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קיום התקנות  -אף הוא בחיים

“

ישנם כו״כ חקנות של בעל הגאולה .שצוה להדפיסם ולפרסמם
בכל תפוצות ישראל ,כמו :התקנה דלימוד שיעורי חת״ח ,חומש
תהלים ותניא ,ועוד תקנות כיו״ב ,עד לתקנה העיקרית — הפצת
אהבת ישראל .וכמו כן ישנם התורות והמאמרים של בעל הגאולה
— אשר בהם היתה כל חיותו ,ובהם הכניס ומסר את עצמותו כו׳
ולכן ,כאשר לומדים את תורתו של בעל הגאולה ,והולכים בדרכיו
ע״י קיום תקנותיו  ,מילוי שליחותו וכו' — אזי מודגשת בגלוי
פעולתו של בעל הגאולה ,וכאמור ,״מה זרעו בחיים אף הוא בחיים״,
היינו ,שבעל הגאולה חי עמנו (״הוא בחיים״) ,ויתירה מזו — חי בנו,
ועד שכל מציאותנו ופעולותינו אינם אלא בתור ״שלוחים״
ו"שליחות״ של בעל הגאולה ,אשר ״שלוחו של אדם כמותו״.
(משיחת ליל ט“ו תמוז תשמ"ה)
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ביאורים וטעמים לתקנת
הרמב“ם
ראה הוספות ללקו“ש חלק
כ“ד
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שווה לכל
.כקטן כגדול ,נפש

Fulfilling the Takanos Makes Him Alive




רמב“ם
”” “Many miracles in the land of Egyptרבות מופתי בארץ מצרים“
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וראיתי לחלק ..בעזרת ש-
די
משוך חסדך וגו' .ספר
המדע הל' יסודי התורה
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