
 

 י לגאולה"מרשב
 א"תנש'פ אמור ה"ש' דבר מלכות'פ "ע

 

ביש לכבוד הר–ג בעומר ל ה ימות המשיחב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת י ה– ותשסה

 י מביא את הגאולה”רשב

גילה ג בעומר”ביו הסתלקותו ל

יותר ממה י סודות נפלאי בתורה”רשב

סודות אלו שגילה במש כל ימי חייו

– מתא דנשמתא דאורייתאנשנקראי 

סודות הנשמה של הנשמה של התורה

שמגלי ספירות קדושות ועליונות

 שלמעלה מעלה מהבנתנו

תלמידיו של רבי שמעו כתבו דברי

כ אלה בספר הזוהר שהגיע עד אלינו

שכיו כל יהודי יכול לגשת וללמוד את

ואפילו להצליח להבי אות בשכלו הסודות

 ולהתעמק בה

הנפלאות שבתורה על ידי ספר הזוהר

וזה בעצ מאוד מתגלות בשכלו של האד

בגאולה השלימה דומה למה שיהי

מלאה האר דעה את“כשתקויי הנבואה 

כל ישראל יהיו חכמי מופלגי וילמדו “ה

והעול כולו ויבינו את הסודות הכי עליוני

 יכיר ויעבוד את ה

בכל מקו שגלו“לכ אמר רבי שמעו 

בזה הוא רמז ”שכינה עמה ישראל

אפילו שיהודי בכל מצב בו ה נמצאי

בכבודו ה שכינה עמה בגלות הכי קשה

ועל ידי מעשיה ובעצמו נמצא את

יתגלה ה גורמי שה הטובי בזמ הגלות

– ”יתוס אל גולהכ של בתו הגולה

 ולהאגותהפ ל אלופו של עול

יכול אני לפטור“רבי שמעו ג אמר 

עול הוא מלשו ”את העול כולו מהדי

בזכותו של מעלי ומסתיר על ה העל

וכולנו רבי שמעו יפטר ההעל ויתגלה ה

נצא מהדי הקשה של הגלות לשמחת

 הגאולה השלימה

 שרשרת הדורות

היה י ע כל מעלותיו הנפלאות”רשב

רת של גילוי פנימיותהראשו בשושלת מפוא

י וג”בדורו של רשב התורה לע ישראל

רק צדיקי ויחידי עשרות דורות לאחר מכ

סגולה למדו את סודות התורה בהצנע

רוב הע אפילו לא ידע על קיומ ובסתר

   של הסודות

שני רבות לאחר מכ התיישב

ש לימד ופירש את ספר ל בצפת”האריז

 שמתקרבי לימותוקבע שמכיו הזוהר

מצוה לגלות זאת“לכ כעת  המשיח

  ”החכמה

אחריו עמדו הבעל ש טוב והמגיד

ממעזריטש שגילו את תורת החסידות

ר הזק ייסד את חסידות”ותלמיד אדמו

ה וכל רבותינו נשיאינו שאחריה ד”חב

לימדו את פנימיות התורה בהסברה מיוחדת

יפוצווהפיצו אותה בכל מקו בסיסמת 

 מעיינותי חוצה

 כולל בתוכו הרבה משמעויות– חוצה

פנימהבאד עצמו יש  קוד כל

הנפש האלוקית היא פנימית ושייכת חוצהו

זו שתמיד ובחו שוכנת הנפש הבהמית לה

זו הסיבה רוצה ומתאווה לדברי גשמיי

שאנו מרגישי כיצד קשה לשמוע בקולה

ונמשכי אחר התאוות של הנפש האלוקית

 של הנפש הבהמית

ד יש כח מיוחד”ללימוד חסידות חב



 

 

הוא הלימוד גור לנפש הבהמית להבי שה

ולהרגיש שג היא רוצה הטוב האמיתי

 רוצה לעשות רק את מה שה

זה ג כל אלה שעדיי נמצאי חוצה

ובית כנסת תומכי תמימימחו לישיבת 

 להגיע וללמודג אליה צריכי ד”חב

 את חסידות

 דור השיא

א מציי”הרבי מל המשיח שליט

בו תורת החסידות במיוחד את דורנו

 ממשיכה להתגלות יותר ויותר

עד לגילויי דפנימיות התורה בדורנו

עד  נוס משנה לשנה–ובזה גופא  זה

להגילויי בימי אלו על ידי כתבי יד

דברי אלקי חייח ”דמאמרי דא

 שנדפסו ונדפסי עתה

ובפרט כשיהודי לומד חסידות כיו

כשהוא מתבונ בפניו הקדושות של הרבי

א שמלמד את תורת”מל המשיח שליט

הוא זוכה לקבל את הגילויי הכי החסידות

 גדולי של ה

הוא יוכל לדעת בצורה הכי דבר ראשו

הוא ברא את העול ומנהיג ברורה שה

 אותו תמיד

כח אדיר הוא מקבל מה ר שנידב

לסיי את המלחמה ע הנפש הבהמית

ולהפו לצדיק גמור ממש בניצחו מוח

 שאי לו שו הפרעות בעבודת ה

ועל כ אומר הרבי מל המשיח

 א”שליט

לאחרי כל העניני של בירור וזיכו כו

יכול שעברו בני ישראל במש הדורות

גות הכי גבוהותעכשיו כל יהודי להגיע לדר

בשלימות כפי שיהי עד תהי צדיק בגלוי

 הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה

בתניא כתוב שלא כל אחד יכול להיות

בשביל כ צרי נשמה מיוחדת צדיק

לאחר שבני ישראל א בדורנו ועבודה קשה

ועברו כבר כבר עשו מספיק מעשי טובי

ה כבר מספיק מזוככי מספיק צרות

  כ שכל אחד יכול להיות צדיק וטהורי

כשאנו לומדי חסידות דבר שלישי

אנו מקבלי כוחות ומפיצי אותה

חשק ומר לצאת ומתמלאי בתוק

בכל העול כולו ולגלות את ה מבצעיל

על ידי שיהודי ברחוב מקיי עוד מצוה ועוד

 מצוה

כל זה מהחידושי הנפלאי של דורנו

וזו ההכנה הכי קרובה למה הגאולה דור –

אז אז נכיר את ה שיקרה בגאולה השלימה

יתגלה בכל אז ה צדיקי גמורי כולנו נהי

  העול כולו

 סתכל
 בנוגע–ההוראה מזה בפשטות 

לפעולות שבני ישראל צריכי לעשות בכדי

 למהר עוד יותר את הגאולה

צריכה ג להיות הוספה מיוחדת

ובמיוחד בפנימיות ולימוד התורהבאולפנא

התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות

בחכמה בינה ודעת באופ של הבנה והשגה

על  להשפיע על אחרי מסביבו–וג 

ידי הפצת התורה והיהדות והפצת

 המעיינות

 ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפומידי שבוע באתר חבדבר מלכות לנוערנית להוריד את ה
 דבר מלכותמבצע עולמי ללימוד הל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 !יתגלה ויגאלנומהרה 
 


