בעז"ה

תקות מנחם

נוסח ה"שער" כפי שנכתב ע"י הרב יקותיאל מנחם ע"ה בן – יבלחט"א – ר' שרגא שליט"א ראפ

על סיומי הרמב"ם

תדפיס מהספר "תקות מנחם" )ח"ג( שיו"ל בעז"ה על סיומי
הרמב"ם ע"פ  -ב"קו"  -שיחות והוראות כ"ק אד"ש מה"מ
מאת הרב יקותיאל מנחם שיחי' ראפ
מהדורה מיוחדת ל"חנוכה" ,ויהיו דברים אלו לעילוי נשמתו

גליון מס'

408
פרשת וישב,
ערש"ק כ"ג כסלו
ה'תשע"ז

עד מתי?!
גליון מיוחד ל"חנוכה"

ע"פ ההוראה שקיבלתי מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו ,להדפיס ולפרסם הדברים הנאמרים בעז"ה בסיומי הרמב"ם
להראות ולהוכיח הנראה לענ"ד בדרך אפשר ,הקשר שבין שיעורי לימוד הרמב"ם ע"פ ה'מורה שיעור' לפרשה והתאריך שבהם נלמדו,
הנני מוציא לאור עלון זה לכבוד שבת קודש.
ואבקש מהקוראים שיעירוני בהערותיהם ,ותודה מראש!

לחיות עם הזמן!
ייחודיות הספרה – 3
א .בהמשך למ"ש בגליון הקודם ע"ד "חודש השלישי" – כסלו
ומעלת המספר  – 3שמורה על השלום והשילוב בין הצדדים – .2
כדאי לציין שעניין זה מתבטא גם בהשגחה פרטית בצורת כתיבת
הספרה –  ;3חצי עיגול מלמעלה וחצי עיגול מלמטה ,וקו באמצע
המחברם; שילוב הניגודים ושילוב העליונים והתחתונים.

)הרב מד"א של מושב יסודות באה"ק יישוב הולדתי( שפעם תלמידו של
המונקאטשער ,הקאסאנער רבי זצ"ל חיכה עם תלמידיו שליוו אותו
בתחנת הרכב בהונגריה לרכבת שלו ,ובנתיים עברה שם רכבת אחרת
שלא עצרה עם הרבה קרונות ואח"כ אמר להם )והרב קליין שהוא
תלמידו הי' שם ושמע( :אני יכול להגיד לכם את כל המספרים של כל
הקרונות ולפי הסדר שהיו מסודרים אלה הכל ייחודים עליונים!"...
רואים החשיבות שייחסו למספרים אפילו חילוניים )לכאורה( ,וכן
בקשר למספר  ,770במשך עשרות שנים לא ידעו המשמעות עד שבשנים
האחרונות גילה אד"ש מה"מ שהמשמעות והגימטריא הן "בית משיח
– פרצת!" )ואמנם אמר הרבי שרבותינו נשיאינו לא הבליטו והדגישו
עניינים אלו של המספרים ,אבל גם אצלם זה הי' ,כמו שרואים שהרבי
הקודם כותב משמעויות וכוונות על זמן המאסר וכו'.
ואולי כמו"כ יש כוונה מדוייקת ומשמעותית ,שעכשיו מספר
הרכבת לקראון הייטס ול –  770דווקא מספר  3כנ"ל) .מגליון (342

ב .ורואים דבר נפלא ומדהים!
במשך עשרות רבות בשנים ,הרכבת התחתית )"סאב וויי"( שבאה
לכאן לקינגסטאן )=אבן המלך( והביאה האנשים ל –  ,770הי' מספר ,2
ולפני כ –  15-20שנה פתאום השתנה ,ומספר הרכבת לכאן  .3וכנראה זו
הסיבה של ההשגחה פרטית מלמעלה שלשכונת קראון הייטס ול– 770-
"בית משיח" מקום כ"ק אד"ש מלך המשיח ,מרכז ליובאוויטש
)שמשמעות ליובא – אהבה ע"ש מייסד העיר ר' מאיר לפני כ –  200שנה
שהי' אוהב אנשים ועושה טובות ועוזר להם( ,לא מתאים מספר להגיע
במספר  – 2המורה על הפירוד ,אלא  – 3מספר המורה על השילוב
פרשיות החורף בפרווה
והשלום והאחדות ,שכנ"ל גם אם יש חילוקי דעות ואפילו חריפים
ידוע מה שאומרים צדיקי פולין ש"פרשיות החורף" הינן מכוסות
שומרים על רוח ואווירה טובה ומחזקים האחדות ,וכמו שכתבתי שם
ומצונפות ב"פרווה" )"אין א פעלץ"(; היינו שהפרשיות של ספר
דברי הרבי שזהו תוכן המספר  ,3בקשר לתורה המשולשת וכו'.
בראשית שקוראים בשבועות ובשבתות החורף שנראות כסיפורים
מעניינים מחיי האבות והשבטים ,אבל בתוכן עלומים סודות רוחניים
ייחודים עליונים!
הכי נעלים ועד רמזי ועניני הגאולה דלע"ל ,ועד"ז בפרשיות "וישב" –
ג .וכ"ז מתאים למה שהרבי סיפר הרבה פעמים )ובפעם האחרונה "ויגש" שמדובר ומרומז על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד).מגליון (378
בהתוועדות ש"ק יו"ד שבט( ואז הי' בהתוועדות החסיד העסקן
הנמרץ הרה"ח בנימין שיחי' וויליגער שהי' איש הקשר של אד"ש עם
הרבי מקלויזענבורג זצ"ל ,והרבי אמר עליו" :איר גיט דאך איבער
מה בצע
פונקט!" ]=אתה הרי מוסר הדברים בדיוק![ שהי' בבחרותו אצל בעל
כשייסד כ"ק אד"ש מה"מ את ענין המבצעים בסיון ה'תשל"ד,
ה"מנחת אלעזר" ה"מונקאטשער" )הרבי תמיד אומר בהטעמה
באמצע ולא כמו חסידי הונגרי' בהטעמה מלעיל( וליווה אותו לרכב אמר בהתוועדות השבת בשיחה ,ש"מבצע" פירושו לפעול על אחרים
ולא נכנס רק לקרון שהמספר שעליו מתאים ל"כוונות" שלו )כך סיפר לעשות המצוה .בצע  -פירושו לבצע ולעשות בעצמו ,מבצע  -לפעול
אד"ש כמה פעמים( והרב וויליגער שיחי' אמר לי )לאחר ההתוועדות( שאחרים יעשו ,כמו אוכל  -בעצמו ,ומאכיל  -את אחרים.
שליווה את המונקאטשער לרכבת ולקרון הראשונה שפגש והסתכל
ורואים מפרשתנו שיש בצע  -ופעולה חיובית לטובה; כי יהודה
על המספר ולא מצא חן אצלו ולא נכנס וכך גם לשני וכו' עד שמצא
אמר" :מה בצע כי נהרוג את אחינו" )וישב לז ,כו( ז.א .איזה בצע
קרון שיש עליו מס' שהי' מרוצה ואז נכנס.
חיובי יצא לנו בזה ,סימן שיש בצע טוב וחיובי.
ד .וכדומה גם סיפר לי מורי הרה"ג הרה"ח דוד בן ציון ע"ה קליין
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להזמנות והערותemail: info@tikvasmenachem.com 718-773-6609 , 718-467-1055 :

חדש

ואומר הרבי שהבעש"ט אומר ב"כתר שם טוב" שאותיות המילה
"בצע" רומזות לשלושת האבות  -הן אותיות השניות )ומבואר
המשמעות של אותיות השניות( בשמות שלושת האבות "אברהם
יצחק ,יעקב" .וגם רמז לשלושת התפילות הקשורות לשלושת
האבות; בצע  -ר"ת; בוקר ,צהרים ,ערב; אברהם תיקן את תפילת
הבוקר  -שחרית ,יצחק את תפילת הצהרים  -מנחה ,ויעקב  -את
)מגליון (308
תפילת הערב – מעריב.

איך קאכט זיך אין משיח!

הגודל של כל אחד הי' כגודל כרטיס קטן עם אותיות קטנות,
ובכ"ז כ"ק אד"ש מה"מ הגי' את הכרטיס והעיר כמה הערות:
א( שבראש הכרטיס צריכים להדפיס ב"ה.
ב( בשורה התחתונה הי' כתוב באותיות קטנות הפסוק "ופרצת",
והי' כתוב צפונה ונגבה )כמו ששרים( ,והרבי הגי' שצ"ל "וצפונה
)מגליון (376
ונגבה" )בוא"ו( כמו שכתוב בפסוק.

להדגיש ב"ה!

שמעתי מהרה"ת המשב"ק הרב לייבל שי' גראנער ,שפעם מישהו
כשהגיע הרה"ת משה שי' גורקאוו בשנות היודי"ם ל) 770הוא הי' כתב לרבי ע"ד פעולה מסויימת ,והרבי ענה לו :שאם הי' מתחיל את
תמים מרוסי'( ואמר לרבי ב"יחידות" שלמד ויודע בע"פ ל"ה פרקים המכתב עם ב"ה ,הפעולה היתה מצליחה הרבה יותר! )מגליון (376
בתניא ,אמר לו כ"ק אד"ש מה"מ" :איך קאכט זיך אין משיח" ]=אני
מתעסק בלהט בעניני משיח[ ,ולכן שילמד וידע בע"פ גם פרק ל"ו
ופרצת ימה וקדמה!
המדבר על הזמן דביאת המשיח.
הפסוק "ופרצת" שזהו הסיסמא של חב"ד כתוב בפרשת ויצא
רואים שמאז זו היתה הנקודה העיקרית של כ"ק אד"ש מה"מ,
וגם ברמב"ם זהו סיום הרמב"ם ,היינו התכלית והמטרה של כל בפרק כ"ח פסוק י"ד ,והנפלא הוא :י"ד גימטריא חב"ד ,שענין החב"ד
)מגליון  (377להושיט יד ולעזור לכל או"א ,ופרק כ"ח גימטריא יחי .היינו
התורה והמצוות.
שכשמושיטים יד ליד של הזולת נהי' ידיד – שזהו כח האחדות שעושים
דברים בידידות וזה נהי' הכח של חסידי חב"ד ,האחדות שמביאה את
הגאולה ומלך המשיח ,שזהו ענין ה"יחי אדוננו מלך המשיח"!
ירידה צורך עליה
וכתוב בפרשת "ויצא" – לצאת מההגבלות ולפרוץ אותן ,וגם
שמעתי מהשד"ר הרה"ת יוסף הלוי ע"ה וויינבערג; פעם הי' צריך "יצא" גימטריא  – 101הא' שלמעלה מהשלימות והרגילות.
מענה דחוף מכ"ק אד"ש מה"מ בענין חיוני ביותר עבור א' הגבירים
ובהפטרת פרשת ויצא נאמר בהתחלה "ואל על יקראוהו",
המקורבים שלו שהי' צריך לדעת מיד הוראתו של אד"ש מה לעשות
בעניין חיוני דחוף ביותר .וכשבא למזכירות ורצה לתת המכתב שהכוונה גם לעלות מההגבלות ולפרוץ את הגבלות הטבע..
שימסרו לרבי ,אמרו לו שעכשיו נמצא הרב חודקוב אצל אד"ש,
ונבואת "ופרצת" התחילה בענין הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע
וכשיצא במשך כמה שעות החדר סגור ואף אחד לא נכנס לרבי השמימה למעלה אפילו משמים ,וכתוב בבעל הטורים ש"סולם"
להכניס מכתבים.
)מגליון (376
גימטריא "ממון" כי זה ישפיל וזה ירים למעלה מעלה.
הרב וויינבערג החליט ושם המכתב בחריץ הדלת בגובה אדם,
בתקוה שכשהרב חודקוב יצא יבחין בזאת ויתן לרבי .אבל הרב
הצלחה אל על!
חודקוב כרגיל "טרוד" אצל הרבי ולא שם לב ,והמכתב נפל לרצפה
בחדר הק'.
כשהצגתי כו"כ פעמים בפני הרבי אנשים מהנהלת ועובדי אל-על
אד"ש הבחין מיד במכתב ע"י הדלת והתכופף והרים המכתב וענה והביטחון בחלוקת דולרים "שליחות מצוה לצדקה" ,הרבי שליט"א
והורה מה לעשות ומסר למזכירות והמקורב הנ"ל עשה מיד כהוראת מלך המשיח אמר להם "שיהי' אל על בגשמיות ורוחניות"! והראה
)מגליון (376
בידו ואצבעותיו הק' כלפי מעלה!
אד"ש ,והצליח ב"ה.
אבל הרב וויינבערג הרגיש מאוד גרוע שגרם ובגללו הרבי התכופף
להרים ,וכתב לרבי שמבקש סליחה ותיקון ע"ז;
וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בזה"ל" :הרי זה ענייני אויפהייבען
)= להרים( ,ובפרט עניינים שאחרים האבען "פארזען" )= התעלמו(.
היינו שעניינו של הרבי לרדת לעולם ולהרים אותנו ואת כל העולם
)מגליון (270
וענייניו לרמה ולדרגה ולגובה הנכון!

תן תודה לה' על הניסים!
להרה"ת יצחק )איצ'קה( ע"ה גאנזבורג שהי' מנהל הפעילות של
צא"ח בארה"ק ותמיד היו לו יזמות לפעולות חדשות )הוא ארגן את
הפעילות בפורים שפיזרו דפי הסברה על מצוות הפורים ממסוק או
מטוס קל שעי"כ הגיעו לאלפים רבים( .אחרי מלחמת ששת הימים
שכולם ראו הניסים הגדולים שקיבלנו את רוב שטחי ארץ ישראל
בכמה ימים והיתה התעוררות עצומה בעם ,ואיצ'קה ז"ל יזם הסברה
על "מבצע תפילין" ע"י כרטיסי משחק לילדים ,שבצד ימין הי' כתוב
תן תודה לה' על הניסים – הנח תפילין! ובצד שמאל היו תמונות של
סוגי כלי נשק :טנקים ,מטוסים וכדומה שהיו משחקים איתם לפי
סריות ,והיתה לכרטיסים אלו השפעה והתעוררות גדולה ב"מבצע
תפילין" ,ע"י הכרטיסים שהגיעו לאלפים רבים.

שדה התעופה
כשבאתי ע"י הרבי לקבל "כוס של ברכה" ,כל פעם הרבי נתן לי גם
בקבוק והי' אומר בהתחלה" :פאר'ן לופט פעלד"! ]=בשביל שדה האויר
)שדה התעופה([ ,ובשנים שלאח"ז אמר" :פאר'ן שדה התעופה"!
ואולי הרמז "שדה"  -רמז למ"ש" :כשדה אשר ברכו ה'" ,שרש"י
אומר ע"ז )מהגמ' תענית כט ,ב( שזהו "שדה תפוחים" וכנראה ע"ד
הכתוב בזהר דרגת "חקל תפוחין קדישין".
ו"תעופה"  -רמז לגאולה כמש"נ" :הן אלה כעב תעופינה" ,שאז
יעופו לארץ ישראל עם "ענני שמיא" ,ואומר כ"ק אד"ש מה"מ שאז
)מגליון (343
לא יצטרכו אוירונים ,כי יבואו בעננים...
העלון תקוות מנחם
נלקט ונערך ע"י יוסף יצחק הלוי בן אסתר שיינדל
ונדפס ע"י זוגתו מרת ביילא פייגעל תחי' וב"ב שיחיו ראפ
)דברים שנאמרו בסעודות סיומי הרמב"ם בביהכנ"ס
וביהמ"ד ליובאוויטש –  – 770בית משיח ולתלמידי התמימים(

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

