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חשיפת סודות
הקשר המשולש

אותיות הכתב ב״לוחות הברית״ נחשבו מאז נתינתן בהר סיני ,לתופעה על טבעית :״והמכתב מכתב
אלוקים חרות על הלוחות״ .השבוע נחשף סודן של אותיות אלו ,כמאיץ נוסף לגאולה האמיתית והשלימה
צריך לחיות עם הזמן ,כאשר זמנו של יהודי זו פרשת
מדובר בשני דברים שונים "דיו כתובה על הקלף אשר
השבוע וצריך לחיות את הפרשה .לא להסתפק בקריאה ,האותיות הם מהות בפני עצמן ולא מעצמיות הקלף".
אלא פשוט לחיות את הפרשה ,את תוכנה ,פנימיותה
שני סוגי אותיות אלו מבטאים את שתי דרגות
וסודותיה ,בפרט בשבוע בו חל יום ל"ג בעומר ,יום
ההתקשרות של יהודי בהקב"ה ובתורתו .בהנהגה היום
ה"מתן תורה" של פנימיות התורה ,תורת הסוד .אכן
יומית התקשרותנו באלוקות נחשבת כ"אותיות ספר
לא מיקרי הוא שדווקא השבוע אנו זוכים לגילוי אחד
תורה" ,התקשרות שאינה נראית מוחלטת ,ואף נתונה
הסודות הגדולים בתורתו של רשב"י.
לשינויים .בקשר זה הנראה לעיתים גם "דהוי" ,עלולים
בספרו הידוע "ליקוטי תורה" כותב אדמו"ר הזקן ,בעל
להיווצר "סדקים" ולעיתים אף כ"נתק" ,ח"ו )אם כי רק
האימרה של "לחיות עם הזמן" ,כי הפסוק בפתיחת חלקה זמני( .אך גם בשלב זה ,קיים בכל יהודי רובד פנימי יותר,
השני של פרשתנו" :אם בחוקותי תלכו ..ונתתי גשמיכם
נסתר ומוצפן" ,יחידה" שבנפש ,המקשר אותו באלוקות
בעתם" אינו מציין רק את
באופן מוחלט ,ללא
לשכר,
ההתניה בין המעשה
שינויים ,ממש כאותיות
עולים למירון ורואים ניסים
אלא מגלה את סוד הקשר
"החקוקות בלוחות
העצמותי שבינו ית' לבין
הברית".
כל יהודי ובין כל יהודי
אלא שקשר עילאי
הזוהר:
לתורה .ובלשון
זה המוגדר כ"אותיות
"תלת קשרין אינון קוב"ה
החקיקה" ומבטא את
ואורייתא וישראל."..
העובדה ,שבעצם נשמתו,
להבנת קשר זה ,מפנה
כל יהודי חקוק בו ית'
אדמו"ר הזקן את
והאלוקות חקוקה בכל
תשומת לבנו לשני סוגי
יהודי ,מציב בפנינו את
אותיות כתיבה הנמצאים
השאלה האם העניין
בתורה :האחד ,אותיות
התגלה לנו כמידע עיוני
הכתב בלוחות הברית,
גרידא ,או שביכולתנו
עליהם נאמר "והמכתב
צילום :ארהל'ה לעשות עם זה משהו?
מכתב אלוקים חרות על
אלפים רבים מבין העולים השבוע למירון ,ביום ל״ג בעומר ,ניצלו את
ההזדמנות ׳יחידה׳ הכללית
לבקשת ברכה ועצה מהרבי שליט״א מלך המשיח בדוכני האגרות-קודש
הלוחות" .אותיות אלו
היו "חקוקים" בלוחות,
כאן מגיעים למעשה
"מצד אל צד" .סוג השני של אותיות הכתיבה ,אלו הם
ל"סוד הגדול" ,אותו חושף ומגלה הרבי שליט"א מלך
האותיות שבספר תורה .אותיות המתקבלות מדיו הנרשם המשיח .לכל יהודי יש את היכולת לגלות את אותה דרגת
על גבי הקלף.
התקשרות של "אותיות הכתיבה" ,את עצם נשמתו,
לא רק בקיום התורה והמצוות אלא גם בחיי היום יום
שלו .לשם כך יש צורך בלימוד פנימיות התורה ,זו תורת
שתי דרגות בהתקשרות
החסידות ,המעוררת ומגלה את פנימיות הנשמה עד
על ההבחנה הברורה בין השניים ממשיך אדמו"ר הזקן
לרובדיה העמוקים ביותר .זכה דורנו ובידינו ללמוד את
ואומר כי בעוד שהכתב בלוחות הברית מבטא שלימות
תורתו של הרבי שליט"א משיח צדקנו ,תורתו של משיח,
של אחדות ,באשר הכתב "הוא מעצמן של הלוחות
בספריו הקדושים :לקוטי שיחות ,התוועדויות ,ספרי
אשר נחקק מהם ובהם
המאמרים ,דבר מלכות ופיענוחים ועוד ,כאשר בכך אנו
ולא היו האותיות ענין
מתקשרים ל"יחידה הכללית" ,לעצם הנשמה של כלל
הרי
ומהות בפני עצמן",
נשמות ישראל ,הוא הרבי שליט"א מלך המשיח ,שיבוא
התורה
שבאותיות ספר
ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
אלפים בתהלוכות
על פי קריאת הרבי שליט"א מלך
המשיח ,צעדו ביום ל"ג בעומר ,באין-
ספור נקודות יהודיות בעולם ,מאות
אלפי ילדי ישראל ,בתהלוכות מרשימות,
לכבודו של התנא רבי שמעון בר-יוחאי.
הילדים צעדו כששלטי פרסום בנושאי
תורה ומצוות בידיהם ,והתכנסו לכינוסי
מרשימים לרגל שנת "הקהל" .יצויין כי
התהלוכות מתקיימות תחת הכותרת
"יחד כל ילדי ישראל  -לקבלת פני
משיח צדקנו".

חולצות משיח
יצאו לאור חולצות חדשות ,בשלל
מידות ,המפרסמים את בשורת הגאולה,
ומיועדים לפעילות המבצעים .בחזית
החולצה מופיע בקטן דגל משיח,
כשמצידה האחורי ,מודפס סמל משיח,
והכרזת הקודש "יחי אדוננו ."..להזמנת
החולצה ,שי שאולי  -טל'054-300- :
7105

״וואונדערס אין אגרות״
העלון "נפלאות באגרות" באידיש,
נדפס מחדש .בעלון מופיע הסבר
תמציתי על הכתיבה למלך המשיח,
קטעים משיחות הקודש ,ו"פסק הדין"
עליו חתומים רבנים ומורי הוראה כי
הגיע זמן הגאולה והרבי שליט"א הינו
מלך המשיח.

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

נא לשמור על קדושת הגליון

כשבהר ובחוקתי מחוברים
בשבת זו ,אנו קוראים שתי פרשות מחוברות
 בהר ובחוקותי .חיבור זה ,אינו חיבור מקריחלילה ,אלא חיבור ,שכמו כל עניין בתורה ,יש
בו הוראה לכל אחד .ועלינו להבין את הקשר
והשייכות שבין שתי שמות אלו בעבודת
האדם .לשם כך ,עלינו תחילה להבין את ענינו
של כל אחד משמות הפרשות:
״בהר״ :ענינו של "הר" הוא :הגבהה ורוממות.
וענינו בעבודה  -הגבהה ורוממות ממציאות
העולם ,כמו "הר" שגבוה ממקום מישור ,כלומר,
למרות שעל ישראל נאמר ש"אתם המעט מכל
העמים"  ,בכל זאת" ,לא יתבייש מפני בני
אדם המלעיגים" ,מכיון שנמצא מצב של "הר",
בתנועה של הגבהה ורוממות ממציאות העולם.

גבוה אבל נמוך

הר זה ,המוזכר בתחילת הפרשה ,הוא "הר
סיני" הנמוך מכל ההרים .וענינו בעבודה -
שבד בבד עם ההוראה שעבודתו צריכה להיות
בתוקף של "הר" ,דרושה גם זהירות מיוחדת
שלא יבוא לידי רגש של גאוה.
שכן ,התנאי לקבלת התורה הוא  -ענין
ההתבטלות ,וכפי שאנו אומרים בתפילה:
"ונפשי כעפר לכל תהיה )ועל ידי זה( פתח לבי
בתורתך"...

״בחוקותי״" :אם בחוקותי תלכו וגו"'  -מדבר
בכללותו על קיום כל עניני תורה ומצוות ,אך,
בדיוק בלשון "בחוקותי" ,אנו מגלים שמדובר
על סוג המצוות הנקראים "חוקים" .ודבר
זה מלמדנו שקיום כל עניני תורה ומצוות
צריך להיות כמו קיום המצוות של "חוקים"
)"בחוקותי"( ,מתוך קבלת-עול" ,חוקה חקקתי
גזירה גזרתי" " -אין לך רשות להרהר אחריה'...

כפיה דתית?
והענין בזה :היצר הרע -יכול לבוא ולטעון:
מכיון שהתורה היא "חכמתכם ובינתכם",
הרי ראשית יש צורך להבין כל דבר בהבנה
והשגה ,ורק לאחרי שיבין בשכלו אזי יקיים
את המצוות במעשה בפועל .טענה זו הנמנעת
לעיתים :היתכן לכפות על ילדים קטנים אורח
חיים של יהדות ,לימוד התורה וקיום המצוות?
זוהי "כפיה דתית" ..יש להמתין עד שהילד
יתבגר ויהיה עצמאי ,ואז יחליט ויבחר בעצמו
כיצד תהיה דרכו בחיים!...
הנה על זה באה ההוראה של "בחוקותי" -
שקיום כל עניני תורה ומצוותיה צריך להיות

כמו "חוקים" ,כלומר ,דבר ראשון יש לקיים את
הדבר בפועל ממש ,ואחר כך ילמד ויבין את
הדברים שניתן להבינם בשכלו של האדם.

גבוה אבל נמוך

והנה ,שתי ענינים אלו " -בהר" ו"בחוקותי"
 הם שתי תנועות מנוגדות ,שכן" ,בהר"מורה על תוקף מציאותו )מציאות של קדושה,
כמובן( ,באופן של הגבהה ורוממות ,ואילו
"בחוקותי" מורה על ביטול ושלילת מציאותו
בתכלית ,שהרי אומרים לו :אין לך שום דעה
בדבר ,עליך לקיים את רצון הקב"ה.
ולכן ,ב' תנועות אלו בעבודת האדם הם )בדרך
כלל( שתי ענינים שונים ונפרדים .אך ישנם
שנים שבהם קוראים אותם יחד ,ואז ישנה
הוראה הנלמדת מחיבור שניהם:
"בהר-בחוקותי" יחדיו פירושו  -שהעבודה
של שניהם צריכה להיות מעורבת .העבודה
של "בהר" ,תנועת ההתרוממות שלא להתפעל
ממציאות העולם  -היא מצד זה שאין מדובר
בתוקף האישי שלו ,כי אם מפני שכך הוא ציווי
הקב"ה.
וכן לאידך ,שהעבודה של "בחוקותי"" ,חוקה
חקקתי גזירה גזרתי" עד ש"אין לך רשות
להרהר אחריה'  -צריכה להיות מתוך תוקף
של "הר" ,כלומר ,שלילת טענת היצר שלכל
לראש צריך להבין את הדבר בשכלו ,צריכה
להיות באופן של "הר" ,מתוך תוקף ,ובאופן
של הגבהה ורוממות .ובאופן שכזה ניתן לזרז
ולהביא את ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
)עפ״י שיחת ש״פ בהר-בחוקותי תשמ״ה(

לוח השבת

פרשת בהר-בחוקותי
פרקי אבות :ה
הדלק"נ

מוצש"ק

ירושלים 6:54
תל-אביב 7:09
7:02
חיפה
באר-שבע 7:10
ניו-יורק 7:48

8:10
8:13
8:14
8:12
8:54

לפי שעון קיץ

 :‰¯ËÙ‰ה' עוזי ומעוזי  -כי תהלתי
אתה )(„È ,ÊÈ - ËÈ ,ÊË Â‰ÈÓ¯È
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 .

בהר-בחוקותי
אם בחוקותי תלכו  ..ונתתי גשמיכם
בעתם

)ויקרא כו ,ג(

שלימות הבטחה זו תהא בזמן הגאולה
האמיתית והשלמה ,כדברי חז"ל במדרשים
השונים:
וכל גבולך לאבני חפץ  -אמר רבי בנימין
לוי :עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים
אבנים טובות ומרגליות ,וכל ישראל באים
ונוטלים חפציהם מהם.
)ילקוט שמעוני(
ירעש כלבנון פריו  -שיהיו חיטין שפות
זו בזו ונושרות סולתן בארץ ,ואתה בא
ונוטל ממנה פסת של יד ,כדי פרנסתך.
)ספרי(

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

ודם ענב תשתה חמר  -שלא תהיו יגעין
לא לדרוך ולא לבצור אלא אתה מביא
בעגלה וזוקפה בזווית ומסתפק ממנה

היום יותר מתמיד ,רואים

כולל "הדר התמימים"

ניסים גלויים!

שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים

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

שיעורים מידי יום

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

והולך ושותה מן הפטום
מעשה בסופר אחד שהיה עולה לירושלים
בכל שנה ושנה והכירו בו בני ירושלים
שהיה אדם גדול בתורה ,אמרו לו טול לך
חמישים זהובים בכל שנה ושנה ושב לך
אצלינו,
אמר להם יש לי גפן אחת והיא יפה לי
מכולן והיא עושה לי ג' דופריאות )שם
מידה( בכל שנה ,ושש מאות חביות בכל
שנה ,הראשונה היא עושה שלוש מאות,
ושניה מאתיים ,ושלישית מאה ,ואני מוכר
אותם בדמים יקרים הרבה,
וכל השבח הזה לירושלים ,בשביל ניסוך
היין שהיו מקריבין על גבי המזבח בבית
המקדש,
ובזמן הגאולה הקדוש ברוך הוא מחזיר
את הברכות שנאמר )יחזקאל לו ,ח( "ואתם
הרי ישראל ענפיכם תתנו גו'".
)ספרי(

שד' העצמאות  ,67טל' 077-9122-770

בגמרא ,הלכה ומאמרי חסידות
כל יום מהשעה 11:00 :עד 14:00
בימי ג-ד גם בערב20:00 - 19:00 :

דבר מלך
‰„Â·Ú‰ ˙ÏÚÓ
Â˙„Â·Ú·˘ ‰‡ÏÙ‰ ‰ÏÚÓ‰ Ô·ÂÓ
·˙„Á‡Â „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰ÏÙ˙Â ‰¯Â
ÏÎ· ‰Ê È„È ÏÚ Â˙ÏÂÚÙÂ Ï‡¯˘ÈÓ
‰Ê È„È ÏÚ˘ „Ú ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰
ÂÏÎÂÈ˘ ÔÓÊ‰ ÌÈ¯‰ÓÓÂ ÌÈ·¯˜Ó
"ÍÂˆ¯ ˙ÂˆÓÎ" ˙Â·¯˜ ·È¯˜‰Ï
··„¯È˘ ,È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È
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.˘ÓÓ
),‡È Í¯Î ,˙ÂÁÈ˘ ÈËÂ˜Ï
˘((·) ‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯ÙÏ ‰ÁÈ

)תנחומא(

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

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה

בן הרה"ח הרב לוי יצחק זצ"ל שניאורסאהן
נלב"ע י"ג אייר ה'תשי"ג
אחיו של  -יבלחט"א -
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" ,והוא בתוכם,
בגאולה האמיתית והשלימה

המעשה הוא העיקר

נפלאות עכשיו

לקראת סיום הלימוד היומי במחזור השנתי ברמב"ם  -כ"ו אייר

בחזרה לחיים "כהרף עין"

חגיגת סיום הרמב"ם

א" .עושין שמחה לגמרה של תורה" ,ועל דרך זה גם
בסיום דהלכה שלימה – שיכולים גם לכוון )ומה טוב
– שיכוונו( לצאת ידי חובת השמחה בהתוועדות זו,
לאחרי קידוש כו'.1
ב .השמחה 2צריכה להיות גם על ידי אכילה ושתיה
גשמית ,ולא רק לצאת ידי חובתו על ידי השמחה
הרוחנית שבלימוד הלכות )וכו'( ,על דרך ובדוגמת עונג שבת על ידי
אכילה ושתיה גשמית דווקא.3
ג] .בשבת קודש ב' דשבועות תשמ"ט ,סיימו הלכות פסולי המוקדשין,
ואמר [:מה טוב – 5שעל כל פנים התחלת חגיגת הסיום תהיה עוד ביום
השבת קודש זה )לאחרי תפלת המנחה( ,לפני מוצאי שבת קודש שבו
מתחיל כבר השיעור דהלכות  . .ומפני קוצר הזמן – 4תהי' ההתחלה ביום
השבת קודש בזמן מועט בכמות ,וימשיכו בזה בימים שלאחרי זה.5
ד .וכדאי ונכון שגם ההתחלה ביום השבת קודש זה תהי' "ברוב עם",
על כל פנים – בשלשה ,ועל אחת כמה וכמה בעשרה ,כמארז"ל "עשרה
שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרוי' ביניהם ,שנאמר אלקים נצב
בעדת א-ל".6
ה .לימוד ההוראה ]ורמזים עמוקים [7בעבודת ה' ,הוא בפרט בנוגע
לסיומי והתחלות ההלכות שברמב"ם.8
ו] .בסיום ההתוועדות דש"ק ב' דחה"ש תשמ"ט אמר [:יתנו קנקן משקה
מהתוועדות זו עבור ה"סיום" – לאלה שכבר התעסקו בעריכת ה"סיומים"
הקודמים בד' אמות אלו ,שכבר הורגלו בעריכת ה"סיומים" בסדר מסודר,
ויש להם "חזקה" וכו' )באופן שאין חשש של השגת גבול(.9
 (1ש"פ בשלח תשמ"ט – התוועדויות ע' :273
"ובנדון דידן ,הלכות ברכות".
 (2ש"פ בשלח תשמ"ט שם" :ויש להוסיף,
שהשמחה צ"ל  . .גשמית  . .ולא רק ע"י השמחה
הרוחנית שבלימוד  . .ובפרט כשיש לו "חידוש"
– תירוץ על שאלה וקושיא )שנדמה לו שהיא
שאלה וקושיא( חזקה ,וכיו"ב ,בהלכות אלו ,שאז
השמחה היא גדולה ביותר ,ואעפ"כ ,יש לקשר זה
גם עם שמחה בעניינים גשמיים ,ע"ד ובדוגמת
וכו'".
 (3ש"פ בשלח תשמ"ט שם .וראה משיחת ש"פ
נשא תשמ"ט – התוועדויות ע' " :351וכאן המקום
להזכיר ע"ד סיום הלכה ברמב"ם – שבשיעור
היומי דט"ו סיון )שמתחיל במוצש"ק זה( מסיימים
הלכה ברמב"ם )הלכות קרבן פסח( ,ובודאי יערכו
"סיום" לגמרה של תורה ,כרגיל בכגון-דא" .וראה
ש"פ האזינו תש"נ – התוועדויות ע' " :91ובזה
נכלל גם עריכת התוועדויות של שמחה ,החל
מיום הש"ק ומוצאי ש"ק ,ובפרט בקשר ובשייכות
לסיום הלכה ברמב"ם" .וראה ש"פ קרח ,ה' תמוז
תשמ"ט – התוועדויות ע' " :420נהוג לסיים
בחלוקת משקה עבור התוועדויות ומסיבות
שונות בקשר לעניני יהדות תורה ומצוותי',
וכרגיל ,יעלו ויכריזו פרטי הדברים ,ויזמינו
המסובים להשתתף בהתוועדויות ,כולל ובמיוחד
– שמהם יראו וכן יעשו" .ולכל לראש – בנוגע
להתוועדות שמתקיימת במוצאי ש"ק" ,סעודתא
דדוד מלכא משיחא" ,בקשר לסיום והתחלת
הלכה חדשה בשיעור היומי ברמב"ם".
)" (4שהרי ישנם עוד כו"כ ענינים שצ"ל ביום
זה ,החל מתפלת המנחה ,והתוועדות בזמן הרגיל
כבכל שנה ושנה(".
 (5יום הש"ק ב' דחג השבועות )התוועדות
א'( תשמ"ט – התוועדויות ע' " :273וכיון
שבשיעור היומי ישנו סיום של הלכה )הלכות
פסולי המוקדשין( ,כמוזכר לעיל – יש לעורר ע"ד
עריכת "סיום" ,שמחה לגמרה של תורה ,כנהוג
בכגון-דא .ומה טוב וכו"".
 (6תשמ"ט שם" :באופן ד"דקדמא שכינה
ואתיא" )קודם שיהי' כל העשרה( ,ודוגמתו גם
בהתוועדות של עשרה מישראל שהקב"ה

מקדים ובא להתוועדות ,כביכול ,עוד לפני בואם
של העשרה מישראל".
וראה ש"פ בהר תשמ"ט – התוועדויות ע' :165
"ועוד ענין בנוגע לעריכת התוועדות – בקשר
ובשייכות לסיום הלכות כלי המקדש" ,סיום"
בתורה ,שמחה לגמרה של תורה ,ובודאי יעשו
ה"סיום" "ברוב עם )שעי"ז( הדרת מלך" ,ע"י
ריבוי המשתתפים".
 (7ל"ג בעומר תשמ"ט – התוועדויות ע' :174
"...שנוסף על לימוד פשוטן של הלכות אלו ,יש
למצוא בהם רמזים עמוקים בעניני עבודת ה',
שכן קרבנות )שמקריבים ע"ד המזבח – שאודותם
נאמרו כל פרטי הדינים בהלכות איסורי המזבח(
הו"ע כללי ועיקרי בעבודת ה' ,עד כדי כך ,שכללות
עבודת האדם נקראת בשם "קרבן"  . .ועד"ז
כללות ענין המקדש )הלכות ביאת המקדש( רומז
על המקדש שבכאו"א מישראל  . .ובנוגע לעניננו:
בסיום הלכות ביאת המקדש והתחלת הלכות
איסורי המזבח )בשיעור היומי( – סיום והתחלה
השייכים זה לזה ,ככל סיום והתחלה שנעוץ סופן
בתחלתם ותחלתן בסופן ,ועל אחת כמה וכמה
בסיום והתחלה באותו שיעור דג' פרקים ליום .
 .מודגש נעיצת דרגא הכי אחרונה בהדרגא הכי
עליונה  . .כדלקמן" .עיי"ש.
 (8ש"פ תזו"מ תש"נ – התוועדויות ע'
" :132וכאן המקום להזכיר ולעורר עוה"פ ע"ד
ההתחזקות בלימוד שיעורי הרמב"ם ,כולל גם
לימוד ההוראה בעבודת ה') ,על פי מה שכתב
הרמב"ם ש"רוב דיני התורה אינן אלא  . .לתקן
הדיעות וליישר כל המעשים"(  . .ובפרט בנוגע
וכו'".
 (9יום הש"ק ב' דחג השבועות )התוועדות א'(
תשמ"ט – התוועדויות ע' " :273וכגיל בכגון-דא
– יעלו ויכריזו ע"ד ה"סיום"" .וראה ש"פ אחרי
תשמ"ט – התוועדויות ע' ]" :77לאחרי חלוקת
המשקה וההכרזות – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:
יש ענין נוסף שלא הכריזו אודותיו ,ולכן אכריז
בעצמי – שבודאי יעשו שמחה לגמרה של תורה,
בקשר לסיום הלכות תרומות לרמב"ם ,ויעשו
זאת בהקדם האפשרי ,עוד לפני המשך ה"כינוס
תורה" ביום הראשון ,ויה"ר שיהי' בהצלחה רבה,
ומתוך שמחה וטוב לבב ."[. .
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רגש נחיתות כלפי הגוי
ישנם יהודים שרגש הנחיתות שלהם כלפי
גויים וגוי'שקייט הוא גדול כל כך ,עד שאינם
מסוגלים להשתחרר מרגש הכניעה ונחיתות כלפי הגוי!
ועד כדי כך שנדמה להם שזהו דבר טוב .בזה מתבטא
אצלם ה"גאון יעקב" ,רחמנא לצלן!
)ש"פ בא תשד"מ(

את חג הפסח ,והימים שקדמו לו,
קשה ,כשהרופאים מגדירים את
הם עשו בפינות נידחות בעולם .כך
חייה כ'נס' .בנוסף היא נכנסה למצב
זה בכל שנה ,עם התקרב חג הפסח,
'קומה' ושוכבת ללא שהיא מגיבה
יוצאים מאות רבות ,של תלמידי
לסובב אותה כלל.
ישיבת חב"ד ב ,770-ובוגרי מחזור
מספר ימים לאחר מכן ,הגיעו לבית
ה'קבוצה' )התלמידים מישראל
חב"ד ,הוריה של הצעירה ,שבקשו
שלומדים ב ,(770-לפעילות מיוחדת
לדעת האם יש באפשרותינו ,להשיג
של הפצת תורה ויהדות במקומות
בעבורה איזו ישועה ניסית .לבית
נידחים בהם גרים יהודים.
חב"ד ,הם הגיעו כמובן לאחר ביקור
הקצרה,
עם סיום עונת הפעילות
אצל בתם ,מה שעורר את מפלס
למקום
הצעירים,
חוזרים השלוחים
החששות בקרבם...
לימודם ,מי ב ,770-ומי באחת
מיהרנו להסביר להם על הכתיבה
מהישיבות הפזורות ברחבי העולם.
לרבי שליט"א מלך המשיח
כעת עם סיום ימי החג ,התיישבו
באמצעות ה'אגרות קודש' תוך שאנו
ב-
השלוחים ,להתוועדות חסידית
מציינים ,כי ב"ה עד היום נושעו
הלומדים
 ,770כשסביבם ,חבריהם
בזכות קבלת הברכה ,מאות אלפי
בישיבה ,כשהם מחכים לסיפורי
אנשים ,חלקם אפילו ממצבים קשים
הניסים ,שכמובן החלו להתגלגל.
ביותר.
בבוליביה
אחד מהשלוחים ששהו
לאחר הכנות מתאימות ,כפי
המוות":
"דרך
סיפר את המופת על
שהדרכנו אותם ,הם התיישבו
"למי שלא שמע,
לכתיבת בקשת
נתיב דרך המוות
הברכה .על הנייר הם
זוהי דרך עפר רעועה
העלו ,את מצבה של
וצרה החצובה על
בתם ,כשהם פונים
צלע שרשרת הרים,
ומתחננים שיזכו
שרובה בעלייה חדה
לראות ברפואתה
או בירידה.
המהירה.
רוחב הדרך אינו עולה
את מכתבם ,הם
על ארבעה מטרים,
הכניסו לתוך כרך
אפילו
כשבדרך כלל
י' של אגרות קודש,
דרך המוות ,בוליביה
פחות מכך .הנסיעה
שעמד במקום ,תוך
אורכת מספר שעות .כשכל העת
שהם בוחרים בו באקראי ,מתוך
פרושה מצד הדרך תהום של 350
הסט .לאחר שהכריזו ,כמקובל "יחי
מטרים.
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד" ,הם מיהרו לפתוח את
לא לחינם נחשבת הנסיעה ב"כביש
הכרך ,היכן שהכניסו את מכתבם,
המוות" לאחת הדרכים המסוכנות
כשב"השגחה פרטית" הוא נפתח
בעולם .על פי הערכות ,מידי שנה
להם בעמודים קנד-קנה.
גובה את חייהם של כשלש מאות
איש .ניתן להבין ,כי כל ידיעה על
המכתבים בעמודים אלו ,עוסקים
תאונה בכביש המוות ,מייד מקפיצה
במעלת ימי החנוכה ,תוך שהרבי
אצלינו את החששות...
שליט"א מלך המשיח מציין כי
ימים אלו הינם ימי ניסים ומאציל
באחד הימים ,הגיעה אלינו הידיעה
מברכותיו.
על אחת הצעירות מישראל ,שביכרה
כמו צעירים רבים ,לעשות את
עד כמה הישועה קרובה ,הם אפילו
המסלול באופניים .במהלך הדרך,
לא נאלצו לחשוב .מייד עם קריאת
היא עברה תאונה שאירעה בעת
המכתב ,צלצל הטלפון בבית חב"ד,
שהגיחה מולה משאית ,ומתוך רצונה
הם נקראו לשוחח עם בית הרפואה,
שלא להקלע למצב מסוכן בו היא
כמשם מבשרים להם שב"ה בתם
תמצא את עצמה ,בין המשאית
התעוררה ברגעים אלו.
לתהום  -היא סטתה בחדות,
בחסדי שמים ,גם קצב החלמתה
נתקלה באבן ונפלה.
עורר את התפעלות הרופאים,
מאז הנפילה ,שבה נפגעה בראשה,
שעמדו משתוממים על גודל
היא שוכבת בבית הרפואה ,במצב
הניסים.

כותבים למלך המשיח  -ורואים ניסים!

ניתן לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ,ולקבל
ברכה ,עצה והדרכה ,באמצעות ה"אגרות קודש"
און ליין  -מכל מקום ,בכל שעה!
כנסו לאתרwww.igrot.com :
ניתן לכתוב במגוון שפות :עברית  /אנגלית  /רוסית

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

אייר פרק ליום

ו' כא הל' אבל ,פרקים ט-יא

הל' מלכים ומלחמותיהם,
פרק ז
פרק ח

א' כג הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח,
פרקים א-ג
ב' כד פרקים ד-ו

פרק ט

ש' כב פרקים יב-יד.

ג' כה פרק ז-ט
ד' כו פרקים י-יב.
ה' כז אז וגו' .כל המצות ..שנת החמה

פרק י
פרק יא

סיום הרמב"ם פרק יב.

סיום הרמב"ם

אז' וגו' .כל המצוות  -מה'
מצעדי גבר כוננו

מדיטציה נשמתית עם ניגונים חסידיים
את הפעם הראשונה בה השתתף הרב עמרם
מויאל ב'סדר ניגונים' בישיבה בכפר חב"ד
– הוא לא ישכח לעולם .היה זה לפני כשלושים
שנה כשהרב מויאל – אז צעיר מתקרב לתורה
ומצוות בתחילת דרכו – הוזמן לשבות בישיבה
בכפר חב"ד .שיאה של החוויה מבחינתו אירעה
כשבשעת דימדומיה של השבת הוא מצא את
עצמו עומד בבית המדרש הגדול בישיבה,
מצטופף יחד עם מאות בחורים שמנגנים
בדביקות עילאית ניגונים חסידיים שסחפו אותם
אל עולם הנפש ,בנגינה ערבה שהדהדה בחלל
והרטיטה את ליבות כולם.
עד אז הוא הספיק להכיר ולהתחבר אל כל סוגי
המוזיקה של העולם הגדול וחשב לתומו כי
הפנים את כל ניביה השונים ,אולם לפתע חש כי
הניגונים החסידיים שואבים אותו למקום חדש
בנפש שכלל לא הכיר עד לאותם הרגעים.

מסביב לעולם
בשנים האחרונות הוא מאמץ את אותה חוויה
ל"מדיטציה" של ניגונים חסידיים שהוא מעביר
ברחבי העולם – שזכתה לשם עולמי חסר
תקדים  -וזוכה להיפגש שוב ושוב עם צעירים
ומבוגרים שנפתחים לנשמתם באמצעות הנגינה
החסידית ,בדיוק כפי שאירע לו עצמו לפני
עשרות שנים.
ההצלחה רבה נרשמת בסדנאות ,כשחלקם של
המשתתפים מציינים את קסמו האישי של
הרב מויאל וגישתו הייחודית ,וחלקם מדגישים
בעיקר את האופן החי בו מוגשים הניגונים.
למרות ההצלחה של הרצאותיו הרבות בתחומים
שונים ,גולת הכותרת בפעילותו היא "מדיטציית
הניגונים" ,המשלבת מדיטציה יהודית הנעשית
בטכניקה של מוזיקה עם ניגונים.

הרב עמרם מויאל )מימין( עם צעירים באחת הסדנאות

סדנה זו הפכה בשנים האחרונות למבוקשת
בקרב בתי חב"ד ברחבי העולם כולו והוא ביקר
כבר במספר נכבד של מדינות על פני הגלובוס
בהם העביר את הסדנא .כיום כוללת פעילותו
סופי שבוע וסמינרים שהוא מעביר בעולם כולו.

תחליף לעבודה-זרה
כשהוא נשאל על הסוד שמאחורי הצלחתו
הוא משיב בפשטות כי את הכוח להעברת
סדנאות באופן מורכב כל-כך ,הוא שואב מדבריו
הקדושים של הרבי מלך המשיח שליט"א
שזעק על כך שיש להציב אלטרנטיבה לדפוסי
המדיטציות השונות הרווחות בעולם ומהוות
עבודה זרה של ממש.
בין השאר ,כתב הרבי מלך המשיח שליט"א
פעמים רבות בנושא זה ,לאנשים שהתעסקו
בעבר בעריכת מדיטציות וביקש מהם לנסח
שיטות למדיטציה על-פי התורה הקדושה,

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הגמגום  -מחוסר בטחון

במענה למכתבו  . .אודות שמגמגם בדבורו ,והיה
בטפול אצל מספר רופאים ולעת עתה לא עזר לו.
וכיון שרופאים מומחים במקצוע יש להם טפול
העוזר על כל פנים במדה חשובה ,יחקור למומחה
במקצוע האמור ויפנה אליו ,אלא שעל פי מאמר
רבותינו ז"ל ,שהצנור לקבלת ברכות ה' ית' הם עניני
תורה ומצות מובן ופשוט שעליו להוסיף בהתמדה
ושקידה בלימוד התורה והידור בקיום המצות,
שעי"ז יתוסף בברכות ה' ית' בהמצטרך לו.
כן להעיר אשר ברוב הפעמים קשור ענין הגמגום
בחוסר בטחון עצמי ,ויראת בני אדם ,שמזה מובן
אשר כשיהיה חקוק במוחו תמיד הענין דשויתי ה'
לנגדי תמיד ,ואשר הוא ית' הוא עצם הטוב ורוצה

להיטיב לברואיו ,ומשגיח בהשגחה פרטית על כל
אחד ואחת ,וכמבואר ענינים אלו ביחוד בתורת
החסידות ,הרי ימעט זה ויחליש התופעות בלתי
רצויות בחוסר בטחון ויראת בני אדם ,וכמו שכתוב
)מאגרת ז׳רפב(
ה' לי לא אירא.

צמאון רוחני
הסדנה עצמה המלווה במספר כלים עברה
פיתוח איכותי של אמנים מקצועיים ,ביניהם גם
חב"דיים ,שהניבו את היצירות המביאות ניגונים
מיוחדים כמו ארבע בבות ,אנעים זמירות ועוד.
בין השאר מופיע הרב מויאל מספר פעמים
בשנה בפסטיבלים המתקיימים בארץ ,כשגם
שם נמשכים בכל פעם מאות מקרב המשתתפים
הבאים בצימאון למיסטיקה וניו-אייג' ומוצאים
עצמם בסדנה ייחודית שמביאה אליהם חוויה
יהודית יוצאת דופן.
באחת מסדנאות המוזיקה שהעביר בבית
חב"ד במזרח .הבחינו המשתתפים בבני הזוג,
מוסיקאים במקצועם ,שהתעלפו על מקומותיהם.
לאחר מכן סיפרו כי הרגישו בהתרגשות עצומה
שלא יכלו לשאת בתוכם ונשאבו למקום אחר.
"את הצמאון שלהם לרוחניות ,עלינו לנצל לגילוי
האור ולקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח".

יש לכם:
בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?
אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

ימי הספירה ענינם רפואה

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב,
וכיון שאין מזכיר בהנוגע לבריאות ,בודאי סימן הוא
אשר בסדר הענין וכן בהנוגע לזוגתו תחי'.
וכיון שענין ימי ספירה הוא שבכל יום מוסיפים על
יום הקודם )שלכן לא בא במספר באופן סידורי ,יום
שני וכו'( ,הרי גם בעניני בריאות וכל עניני טוב יהיה
באופן כזה ,ובזה כמובן וגם פשוט בהנוגע להפצת
)אגרת ז׳רצ(
המעינות חוצה.

יש לנו חדשות בשבילך...

אתר הגאולה
חדשות ,דעות ,חדשות חב"ד ,עניני גאולה ומשיח
וכל מה שצריך  -בלחיצת כפתור

www.hageula.com
דיווחים שלחו לאימייל האדום:
hageulacom@gmail.com
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

שיהוו תחליף למדיטציות המושתתות על עבודה
זרה .ואף דיבר על שני ההיבטים בדבר ,האחד
שיש בכך להציל את אותם יהודים שנכשלים
במדיטציות בעלות מוטיבים של עבודה זרה,
וההיבט השני הוא הכוח הגדול שיש במדיטציות
כדי לרפאות את הנפש ובאמצעות יצירת
מדיטציות באופן כשר יהיה ניתן להפיק מהם
תועלת רבה ולהביא מרגוע ליהודים רבים.
עם קו זה הוא בילה שבועות ארוכים ברחבי
המזרח ,מחפש נשמות תוהות בבתי חב"ד
ומעביר שוב ושוב סדנאות ל"מדיטציה" יהודית,
כתשובה למדיטציות הזרות אותם מחפשים
עשרות אלפי התרמילאים המשוטטים במזרח
הרחוק במטרה לחפש את נפשם.

יצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים
צלצלו כעת:
052-623-7708

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

טלפון רב קווי 03-5017702

