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מקובל לחשוב שחודש תשרי הינו חודש כללי 
כל  על  כללית  השפעה  עם  מועדים  בו  שיש 
את  שחותמת  בראשית  שבת  ואפילו  השנה, 
את  שנותנת  בכך  כללית  שבת  היא  החודש 
כאן  שהסברנו  כפי  כולה,  השנה  לכל  הכוח 

באריכות בשבוע שעבר.

חודש  מרחשוון,  בחודש  כבר  אנו  כעת  אבל 
שהדגש בו הוא על התפקיד והמשימות שיש 
לנו  נכונה  וכאן  היומיומית,  במציאות  לנו 
ה'תשנ"ב,  בשנת  נח  פרשת  שבשבת  הפתעה 
הרבי חידש שגם "שבת נח" היא שבת כללית 
שיש לה השפעה על כל ימות השנה הנוכחית 

ואפילו על השנים הבאות עלינו לטובה.

מדוע "שבת נח" היא שבת כללית?
"שבת נח" קשורה לא רק עם אישיותו של נח 
של  תוכנו  עם  גם  אלא  המרתק,  חייו  וסיפור 
הוא  נח  שבת  של  הכללי  התוכן  השבת.  יום 

נח מלשון מנוחה, כאדם  מנוחה, כפי שאדמו"ר הזקן מפרש שהמילה 
לקחת  כדי  נועדה  זו  שמנוחה  לחשוב  מקום  היה  ממלאכתו.  השובת 
פסק זמן מהעבודה בששת ימי החול, כדי לקבל כוחות חדשים לעבודת 
השבוע שבא לאחר מכן, אבל בשבת נח יש משמעות נוספת למנוחה זו, 

המנוחה של שבת זו מאפשרת לנו לעשות 'חשבון נפש'.

המיוחד שב"שבת נח" הוא שדווקא עכשיו יש לנו את האפשרות לבחון 
איך הכוחות של  חודש תשרי באים לידי ביטוי בפועל, שהרי שבת זו 
היא השבת הראשונה אחרי שבוע ימות החול הראשון שאחרי תקופת 
כל  את  בפועל  ליישם  התחלנו  שבו  הראשון  השבוע  אחרי  החגים, 
ההחלטות הטובות שקיבלנו לקראת השנה החדשה, כעת ניתן להתבונן 
וההשפעות  ה'אורות'  כיצד בפועל מימשנו את  ולבחון  בשבוע החולף 

הגדולות שקיבלנו בתקופת החגים.

פעמים רבות אדם נמצא במצב מרומם בזמן של התעוררות, אבל כאשר 
הוא 'יורד' לעולם המעשה הוא לא מצליח ליישם זאת, ולכן ישר אחרי 
השבוע הראשון של העבודה בפועל אנחנו נעצרים שוב לחשבון נפש 
לראות כיצד הצלחנו ליישם בפועל את האורות וההשפעות. לא מדובר 
על גיוס כוחות חדשים אלא רק חשבון נפש של התייעלות, של ניתוב 
בבחינת  והיא  כללית  שבת  גם  היא  נח"  "שבת  לכן  הכוחות.  של  נכון 
החותם הסופי בנוגע לעבודה בפועל במשך השנה הבאה עלינו לטובה.

חשבון נפש של זמן הגאולה
לפי זה גם נבין כיצד 'חשבון הנפש' של שבת נח שונה מחשבון הנפש 
שעשינו באלול-תשרי. בחודש אלול עיקר העבודה הייתה בנוגע לתיקון 

העבר  על  ומחילה  סליחה  בקשת  העבר, 
וקבלת החלטות טובות לעתיד, כעת בשבת 
נוח, אנו לא מתעסקים עם העבר, העבודה 
היא לחזק את ההחלטות הטובות שקיבלנו 

בנוגע לעתיד.

על  ותענוג  שמחה  מתוך  נעשה  זה  לכן 
גבוהה  למדרגה  להגיע  לנו  שיש  ההזדמנות 
רגש  ללא  לטובה,  עלינו  הבאה  בשנה  יותר 
של צער ומרירות, אלא עם הפנים קדימה. זה 
גם מתאים לכך שחשבון הנפש נעשה ביום 
שמחה  של  יום  הוא  ששבת  כידוע  השבת, 
)ככתוב "וביום שמחתכם" – אלו השבתות(.

העם כבר מוכן
אנו  לעצמנו,  בנוגע  נפש  לחשבון  מעבר 
עושים גם חשבון נפש של כלל ישראל ביחס 
לתכלית והשלימות של כל המציאות שזו הגאולה האמיתית והשלימה. 
כל  הדורות,  כל  לאורך  ישראל  עם  על  שעבר  במה  מתבוננים  כאשר 
הניסיונות והקשיים שעם ישראל עבר ועם כל זה ישנה כיום התעוררות 
גדולה בעם ישראל ורצון עז להתקרב לקדוש ברוך הוא, המסקנה היא 
שבוודאי עם ישראל מוכן לגאולה וכעת אין הדבר תלוי אלא במשיח 
בנוגע  העבודה  רק  היא  שנותרה  העבודה  כעת  כלומר,  עצמו,  צדקנו 

למשיח – קבלת פני משיח צדקנו. 

אמנם כאשר כל אחד מסתכל על עצמו הוא יכול לראות דברים הדרושים 
תיקון, אך כאשר מסתכלים על התמונה הגדולה, כאשר מסתכלים על 

עם ישראל בכללות, אזי העם כבר מוכן לגאולה. 

למה הדבר דומה? אדם בריא שיש לו מיחוש או חולי באחד מאבריו, אינו 
אדם חולני בכללותו, אדרבה דווקא בגלל שהוא אדם בריא בכללותו יש 
לו יכולת לטפל במיחוש הפרטי, כך עם ישראל הוא בדוגמת אדם שגופו 
המיחוש  בדוגמת  הם  הפרטיות  והבעיות  לגאולה,  ומוכן  ושלם  בריא 

הקל. 

כל אחד  והמצב הפרטי של  בתיקון המעמד  הפנימית  הכוונה  ממילא, 
והנעלה  המרומם  במצב  צדקנו  משיח  פני  את  לקבל  שנזכה  כדי  היא 
ביותר שביכולתנו להגיע אליו. הידיעה שהרגע בו נזכה לקבל את פני 
אותנו  מעורר  אותנו  מעוררת  אחת,  פעם  רק  יקרה  בפועל  המשיח 

להתכונן לכך בצורה הכי נעלית.



הכח שבך
ספר החת"ת נשאר בשלימותו

הרב עמרם לחיאני הוא אחד מקוראי העלון הקבועים, כשיצאנו במיזם מיוחד לקחת 
 שותפות בעלון המיוחד הזה, ואף הבטחנו דולר של הרבי מליובאוויטש לברכה 
ונידב  יצר איתנו קשר  ישר  למי שיקח שותפות בהוצאות ההדפסה, הרב עמרם 
מעצמו כמה דולרים, כששמענו על הניסים שזכה לראות מהרבי מליובאוויטש, 

ביקשנו ממנו לשתף את קוראי העלון.
ניסים כהנא

הדרך לחב"ד
גדלתי בקרית גת במשפחה דתית לאומית, לא הייתי קשור לחב"ד אבל 
חב"ד  של  ספר  בבית  שלמדה  כלתי  החתונה,  לקראת  תשל"ט  בשנת 

"בית רבקה", ביקשה שנכתוב 
לחתונה,  ברכה  לקבל  לרבי 
מהרבי  וקיבלנו  כתבנו  אכן 
וכאן  לחתונה,  ברכה  מכתב 
התחיל הקשר שלי עם חב"ד. 

את  קניתי  תשד"מ,  בשנת 
הרכב הראשון שלי, גיסי אמר 
בשבילי  מתנה  לו  שיש  לי 
הוא  החדש,  הרכב  לכבוד 
הביא לכבוד זה ספר שבתוכו 
התהלים  החומש,  את  יש 
והתניא והסביר לי שזה נקרא 
חומש,  תיבות  )ראשי  חת"ת 
ובנוסף הביא  תהלים, תניא(, 

לי גם קופת צדקה.

הוא  מהרבי,  הבטחה  יש 
לי, שזו סגולה לשמירה  אמר 
את  ברכב  כששמים  והצלה 
קופת  ואת  הקודש  ספרי 
שחשבתי  זוכר  אני  הצדקה, 
לעצמי, "מה יש לי להפסיד?", 
לתא  הספרים  את  והכנסתי 

הכפפות ברכב.

בדרך חזרה הרכב עלה 
באש

זמן קצר לאחר מכן בה' טבת 
באותה שנה, נסענו עם הרכב 
ברכב  היינו  בחיפה,  לחתונה 
מבוגרת,  ואישה  זוגות  שני 

לנסוע  המשכתי  מהרכב,  דלק  של  ריח  להריח  התחלתי  חזרה,  בדרך 
וחיכיתי להגיע למקום מואר בו אוכל לעצור ולבדוק במה מדובר, לאט 
ברמזור  שעמדנו  בזמן  אשדוד,  לצומת  וכשהגענו  התגבר  הריח  לאט 

מהר  עלה  ברכב  החום  הרכב,  של  מהמנוע  להבות  לעלות  התחילו 
מאוד, הדלתות היו לוהטות ובנס הצלחנו לחמוק מהרכב, הספקנו עוד 

להוציא משם את הדודה המבוגרת ורגע אחרי הרכב כולו עלה באש. 

שם  שעברה  צבאית  משאית 
מטף  עם  לעזור  וניסתה  עצרה 
הועיל,  ללא  אך  אש  כיבוי 
הגיעו  האש  מכבי  שצוות  עד 
הקצין  הפח.  רק  נשאר מהרכב 
לבדוק  התחיל  האש  מכבי  של 
הכפפות  ומתא  הרכב,  את 
החת"ת  ספר  את  הוציא  הוא 
שנשאר שלם!! הספר נשרף רק 
נשארו  האותיות  אך  בצדדים, 
בשלימותן )ראו בתמונה בצד(.

המופת הזה התפרסם במהרה, 
שנה  שבאותה  כך  כדי  עד 
קופת  הפיק  התחבורה,  משרד 
הרבי  של  תמונה  עם  צדקה 
שישימו  לנהגים  וחילק  עליה 

ברכבים.

הברכות של הרבי
נשואים  היינו  תשמ"ט  בשנת 
זכינו  וטרם  שנים  עשר  כבר 
לפרי בטן, החלטנו לנסוע לרבי 
לקבל את ברכתו. נסענו בחודש 
חזרה  לחזור  ותכננו  א'  אדר 
לארץ לפורים. בפועל כשהגענו 
הרגשנו  שלא  קדושה  הרגשנו 
הביקור  את  והארכנו  מעולם 
הזמן  במהלך  פורים.  אחרי  עד 
שהיינו שם הרבי חילק דולרים 
זכינו  הכל  ובסך  פעמים  כמה 
לקבל מידו הקדושה כ29 דולר.

ברכה  לבקש  שהספיקה  לפני  עוד  עברה,  שאשתי  הראשונה  בפעם 
מהרבי, הרבי אמר לה "זה בשביל הבת", כאשר אני עברתי וביקשתי 

ברכה, הרבי ענה לי "בשורות טובות בקרוב". 

מופתים מתגלגלים

שיעור יומי השווה לכל נפש
ספר חת"ת )חומש תהלים תניא( ברכב זו אכן סגולה לשמירה והצלה כפי שחוויתי זאת על בשרי, אבל מעבר לכך ישנו השיעור היומי בו 

לומדים מדי יום את החלק של אותו יום מהפרשה, מהתניא ומספר התהלים, זוהי תקנה של הרבי, זהו צינור השפע של דורנו.

מדובר בסך הכל בלימוד של כמה דקות ביום, ובמהלך שנה שלימה לומדים את כל החומש עם פירוש רש"י, את כל ספר התניא ואת כל ספר 
התהלים, מוסיפים גם לימוד ברמב"ם היומי, וכך מסיימים גם את כל התורה שבעל פה. נמצאים כעת בתחילת שנה וזהו זמן מצוין להצטרף 

למעגל הלומדים.



הכח שבך

> המשך מעמוד הקודם

סינגאווי  הרבנית  דרך  קיבלנו  נוספת  ברכה 
וביקשה  הרבי  מול  עברה  שכאשר  גת,  מקרית 
ברכה בשבילנו הרבי אמר לה "בשורות טובות לכל 
המשפחה", כעת כבר היינו בטוחים שיהיו לנו כמה 

ילדים. אבל לקח עוד זמן עד שהברכה התממשה.

נס לאחר 18 שנה!
של  קלות,  לא  שנים  שמונה  עוד  עלינו  עברו 
בברכותיו  ביטחון  עם  אבל  באמונה,  ניסיון 
של הרבי ובשנת תשנ"ז 18 שנה! מאז החתונה 
נולדה ביתנו הראשונה ושנתיים לאחר מכן הבן. 
הודיה  סעודת  עשינו  הראשונה  הלידה  לאחר 
גדולה שם הראינו את קטע הוידאו בו הרבי אמר 

לאשתי "זה בשביל הבת". 

במהלך השנים קיבלתי על עצמי את תקנות הלימוד של 
הרבי שיעורי החת"ת )חומש, תהלים, תניא( והרמב"ם 

היומיים, וכיום ביתנו הוא בית חסידי לכל דבר.

ראינו את הברכה של הרבי בעוד המון מקרים נוספים, 
אבל מה שחשוב לי כעת הוא להעביר את הברכה גם 
אביב'  'רמת  העלון  את  קורא  אני  שבוע  כל  הלאה, 
של  דולרים  מבקשים  שאתם  כששמעתי  ונהנה, 
וממנים  שעוזרים  לתורמים  לחלק  מנת  על  הרבי 
את העלון, קיבלתי על עצמי לתרום כמה דולרים. 
יהודי  כל  לחבר  אדיר,  הוא  המיזם  של  הרעיון 
דולר  יהודי לקבל  לכל  לברכות של הרבי, לאפשר 
של הרבי, אני בטוח שמי שיקבל אותם ירגיש את 
הברכה של הרבי מלווה אותו כשם שאני הרגשתי.

האם צריך להיות מושלם?
רחל בולטון מפתחת שיטת תעצומות

על פי רוב מושלמות היא פסגת השאיפות של רוב האנושות. להיות 
מושלם מתפרש כשיא אישי או משהו שצריך וראוי לשאוף אליו.

אבל מסתבר שהצורך להיות מושלם הוא מה שבסופו של דבר מעכב 
את ההתפתחות שלנו כבני אדם. השאיפה למושלמות גורמת לנו 

להציב לעצמנו רף גבוה.

מוותרים  שאנחנו  מושג,  לא  כך  כל  הוא  גבוה,  שלנו  כשהרף  אבל 
עליו עוד לפני שבכלל ניסינו..

לא  בעיית פרנסה  זוג, שהתמודדו עם  לפני כמה חודשים אימנתי 
השיחה  תחילת  לאחר  מהר  די  עובד.  לא  והבעל  מאחר  פשוטה 
אפשר היה להבין איפה טמונה הבעיה – ברף הגבוה שהוא הציב 
לעצמו "יש לי חזון" הוא אמר "והחזון הזה הוא להרוויח מינימום 
יוצא  20,000 שקלים בחודש. על פחות מזה" הוא הוסיף "אני לא 

מהבית".

אז יש לו רף גבוה - אבל פרנסה? לא ממש.

לא בשביל זה נולדנו
לחוסר העשייה שלנו,  נפלא  תירוץ  גם  לנו  יש  גבוה  כשהרף שלנו 

לרביצה שלנו במקום, לזה שאנחנו לא מתקדמים ומתפתחים.

או  שנולדנו  הסיבה  לא  גם  זו  מושלם.  נולד  לא  מאתנו  אחד  אף 
נשלחנו לכאן, לעולם הזה. נולדנו עם נפש בהמית, מלאה בחסרונות 

עליהם באנו לעבוד.

לא נולדנו להיות מושלמים, נולדנו כדי לעבוד על מידת הענווה שלנו, 
לקבל ענווה פנימית, כשהרמה הגבוהה של הענווה היא ההכרה בזה 
לדעת  זה  מושלמים  לא  שאנחנו  לדעת  כי  מושלמים.  לא  שאנחנו 
שיש לנו עבודה לעשות, והעבודה היא לא שאיפה למושלמות אלא 

עשייה איטית ואמיתית לשיפור מתמיד.

וזה  לא מתפללת  לי שהיא  אישה שסיפרה  הייתה אצלי  מזמן  לא 
לזה.  מגיעה  ולא  מספיקה  לא  פשוט  היא  אבל  לה,  מפריע  מאד 
שאלתי אותה, מה היית רוצה? היא אמרה לי בבושה שהייתה מאד 
אם  אותה  שאלתי  תהילים.  יום  בכל  להגיד  לה  שיתאפשר  רוצה 
עליי  היא פתחה  ליום.  פסוק אחד  להתחיל עם  מוכנה  היא תהיה 
זוג עיניים נעלבות, כמו שואלת "את רצינית? פסוק אחד? מה אני 

ילדה בת 3?"

ספר  כל  את  להגיד  לה  שיתאפשר  ותחכי  תשבי  אם  לה  אמרתי 
התהילים בכל יום, זה לא יקרה לעולם. תתחילי בפסוק אחד, בקצב 
כי בשאיפה לספר תהילים שלם את  לפחות תגידי משהו,  איטי... 

נשארת עם שום דבר. וזה לא נגמר פה.

די להלקאה עצמית
של  בסופו  עושים  ולא  למושלמות  שואפים  כשאנחנו  רוב  פי  על 
דבר כלום, אנחנו עסוקים בהלקאה עצמי. והלקאה עצמית נותנת 
תחושה של עשייה. הנה, לא ישבתי בחיבוק ידיים, כעסתי על עצמי, 
נזפתי בעצמי, הוכחתי לעצמי שוב שאני לא יוצלחית – זהו. עכשיו 

לא צריך לעשות יותר כלום, כי עשיתי המון..

אנחנו  אותן,  לקבל  שלנו,  בחולשות  להכיר  מסכימים  כשאנחנו 
עוברים ממקום של רצון למושלמות - למקום של הקשבה.

תקשיבו לעצמכן
להקשיב לעצמנו, להקשיב למי שאנחנו, לחולשות שלנו, למקומות 
בהם אנחנו מתקשים – ולקבל את זה. ומתוך הקשבה וקבלה – יגיע 

השינוי.

עצמנו  של  החולשות  את  שונאים  אנחנו   – ולזכור  לדעת  חשוב 
והחולשות שלנו לא אוהבות ששונאים אותן. הן אומרות, כל עוד 
שאת שונאת אותי, את לא תקבלי אותי, לא תעדני אותי, לא תעשי 

את מה שנשלחת לעשות.

מעזוב  וחדלת  משאו,  תחת  רובץ  שונאך  חמור  תראה  "כי  כתוב: 
לו?! עזוב תעזוב עמו" – החמור בפסוק הוא החומר, הגשמיות. אם 
ראית את הגשמיות שלך, שאתה שונא, גורמת לך ליפול, תעזור.. 

קבל את מי שאתה ותעזור לעצמך לקום.

היחידה  הדרך  לחלוטין  זו  אבל  המושלמות,  על  לוותר  קל  לא  זה 
להתקדם למקום טוב יותר.

להיות  לעצמכם  תזכירו  מושלמים.  לא  שאתם  לעצמכם  תזכירו 
קשובים לחולשות שלכם, לכבד אותן ולטפל בהן כדי שהן יאפשרו 

לכם ולא יפריעו לכם להתקדם.



האני המורגש והאני האמיתי
הרב נדב כהן מחבר רב המכר 'מודעות יהודית'

תניא לחיים

רכז ואחראי מערכת הגיליון: הרב דוד אברהם פרסמן 
עורך: הרב נדב כהן | גרפיקה ועימוד: יצחק וירט 

ramatavivmagazine@gmail.com :מייל המערכת

לקבלת עלון לאיזור מגוריכם, להזמנת שיעור תניא אצלכם או לערב יחודי עם ספר התורה של עם ישראל, צרו קשר עם הרב בן ציון הכהן שיח' ברנדלר 050-532-1770

יון
יל

הג
ת 

ש
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא

רבי לוי יצחק מברדיטשוב ידוע כסניגורן של ישראל, תמיד חיפש ללמד 
לראות  לו  כשקראו  יהודי,  כל  על  זכות 
החוצה  יוצא  התפילה  כדי  שתוך  יהודי 
ועם הטלית והתפילין מתחיל לתקן את 
העגלה שלו, הוא פרץ בקריאה: "ריבונו 
של עולם, תראה את הבן שלך, גם כאשר 
ממשיך  הוא  העגלה  את  מתקן  הוא 
לקדוש  פנה  אחרת  בפעם  להתפלל". 
ברוך ולימד זכות על כל ישראל: "ריבונו 
של עולם, מה אתה רוצה מילדיך, שמת 
להם את התאוות מול העיניים ועל הגן 
להם  שם  היית  אם  בספרים,  כתוב  עדן 
ועל התאוות  העיניים  מול  עדן  הגן  את 

רק היו קוראים בספרים בוודאי שלא היו עוברים עבירות".
בפועל  אבל  אמת,  שיש  יודעים  אלוקית,  נפש  שיש  יודעים  אנחנו 
זו  אמיתי  אני  לנו  יש  אחרות,  במילים  הבהמית,  נפש  את  מרגישים 
ויש לנו אני מורגש,  הנפש האלוקית אבל אנחנו לא מרגישים אותו, 
אנו  למי  היא  השאלה  ועכשיו  האמת,  לא  הוא  אבל  הבהמית  הנפש 
נותנים את ההנהגה על הגוף, למי אנו נותנים את השליטה על החיים 

שלנו.
האם אנחנו הולכים על ההנאה המיידית, מה שקל ונוח ליהנות ממנו, 
או שאנחנו משקיעים באמת האלוקית הנצחית, רק שפחות מרגישים 

אותה?

טעים או בריא
ומצוות.  לתורה  בנוגע  רק  לא  יום,  מדי  נתקלים  אנו  דומה  בדילמה 
הבריא  והאוכל  בריא  אינו  כזו שהאוכל הטעים  בצורה  נברא  העולם 
אינו טעים... ואנו נדרשים לבחור כל פעם מחדש בין הטעים לבריא. 
ירקות  הרבה  לאכול  מלא,  מקמח  לחם  לאכול  שעדיף  יודעים  אנחנו 
יותר  נמשכים  אבל  וסוכר,  שומנים  עם  באוכל  להפחית  ופירות, 
בריאים  לא  וחומרים  השמן  מלאי  המלוחים,  המתוקים,  למאכלים 

נוספים.
מאוד  בריאים  מאכלים  יש  שהרי  מדויק,  לא  שזה  היא  האמת  אבל 
הגדולה  ההנאה  זו  מצוות  וקיום  תורה  לימוד  בנמשל  וגם  טעימים, 

ביותר.

הבעיה היא שבן אדם שהתרגל לאכול אוכל לא בריא, התרגל למזון 
מהטעם  ליהנות  מצליח  לא  תעשייתי, 
מלחם  ליהנות  מצליח  לא  מלפפון,  של 
ליהנות  לחזור  כדי  לב,  שימו  בריא, 
קודם  צריך  הוא  הבריא,  מהאוכל 
להתנתק מהאוכל הלא בריא, רק לאחר 
יוכל  'רעילים'  מחומרים  'נקי'  שבוע 

לשוב וליהנות מהטעם של עגבניה.
מתוק  אין  באמת  בנמשל,  גם  הוא  כך 
גדולה  הנאה  אין  תורה,  מלימוד  יותר 
ליהנות  כדי  אבל  כהלכתה,  יותר משבת 
של  הטעם  את  להרגיש  כדי  מזה, 
הקדושה, צריך קודם להתנתק מההנאות הרגעיות. אי אפשר 'לחגוג' 
לא  מדוע  ולהתפלא  הזמן  כל  התאווה  יצר  את  לספק  העולם,  על 

מרגישים את הקדושה.

התפקיד שלנו 
התפקיד שלנו מסביר בעל התניא, הוא להשליט את המוח על הלב, 
יודעים שזו האמת,  לתת את המלוכה על החיים שלנו למה שאנחנו 

לתת לנפש האלוקית לקבוע ולנהל לנו את החיים. 
הנפש האלוקית, האני האמיתי צריך לקבל את השליטה המלאה, אמנם 
אנחנו לא מרגישים אותו, אבל אנחנו יודעים כי הנפש האלוקית רצונה 
להתחבר לבורא, בכוחות השכל היא רוצה להשתמש ללימוד התורה 
לאהוב  רוצה  היא  הרגש  בכוחות  הבורא,  של  בגדלותו  ולהתבוננות 
את השם ולירא ממנו, לשמוח בתורה ולהתלהב בקיום המצוות, ואת 
רוצה למלא בקיום המעשי של  והמעשים היא  המחשבות, הדיבורים 

לימוד התורה וקיום המצוות. 
מה רוצה הנפש הבהמית? בזה בעל התניא לא מאריך )אנו הרי מכירים 
אותה היטב..(, אלא מסתפק בשלוש מילים, היא רוצה את ההיפך, מה 
להתחבר  רוצה  לא  ההיפך,  רוצה  תמיד  היא  רוצה  האלוקית  שהנפש 
שמיים  יראת  להרגיש  רוצה  לא  בגדולתו,  להתבונן  רוצה  לא  לבורא, 
או אהבת השם, לא מעניין אותה תורה ומצוות, היא רוצה רק ליהנות.

פיקח,  הוא  בראשו אמר שלמה החכם מכל אדם, חסיד  עיניו  החכם 
יודע לזהות את הנפש הבהמית וזוכר תמיד שמטרה היא לתת לנפש 

האלוקית את ההנהגה הבלעדית.

של  הטעם  את  להרגיש  כדי 
להתנתק  קודם  צריך  הקדושה, 
אפשר  אי  הרגעיות.  מההנאות 
'לחגוג' על העולם, לספק את יצר 
התאווה כל הזמן ולהתפלא מדוע 

לא מרגישים את הקדושה.

גאולה
ברמה

הצריכים  עניינים  אצלו  שיש  ומצבו  מעמדו  בנפשי'  איניש  כשידע  גם 
תיקון, אין זה בסתירה חס ושלום לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה 
העובדה ועומדים מוכנים לקבל פני משיח צדקנו, כי, העבודה דכללות 
לבוא  כדי  הגלות  בזמן  להיות  שצריכה  הדורות  כל  במשך  ישראל,  בני 
להשלימות דהגאולה )שתלוי' במעשינו ועבודתינו )ד(כל משך זמן הגלות 
ולכן  הגאולה,  עיכוב  כלל על  והסבר  ביאור  ואין  ונשלמה,  נסתיימה   –
גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו 
סיבה שתהי', הרי זה עניין פרטי שבוודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל אין 
זה גורע חס ושלום בגמרא ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל 

דהפרט  והשלימות  גם התיקון  וכיון שכן,  להגאולה,  מוכנים  שעומדים 
היא בנקל יותר, ומתוך שמחה, בידעו שתיכף ומיד ממש באה הגאולה 

האמיתי והשלימה.
. . ואם הדברים אמורים בזמנו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא 
דורנו בחיים חיותו בעלמא דין, על אחת כמה וכמה לאחרי שעברו כמה 
עשיריות שנים, יותר מארבעים שנה ש"נתן השם לכם לב לדעת עיניים 

לראות ואוזניים לשמוע"
קטעים מתוך שיחת הרבי בשבת נח, ה'תשנ"ב. לקבלת פני משיח צדקנו 

נכריז יחד כולנו:

אין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הגליון מוקדש לזכות עמרם וסימונה לחיאני שיזכו לנחת ושמחה מכל יו"ח

 רוצה לזכות  בדולר שהתקבל מידו הקדושה של הרבי מליובאוויטש לברכה והצלחה?
יחד עם שותפות )חד פעמית( בהחזקת העלון המיוחד הזה שמופץ בעשרות אלפי עותקים בכל הארץ < לפרטים 050-5321770


