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כתיבה וחתימה
טובה לשנה
טובה ומתוקה
שנת הגאולה
האמיתית
והשלימה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

למה לא תוקעים בשופר בשבת?
מצוות היום בראש השנה היא תקיעת שופר ,והיא
מסמלת יותר מכל את תוכן היום – קבלת מלכותו של
הקדוש ברוך הוא מחדש ,כמו שנהוג בהמלכת המלכים
להריע בשופרות כדי לפרסם את ההכתרה.

המלך והביטול של העם אליו .אבל כאשר ראש השנה
חל בשבת בני ישראל עולים לדרגה כה גבוהה של
ביטול לה' ,ואז לא שייך בכלל לבצע פעולה כלשהי מול
המלך ,אפילו פעולה של התבטלות אליו ,כי זולת המלך
אין שום מציאות כלל.

אבל השנה ,כשהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת,
המצווה החשובה נדחית ולא תוקעים בשופר בגלל
גזירת חכמים שחששו שהמצווה תגרור איתה חילול
שבת .אחד ההסברים לכך שמצווה כה עיקרית נדחית
למרות חשיבותה ,הוא משום שבשבת אין צורך בתקיעת
שופר כדי להכתיר את המלך ,אלא השבת בעצמה יוצרת
את אותה הפעולה והתוצאה.

לפי זה מובן שגם בראש השנה שחל בשבת הקב"ה נהיה
מלך בזכות העבודה של בני ישראל ,אלא שאין זו פעולה
ממשית אלא ביטול מוחלט אל המלך.

כאשר ראש השנה חל בשבת מציאות אחת

בני ישראל עולים לדרגה
גבוהה של ביטול לה' ,ואז לא
שייך בכלל לבצע פעולה
כלשהי מול המלך ,כי זולת
המלך אין שום מציאות כלל.

רק בבית המקדש היו תוקעים בשופר אפילו בשבת ,כי
באמצעות תקיעת שופר בבית המקדש ממשיכים אורות
נעלים עוד יותר מאלו שנמשכים על ידי השבת.

איפה אנחנו בהכתרה?
אבל עדיין צריך להבין :מעורבותם של בני ישראל היא
פרט חשוב ועיקרי בהכתרת הקב"ה בראש השנה ,אי
לכך ,בראש השנה שחל בשבת (כשההכתרה נעשית לבד
על ידי השבת) חסרה העבודה של בני ישראל .היתכן?!
מוכרחים לומר שהעדרה של תקיעת שופר אינה חיסרון,
אלא היא חלק מהעבודה של בני ישראל להכתיר את
המלך בראש השנה:

רמה גבוהה יותר של ביטול היא ביטול טוטאלי .אין

תקיעת שופר היא פעולה שמסמלת את ההמלכה של

ניצוצות של גאולה

אותם כאילו נעשה להם נס ותקעו בשופר.
(תהלים צז)

(ישעיה כז ,יג)

זה דרך משל ,כי כשירצה אדם לקבץ עם ,ישא נס בהרים
כדי שיראו הנס למרחוק ויבואו ,וכן יתקע בשופר וישמעו
הקול למרחוק ויבואו – כן יקבצו בני-ישראל אל ארצם
מפה ומפה בעת הישועה ,וכן הגויים יביאו אותם ויקבצו

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

דבר מלך

(רד"ק)

בנוגע לכמה עניינים התחיל כבר העניין של "יתקע בשופר
גדול" .ראו במוחש שכמה וכמה שהיו תחילה במצב של
אובדים ונידחים ,רחמנא ליצלן ,התעוררו בתשובה על ידי
(קונטרס ראש השנה תשנ"ב)
התקיעה בשופר גדול.

ראש השנה שחל להיות בשבת ,במקדש
היו תוקעין אבל לא במדינה (מסכת ראש השנה ד ,א)
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ,יתקעו
גם ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת ,בבית
המקדש וביבנה ,ויש לומר שגם בכל מקום ומקום (כי אז
יתבטלו כל העניינים של גזירות חכמים) ,במהרה בימינו
ממש ובשמחה גדולה.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:05
19:16
19:15

18:20
19:18
19:17

18:11
19:18
19:16

18:23
19:18
19:17

18:41
19:38
19:37

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

העבודה של ראש השנה
השייכות של יום הדין של ראש השנה
עם הגאולה ,מודגש גם בכך שבראש
השנה הוא העבודה של קבלת מלכותו
יתברך ,למלאות בקשתו של הקדוש ברוך
הוא "תמליכוני עליכם" [ ]..שמלכותו
יתברך קשורה ומתגלית בשלימותה על
ידי דוד מלכא משיחא (שענינו ספירת
המלכות) .מזה מובן ,שבעמדנו כעת
ברגעים האחרונים לפני הגאולה (על פי
כל הסימנים)  -הדין בימים אלה (ימי
הדין) צריך להביא את העיקר  . .הגאולה
האמיתית והשלימה .ותיכף ומיד ממש.
(ערב ראש השנה ה'תשנ"ב)

(ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד תכח)

* את הנרות בליל זה מדליקים רק בהעברה מאש הקיימת מערב החג .אין להדליק ע"י הצתת גפרור וכדומה

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

(ע"פ שיחת ש"פ נצו"י ה'תשמ"ט)

הרב מנחם כהן

במקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר אחד ,ושתי
חצוצרות מן הצדדים (שתי אנשים היו משני צדדי התוקע,
שהיו תוקעים בחצוצרות) .בשופר מאריך (תוקעים תקיעה
ארוכה) ,ובחצוצרות מקצרות (תוקעים תקיעות קצרות),
(רמב"ם הלכות שופר פרק ג)
שמצות היום בשופר.

הדלקת נרות
יום ב' דר"ה*
יציאת החג

והעיקר הוא שתיכף ומיד ממש יבוא משיח צדקנו
(ששמו מנחם) ,ואז לא יהיה צורך בהסברים אודות
תקיעת שופר בשבת כי אז יתגלה איך שבני ישראל
והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד ממש ,בגאולה
האמיתית והשלימה.

הרמה הגבוהה ביותר
לפי זה יובן למה לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל
בשבת:

ביום ההוא יתקע בשופר גדול

כל מצווה שעושים מצביעה על כך שיש שתי מציאויות
נפרדות – הקדוש ברוך הוא ומבצע המצווה .אבל כאשר
ניכר בגלוי שהקב"ה ובני ישראל הם מציאות אחת
נרגש להיפך – שכל המציאות של מבצע המצווה היא
רק כדי למלאות את רצונו של הקב"ה ,ומלבד זאת אין
לו מציאות כלל .זה הביטול שהיה בבית המקדש ,ולכן
כאשר עשו שם פעולה של תקיעת שופר הרי זה כאילו
נעשה מעצמו ,אך ורק בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא.

כאן אפילו קמצוץ של אגו ושל בחירה ,האדם כה בטל
אל המלך עד שאין לו מציאות כלל ורק המלך ורצונו
מורגשים .בדרגא כזו לא שייך בכלל שהוא יבצע
פעולה כלשהי בפני המלך ,כי כל פעולה מצידו (אפילו
להשתחוות וכדומה) מדגישה את נוכחותו מול המלך.

הביטול של העם למלך יכול להיות בשני אופנים :ביטול
בתכלית אל המלך כעבד אל אדונו ,אך עדיין הנוכחות
שלו מורגשת .ניכר שהוא מבחירתו מתבטל אל המלך
ועושה את רצונו.

בחצוצרות וקול שופר
הריעו לפני המלך ה'

רק בבית המקדש היו תוקעים בשופר אפילו בשבת,
ולמרות שכל פעולה סותרת את הביטול המוחלט לה',
בבית המקדש הגישה היא שונה מקיום מצוות בשאר
המקומות.

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילshageulacom@gmail.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילsubscribers.sg@gmail.com :

ניסים גלויים

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

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

שיח חסידים

בנצי פרישמן

תשפ"א :פלאות
אראנו בגילוי
היה זה לפני כשלושים שנה ,לקראת סיום שנת תש"נ שצויינה כשנת
ניסים .הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע כי השנה הבאה הינה שנת
'נפלאות אראנו' ,כלומר ,תהיה זו שנה שבה יראו ניסים ונפלאות אף
יותר מבעבר ,כחלק מיעודי הגאולה עליה נאמר "כימי צאתך מארץ
מצרים אראנו נפלאות".
באחת משיחותיו אז על מעלתה המיוחדת של השנה וראשי התיבות
שלה ,גילה הרבי שליט"א מלך המשיח באופן נדיר גם את ראשי
התיבות של השנה אליה אנו נכנסים :פ''א  -פלאות אראנו ,כשעל כך
הוא מוסיף" :שעיקר ההדגשה הוא על הגילוי לעיני בשר " -אראנו"
בטוב הנראה והנגלה".
לראות בגלוי את הטוב .מילים שמקבלות משמעות עוצמתית
בסיומה של שנה בה העולם כולו השתנה ללא היכר ,שינויים שללא
ספק הינם חלק מתהליך הגאולה האמיתית והשלימה .כעת עם
פרוס השנה החדשה ,אנו מבקשים לראות את הטוב בגלוי ,בגאולה
האמיתית והשלימה.

שנה שמתחילה בשבת
יומה הראשון של השנה נקרא בלשון הקודש בשם ראש השנה.
וכמו הראש המנהיג את כל הגוף ומנווט אותו ,כך גם ליום זה ישנה
השפעה כבירה על כל מה שיקרה במהלך השנה ,מכאן החשיבות
הרבה המיוחסת למעשי האדם בראש השנה.
בשנה מיוחדת זו ,חל היום הראשון בשבת קודש .הגדרתו של יום
השבת ,כפי שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ,הינה כפולה
ומשמעותית .מחד יום השבת מתאפיין בהתרוממות מוחלטת וניתוק
מכל עניני החולין ,כאשר השבת כולה מוקדשת לתפילה ותורה.
לאידך ,ביום השבת נעשים גם האכילה ,השתיה והשינה של היהודי
לחלק מהתענוג ומצוות היום.
המסר בעבודתו האישית של כל יהודי בשנה זו :עליך לרומם את
כל ימי השנה ל'שבת' על ידי הוספה של קדושה ,מעשים טובים
וכדומה .מצד שני ,להכניס את השבתיות והקדושה גם לעניני
החולין הרגילים ולהחדיר בהם את הקדושה.

התגייסות אישית
קיום מצוות תקיעת שופר מתקיימת בשנה זו ,רק ביומו השני
(יצויין כי בבית המקדש תוקעים בשופר גם בשבת ,כדברי המשנה).
השנה ,באופן מיוחד ,נדרשת התגייסות והשתדלות אישית ללא
יוצא מהכלל ,על מנת להביא את קול השופר לכל יהודי .אם בשנים
רגילות יש צורך בקיום המצווה בעיקר אצל מאושפזים ,אסירים
וכדומה ,הרי שבשנה זו ,זה יבצר מרבים להגיע לתי הכנסת ,הרי
שיש צורך מיוחד להגיע לכל בית ובית ולאפשר את שמיעת השופר
באופן אישי.
עצם ההחלטות להביא את קול השופר ברחבי ארצינו ,תביא במהרה
ותיכף ומיד ממש ,להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח ,וכפי שאנו
מבקשים בתפילה מריבון העולמים" :תקע שופר גדול לחירותינו",
ובמילא תהיה זו שנה טובה ומתוקה ,בגשמיות וברוחניות ,תיכף
ומיד ממש.

.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' אישות .פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
פרק יז-יט.
פרק כ-כב.
פרק כג-כה.

כ"ט אלול  -ו' תשרי
פרק אחד ליום
הל' תפילה ..פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

השיטה של המצליחנים
כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בחיים ,לשגשג
כלכלית ולהגיע ליציבות ורוגע פיננסיים.
לפעמים זה מצליח לנו יותר ולפעמים פחות.
אך כשנצמדים להוראותיו של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח ,רואים באופן
קבוע הצלחה גדולה בכל התחומים!
כזה הוא גם סיפורו של ר' יוסק'ה מירלסון
מלוד .יוסק'ה השלים את שנות לימודיו
בישיבה ופנה לתחום העסקים וההשקעות.
הוא נכנס לעבוד בחברת '' 123לייף סטייל''
– העוסקת בשיפור איכות החיים של אנשים
מכמה היבטים :בתחום הבריאות ,בתחום
העצמה אישית של כוחות הנפש ,ובתחום
השיווק והניהול המקצועי לבתי עסק.
יוסק'ה רכש קו זכיינות בחברה בעלות של
עשרות אלפי שקלים .עבודתו היתה להכניס
זכיינים נוספים שיעבדו תחתיו ,לאמן אותם
ולהביא אותם להצלחה בשיווק ומכירת
מוצרי החברה ,כשכמובן אחוזים מסויימים
מכספי המכירות הופכים לרווח שלו.
בחברה עבדו אנשים מכל גווני הקשת,
אולם יוסק'ה היה דמות קצת חריגה בנוף,
הכובע והחליפה שלבש כמו גם כיפתו עליה
התנוסס "יחי אדוננו" העידו על השתייכותו
החסידית .עמיתיו לעבודה הבחינו כבר
בתחילת דרכו בחברה ,שעשרות לקוחות
מצטרפים בזה אחר זה לרשת הזכיינות דרכו.
דבר שאחראים נוספים על קווי זכיינות לא
הצליחו לעשות כל כך בקלות...
עמיתיו לעבודה החלו לשאול ולהתעניין
אודות ה'שיטה' המיוחדת להצלחה .יוסק'ה
הניף למולם את ספר אגרות הקודש של
הרבי שליט"א מלך המשיח ואמר בגאווה:
זו השיטה! כל לקוח פוטנציאלי שמעוניין
להצטרף דרכי ,אני שואל באגרות הקודש
האם כדאי לצרף אותו כזכיין תחתיי,
כשפועלים לפי ההנחיות של הרבי שליט"א
מלך המשיח רואים תמיד הצלחה!
לימים ,החלו שינויים בהתנהלות החברה.
יוסק'ה הרגיש שהאווירה במקום כבר פחות
מתאימה לחסיד .הוא כתב על כך לרבי
שליט"א מלך המשיח ,שהשיב לו אודות
'שינוי מקום לטובה ולברכה' .יוסק'ה עזב
בשם טוב ומכר את קו הזכיינות שלו.
באותם ימים ,הגיע יוסק'ה לראיון עבודה
באחד מארגוני התשובה הגדולים בארץ .הם
חיפשו איש בעל מרץ שירים במקצועיות
סמינרים ופרוייקטים של הארגון .בראיון
התרשמו ממנו לטובה וכבר למחרת קיבל
טלפון מהמשרד הראשי של הארגון:
''יוסק'ה ,אנחנו רוצים בהחלט שתעבוד

ר' יוסק'ה מירלסון בישיבת עבודה עם לקוח

הוא הניף את הספר
בידיו ואמר" :זו השיטה!
כל לקוח פוטנציאלי
שמעוניין להצטרף
דרכי ,אני שואל
באגרות הקודש האם
כדאי לצרף אותו כזכיין
תחתיי".
אצלנו .אבל יש לנו תנאי אחד :שתוריד את
הכיפה עם ה'יחי אדוננו' בזמן העבודה"...
יוסק'ה היה מופתע .הוא לא חשב שיבקשו
ממנו דבר כזה .הוא פנה להתייעץ עם
המשפיע האישי שלו ,שליח הרבי שליט"א
מלך המשיח בבת ים – הרב זמרוני ציק .הרב
ציק עודד אותו שלא להוריד את הכיפה.
"נשיא הדור הוא מלשון נשיאת ראש .את
האמונה הטהורה שהרבי הוא מלך המשיח
ושהוא חי וקיים עלינו לשאת בנשיאת ראש,
בגאווה!" ,אמר לו הרב ציק.
"הנה ,יש כאן ספר אגרות קודש .תשאל
את הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו מה
עליך לעשות!" .יוסק'ה פתח מיד את אגרות
הקודש וכך נמצא כתוב שם (כרך יח עמוד
יא)" :לא נראת לי הסברא שילמוד בבית-
הספר בכתות מעורבות וכיו''ב  . .והרי הזן
ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד עתה,
ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו
פרנסתו בחן ובחסד וברחמים".
המסר היה ברור .הפרנסה תמצא גם ללא
פשרות .יוסק'ה וויתר על ההצעה והתקדם
לתחומים אחרים .וכיום? כיום יוסק'ה עוסק
במספר מקצועות מכובדים :אימון ,.N.L.P
אימון עיסקי-זוגי ,ייבוא הגברה ניידת ,ועוד.
כשברוך השם פרנסתו בהרחבה ,הרבה יותר
ממה שהיה אמור להרוויח באותו ארגון...
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שלימות הארץ עם התורה
וחברון וירושלים הם הרי חלק משלימות הארץ ,שהיכולת
להחזיק את ה"ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה
ועד אחרית שנה" ,קשורה בהחזקה בתורה של "ה' אלקיך,
(י"ג תשרי תשל"ז)
מרשית השנה ועד אחרית שנה".
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

תורת הגאולה אצל גדולי הרבנים
פעמים רבות חוזר הרבי שליט"א מלך המשיח על
הפתגם האומר "דבר שבדפוס הינו לדורי דורות" .מי
שאמר זאת הוא ה'צמח צדק' הרבי השלישי של חב"ד,
והפתגם מבטא את ההשפעה הגדולה המיוחסת למילה
הכתובה .השפעה שיש גם לעלונים ופרסומים מודפסים,
ובעיקר  -כמובן  -לספרים שקיימים לאורך שנים,
שאנשים משלמים עליהם ושלעצם קיומם שמור מקום
של כבוד .בעידן הדיגיטל אנו אף מבינים זאת יותר.
אודות העבודה הנדרשת להבאת הגאולה האמיתית
והשלמה ,גילה הרבי שליט"א מלך המשיח מהי הדרך
הקלה והמהירה ביותר לכך .הפתרון המדובר הוא לימוד
תורה ,עם התמקדות מיוחדת בחלקיה העוסקים בנושא
המשיח והגאולה.

הגיליונות שהפכו לספר
כששתי האיכויות האלו חוברות יחדיו  -ספר מודפס
שכל כולו סובב סביב הגאולה והמשיח  -התוצאה
מקבלת מקום מכובד אף יותר והופכת לפעולה רבת
משקל לזירוז הגאולה .דוגמה לספר כזה שיצא לא
מכבר ממכבש הדפוס ,הוא 'אחרית הימים' מאת
מערכת ההוצאה לאור של ארגון 'לכשיפוצו מעינותיך'
העוסק לאורך כל השנה בהפצה מגוונת של תורת גדולי
הצדיקים ביחס לגאולה.
הפעולה העיקרית היא הפקה והדפסה של עלון שבועי,
המחולק בתפוצה רחבה בריכוזים החרדיים בארץ
ובחו"ל .בגיליון ניתן למצוא פירושים חסידיים ברוח
הגאולה לפסוקי פרשת השבוע ,כאשר דגש מיוחד ניתן
על יישומם המעשי ,במסגרת עבודת השם האישית
של כל אחד ואחד .לאחרונה ,בעקבות דרישה הולכת
וגוברת מהציבור ,קובצו הגיליונות לספר אחד המאגד
את החומר הרב שיצא על כל פרשיות השבוע.

עצה והדרכה

"גדולי ישראל קיבלו אותנו בחביבות מיוחדת" ,מספר
הרב טל" .הרבנים שיבחו את הספר החדש והדגישו כי
ללימוד בו יש סגולה מיוחדת .כמו כן התעניינו לגבי
מלאכת ליקוט החומר והעריכה ,וביקשו לשמוע גם על
פעולותינו הנוספות".

הרבנים מעניקים את הספר להרה"ג שמעון בעדני

"לא בכל ספר ,הרב מוצא
עניין מיוחד .שונה הדבר
בספר שהבאתם – הוא
טורח ונוטל את הספר עימו
מהבית אל בית המדרש
ומעיין בו בקביעות".
חביבות מיוחדת
בימים אלו נמצא בעיצומו מסע ביקור של רבני הארגון
בבתי גדולי הרבנים ,כדי להציג בפניהם את הספר
החשוב.
בין הרבנים שהשתתפו עד כה בביקורים אלו ניתן
למצוא את ראש הישיבה ורב קהילת חב"ד בקריות
הרב יוסף אברהם פיזם ,רב בית כנסת חב"ד בקרית
הרצוג בבני ברק הרב אורי ליפש ,רב קהילת חב"ד
בפתח תקווה הרב מנחם מענדל פרידמן ,יו"ר ארגון
צעירי אגודת חב"ד בצפת הרב יצחק ליפש ,ומנהל בית

הספר מתלווה אל הרב
אפיזודה מעניינת נרשמה לאחר הביקור אצל הרב
שמעון בעדני מבני ברק .הרב – שכבר חצה את גיל
התשעים – הוא ראש כולל 'תורה וחיים' וכמו כן מכהן
כחבר מועצת גדולי התורה .במשך זמן רב שוחח הרב
בעדני עם משלחת הרבנים שבאו לבקרו במעונו ,והביע
בפה מלא את שמחתו מהספר החדש.
בהמשך לביקור עמדו חברי ארגון 'לכשיפוצו מעינותיך'
בקשר טלפוני עם מזכירו של הרב שסיפר" :רבים
מבקשים להעניק את ספריהם לרב ,אולם לא בכל ספר
מוצא עניין מיוחד .שונה הדבר בספר שאתם הבאתם
– מאז ביקורכם כאן ,טורח הרב ונוטל את הספר עימו
מהבית אל בית המדרש ומעיין בו בקביעות".
בארגון מביעים סיפוק מהיחס האוהד להם זכו בבתי
גדולי ישראל מכל החוגים ,ומתכוונים להמשיך
בפעולות שונות ומגוונות כדי להעמיק את תודעת
לימוד תורת הגאולה בקרב קהלים גדלים והולכים.
"השאיפה שלנו" ,הם אומרים" ,היא להשתמש בלימוד
ענייני הגאולה והמשיח שבתורה ,כדי לחבר את הקהל
לתודעה של גאולה ולהכינו להתגלות הקרובה של הרבי
שליט"א מלך המשיח".

.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

סך הכל
מעשה בחסיד חב"די סוחר גדול שעשה את המאזן השנתי
שלו ,ומתחת לשורה התחתונה כתב סך הכל אין עוד מלבדו.
דרך אגב מסורה בפי החסידים שהמדובר הוא בחסידו
של רבנו הזקן רבי בנימין מקלצק ,והנקודה בדבר ,כפי
המודגש בפי חסידים ,שלאחרי שכתב פרטי החשבון הנה
מבלי חשבון וחושבן כשהגיע להשורה סך הכל כתב אין
עוד מלבדו .זאת אומרת לא על ידי שהתבונן וכו' וכו' כי
אם בפשיטות ,אשר הסך הכל של איזה ענין שיהיה הוא
 אין עוד מלבדו .וכהמשך לזה מסופר אודותיו אשר פעםשאלוהו איך זה קובעת תורת החסידות שיהיה בכל דרכיך
 גם בעניני ובשעת אכילה ושתיה ומסחר – דעהו  . .וענהשהרי רואים במוחש אשר בעת התפלה אפילו בהנקודה

נא לשמור על קדושת הגליון

חב"ד בעיר אור יהודה הרב מנחם הכהן פרידמן .כמו כן
התלוו אליהם מנהל ומזכיר הארגון הרב חיים טל והרב
אהרן קעניג.

התיכונית שלה ,תחילת העמידה ,נופלות מחשבות על דבר
יריד בלייפציג ,ומה זה פלא אם בעת היריד בלייפציג יפלו
מחשבות על דבר אין עוד מלבדו.
(אגרות קודש כרך טז עמוד שנ)

התפקיד של פרקליט המדינה
כפי שכותב הנה חתנו הוא פרקליט המדינה ,שלכאורה
ענינו הוא קיום המצוה ובערת הרע מקרבך ,אבל ביאורו,
ברוח ישראל סבא הוא  -על ידי הכשרת המוחין שלא יבואו
לעשות פשע עון וחטא ,ועל דרך כל המחלה  . .לא אשים
עליך (מלכתחילה) כי אני הוי' רפאך ,שזהו אופן רפואה
פריונטיבי.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך י עמוד שס)

לפרסום בגליוןmodaot.sg@gmail.com 050-422-9777 :

