לימוד התורה

� מחדש–ובמיוחד הפרקי אבות

�ששבת זו היא הזמ� בו ניתני!� מכ� מוב

כל להתחדש בכל שיו� לכל אחד כחות מיוחדי!

�דבר שקשור ללימוד התורה וקיו! המצות

 כל יו� מחדש

ה� האמת היא נות� את התורה� שבכל יו!

ה�לכ� אנו מברכי! כל בוקר� מחדש � ברו� אתה

�בלשו� הוה��נות� התורה

שהרבי� כמו השיחה שאנו לומדי! כעת

א�� שני!$#א אמר לפני�מל� המשיח שליט

ו היא נאמרה ממש אנו לומדי! זאת כאיל

ואנו יודעי! שבכל משפט והוראה הרבי� עכשיו

כ� בכל� מתכוו� ממש אלינו במצב שלנו עכשיו

שה� דבר בתורה שאנו לומדי! נת�� אנו יודעי!

ולכ� הלימוד שלנו� זאת היו! במיוחד בשבילנו

ואנו מרגישי! חשק� הוא מתו� חיות ותענוג

�הורה לנו בתורה� ומר% לקיי! את מה שה

ה נות� את התורה באופ�� בחג השבועות

ה� כללי עבור כל השנה נות� אותה� ובכל יו!

�באופ� מיוחד ליו! זה

אותו תורה שהיתה �� התחדשות�זה נקרא

� אבל בחיות חדשה–תמיד 

השבת� א� לא על זה אנו מדברי! כעת

השבת הזו מעלה ומשלימה� היא משהו מיוחד

להיות דבר מה באמת יכול� את חג השבועות

& יותר נפלא ממה שהיה בשבועות

 תורה חדשה

.�חידוש� ויש��התחדשות�יש� נשי! לב

כשלומדי! את התורה בשמחה ותענוג כי

זוהי� נת� אותה במיוחד אלינו� אנו יודעי! שה

� מחדש–אותו תורה שלמדנו תמיד��התחדשות�

ולזה אנו מקבלי! כח מיוחד� בחיות ומר% חדש

�בו מקבלי! את התורה מחדשמחג השבועות 

�מי שלומד את התורה� ישנו עוד עני

 הוא מגלה–יש לו ג! חידושי!� בשמחה ותענוג

בתורה דברי! חדשי! שא' פע! לא ידעו

�עליה!

נת� את כל התורה למשה בהר�ה� בעצ!

ג! את המשניות והגמרא וכל החידושי!� סיני

� בהעל!� אבל הכל היה ברמז� שיחדשו אי פע!

אנו יכולי!� שאנו מתייגעי! בלימוד התורהכ

� למצוא את אות! חידושי! ולהוציא אות! לאור

החלק� כל אחד יכול לגלות חלק קט� בתורה

�ששיי� לנשמתו

יגלה לנו�ה� בגאולה האמיתית והשלימה

אלו� על ידי מל� המשיח את התורה חדשה

שנמצאי!� חידושי! וסודות כל כ� נפלאי!

שג! א! נתייגע לא נוכל בתורה ממש ברמז 

ה� לעול! לגלות אות! בכחות עצמנו � רק

תורה חדשה�עליה! כתוב� בעצמו יכול לגלות!

��מאתי תצא

רק� זהו ענינה של השבת  התחדשות לא
זה הזמ� להוסי'� תורה חידוש אלא� התורה

שה� בחידושי תורה שלנו � וזה הזמ� המתאי!

יגלה סו' סו' את התורה חדשה שלו בגאולה



)האמיתית והשלימה תיכ' ומיד

כפי שנאמר השבת לפני שנתחיל את

כל ישראל יש לה! חלק לעול!�� הפרקי אבות

 עול! הבא הכוונה לגאולה האמיתית–� הבא

הי� והשלימה של� ו! תהיוהתורה שנלמד תורה

�תורה חדשה� עול! הבא

ג!�הרבי מל� המשיח שליט א מקשר זאת

�לעני� של אהבת ישראל

כש! שלפני מת� תורה במדבר כל ישראל

� היו כאיש אחד בלב אחד כדי לקבל את התורה

אנו� כ� לפני התורה החדשה שיביא לנו משיח

�צריכי! להיות מוכני! כאיש אחד בלב אחד

) ) )

��א� דיבר הרבי מל� המשיח שליטעד כא

�� כי בשמחה תצאו�בסיו! ההתוועדות נגנו

כל� והרבי מל� המשיח עלה לחדרו הקדוש

 נשארו רק מתי +**–וב� החסידית התפזרו

�מספר

ואז ללא הודעה מוקדמת� עברו כמה שעות

�א ירד שוב לזאל�הרבי מל� המשיח שליט

התיישב על כסאו בבימת התפילה כשפניו

והחל בשיחה� ומאירות באופ� מיוחדלקהל

מיוחדת שכל כולה להסביר לנו שעכשיו ממש 

��תורה חדשה�באה הגאולה וה

�הזמ� הכי מוכשר

הרי על פי כל הסימני! בגמרא ובדברי

כפי שהעיד�ל הדור שלנו הוא דור הגאולה�חז

את�הרבי הריי צ שבני ישראל כבר סיימו

רק� עבודת! � רי!לצחצח את הכפתו�ונשאר

ומאז כבר עברו� ולעמוד הכ� לקבל פני משיח

עשרות שני! בה! עבדו רבות להפי% תורה 

וכעת סיימנו ג! לצחצח את הכפתורי!� ויהדות

�וכול! עומדי! מוכני! לקבל פני משיח צדקנו

 קרו הניסי!–א� תנש–ואכ� בשנה זו

ובאותה תקופה� והנפלאות של מלחמת המפר%

הגיע זמ�� והודיע הרבי התגלה כמל� המשיח

וכפי שבלע! אמר על מל� המשיח �� גאולתכ!

 בפסוק זה נרמז שבשנת–� ותנשא מלכותו�

�א יתגלה משיח�תנש

וכעת אנו עומדי! לאחר חג השבועות

שזהו זמ� מיוחד להתפלל ולבקש את הגאולה 

ובמיוחד ברגעי! אלו� האמיתית השלימה

שהרבי מל� המשיח עושה התוועדות מיוחדת 

�ר לכ�בקש

מגיע הרבי מל�� לאחר כל החשבו� הארו�

�א למסקנה�המשיח שליט

 להחידוש–הרי זה הזמ� הכי מוכשר

�תורה חדשה מאתי תצא�ד

שה� כעת ממש יגלה� זה הזמ� הכי מתאי!

�כבר את התורה חדשה שלו

�והרבי מוסי'

ועד� אלא בלשו� הוה� לא רק בלשו� עתיד

כיו��� עברשברגע שלאחרי זה נעשה כבר בלשו

בא� שהנה זה בא �וכבר

כ�� זה כל כ� מציאותי וקרוב עד כדי

שברגע הבא כבר נוכל לומר שמל� המשיח הגיע 

�ברגע הקוד!

את�הרבי מל� המשיח שליט �א הורה לנג

ואמר שבניגוני!� הניגוני! של רבותינו נשיאינו

וה! ההכנה לשירה� אלה ננעל את הגלות

� העשירית של מל� המשיח

ס�תכל

כיו� ששבת זו היא הזמ� הכי מסוגל

לכ� עלינו לעשות� להתגלות של התורה החדשה

�מעשי! שיהיו הכנה קרובה לתורה החדשה

�ו ללמוד תורה בחיות עלינ� דבר ראשו

זה כבר יגרו! לנו� לנו כי' ללמוד�שיהי� ותענוג

כמו כל דבר כשעושי!� שנמצא בתורה חידושי!

בו בכל פע! צדדי! אותו בכי' ובחשק מגלי! 

כ� כשנלמד את התורה� חדשי! שלא הכרנו

בחשק נתעמק בה ונגלה דברי! שלא שמנו לב 

�אליה! עד עכשיו

ללמוד כל שבת משנה אחת� דבר שני

כל אחד כמה שהוא� מפרקי אבות ע! פירושי!

�מסוגל

א בברכה�ומסיי! הרבי מל� המשיח שליט

�לגאולה השלימה

ה ורה חדשהת�וכול� יחדיו שומעי�

בירושלי� עיר� בארצנו הקדושה��מאתי תצא

בבית המקדש ובקדש� בהר הקודש� הקודש

מעל הכפורת אשר על ארו� העדות�–הקדשי� 

 תיכ!–ועוד והוא העיקר �� מבי� שני הכרובי�

�ומיד

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל" המשיח לעול�

�ועד
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