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מגיעה בו היום תמוז, ג' יום יחול הבא בשבוע
מלך שליט"א הרבי כי הטהורה, האמונה לשיאה

ועומד גשמי, בגוף ממש, כפשוטו וקיים חי המשיח
לעולם אשר הוא ידוע כלל ממש. בקרוב לגאלנו
יוסף אחי ירדו לא למכה. תרופה מקדים הקב"ה
למלך אחיהם שנתמנה לאחר רק אלא למצרים,

נגזרה לא בתיהם. לרעבון אוכל להם והכין במצרים
שכבר לאחר רק אלא ישראל, עם על המן גזירת
ויכולה אחשורוש למלך אסתר נלקחה לכן קודם

את ולבטל לגשת הייתה
גזירתו.

שקדמו ההוראות אחת
כולנו את והכינו תמוז לג'

הייתה הבאות, לקראת
ענייני ללמוד ההוראה
הוראה ומשיח. גאולה
התברר יותר שמאוחר
התרופה את היווה כי

לנסיון. שקדמה

לגאולה מגאולה
למדנו, זו הוראה במסגרת
הגאולה ענייני את רק לא

את גם אלא העתידה
הראשונה הגאולה ענייני

הגאולות. כל שורש את שהיוותה זו מצרים, גאולת
את שהרג לאחר משה נתפס שכאשר למדנו שם
ל.. דינו ונגזר מאחיו, יהודי על הגנה תוך המצרי
על הכל, לעיני ירדה הגליוטינה ואכן גליוטינה.

היה לא כי התברר, יותר שמאוחר אלא צווארו...
מלאך שירד מלאך, של אלא משה של צווארו זה

עם ומה הגליוטינה. ירדה ועליו משה, בדמות
אז למדין. השניה במליונית משם הועלם משה?

העיניים. שמדווחות מה דווקא לאו
"שלח לפרעה להודיע ה' בשליחות כשחזר בהמשך,

פרעה הגיב עמי", את
העבדות. בהקשחת

ע"י שוב הועלם ומשה
מותיר כשהוא הקב"ה,
כי המידע את לדורות

לזמן להיעלם שעתיד המשיח מלך עם יהיה גם כך
הראשון כגואל אמר, לוי רבי בשם ברכיה "רבי מה:

נגלה משה, זה הראשון הגואל האחרון. גואל כך
נגלה האחרון גואל אף מהם.. ונכסה וחזר להם
אם שגם ידענו מעתה מהם". ונכסה וחוזר להם

המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל היעלמות תהיה
זמן ולפרק מכווינת היעלמות זו שתהא הרי

מסויים.
ראשון, גואל רבינו משה של זו להיעלמות בהמשך

היעלמות התרחשה
להר עלותו לפני נוספת.

התורה, להבאת סיני
ואמר: לישראל הודיע
אשר עד בזה לנו "שבו

חוזר. אני אליכם". נשוב
ארבעים להם חלפו והנה

רק לא ומשה הימים,
שהראו אלא ירד שאינו

השמים ברקיע להם
של מטתו את שנושאים

מת להם לומר משה,
משה.

לדורות המסר
נעשה אומנם העגל

יבואו אם גם לדורות. נשאר המסר אבל לצערנו,
משה, מדברי אחד דבר כנגד ויעידו השרת מלאכי

גואל גם כך ראשון כגואל בהם, משגיחים איננו
שדבריו המשיח מלך שליט"א הרבי הוא אחרון,

דור דורנו כי ומשאמר המציאות את הקובעים הם
לחיים שזוכה זה והוא הגאולה, דור הוא השביעי

עדות שכל הרי בגוף, נשמה ממש, כפשוטו נצחיים
דבריו. לאמיתות כלל השוואה ברת אינה אחת

בית המוני יתאספו ערב לפנות שלישי ביום
של באמפי' ענק לעצרת וטף נשים אנשים ישראל,
הטהורה אמונתם על להצהיר הגאולה, עיר ים בת

ריקם. מהם אחד ישוב לא אשר קודשו בדברי
ברוב צדקנו, משיח פני קבלת ומשיח, גאולה עצרת

האמיתית הגאולה שמחת ומתוך מלך הדרת עם
והשלימה.

משיח שכולה שבת
שכולה "שבת מארגן משיח, מטה
י"ב-י"ג הגאולה לחג בהמשך משיח"

בשבת מיוחדת, חסידית באוירה תמוז,
במלון תשע"ד, תמוז י"ד פינחס, פרשת

שבירושלים. רנסנס' 'רמדה המפואר
שליח ביטון, יעקב הרב השבת אורח

משפיעים עם יחד בצרפת, לסרסל
תוכניות נוספים. ושלוחים אורחים

ההרשמה ולילדות. לילדים והפעלות
מוגבל! המקומות מספר בעיצומה,
להירשם! למזדרזים מיוחד מחיר

.03-960-7922 והרשמה: לפרטים

בטרמפיאדה תניא הדפסת
הנרחבים החיפושים לצד

הביטחון וכוחות המתנדבים של
ישראל עם של הגדולה וההתעוררות

ומצוות, תורה בקיום בהתחזקות
תורה, לימוד ושיעורי תפילה, עצרות

החטופים, לזכות העולם, ברחבי
מרגשת תניא הדפסת התקיימה
נחטפו בה בטרמפיאדה במיוחד

בני מחבלים בידי הנערים שלושת
מיוחדת במהדורה הודפס הספר עוולה.

בשלום. שיחזרו החטופים, לזכות

בית כל על משיח שלט
הארצי משיח קמפיין במסגרת

למכירה מוצעים אלו, בימים המתפרסם
לפרסום שלטים מסובסד במחיר

מרכז להזמנות: הבתים. במרפסות
.077-5123-770 ממש, ההפצה

משגיחים איננו משה, מדברי אחד דבר כנגד ויעידו השרת מלאכי יבואו אם גם לדורות. נשאר המסר
המציאות את קובעים המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי אחרון. גואל גם כך ראשון וכגואל בהם.

טובות חדשות

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

של ענק עצרת
טהורה אמונה

דבורה, רחל בן נפתלי יעקב של: לשלומם בתפילות להוסיף נקרא הציבור
ושלמים. בריאים שיחזרו תשורה, איריס בן אייל גלים. בת בן מיכאל גלעד

לגבולם" בנים "ושבו



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

   

    
   
    

   
   

 המציאות   ישנה
 ההתגלות  
 לקבל   
   

   

הפרה אפר את טהור איש ואסף
ט) יט, (במדבר טהור במקום . . והניח
איש "ה' בו: שנאמר הקב"ה זה - איש
שנאמר: הקב"ה זה - טהור מלחמה".
אפר את ברע". מראות עינים "טהור
ישראל. של גלויותיהם אלו - הפרה
טהורה. שהיא ירושלים זו - טהור במקום
לפי - למשמרת ישראל בני לעדת והיתה
ומטהרים מיטמאין ישראל שבעולם-הזה
מטהרן, הקב"ה בגאולה אבל כהן, ידי על
טהורים מים עליכם "וזרקתי שנאמר:

וטהרתם".
שמעוני) (ילקוט

העדה את והקהל המטה את קח
ח) כ, (במדבר

ה' ישלח עוזך "מטה הכתוב שאמר זה
שנאמר יהודה ביד שהיה המטה זה מציון"
והוא בידך". אשר ומטך ופתילך "חותמך
הזה המטה "ואת שנאמר משה ביד היה

שנאמר אהרן ביד היה והוא בידך". תקח
ביד היה והוא מטהו". את אהרן "וישלך
היה והוא בידו" מקלו "ויקח שנאמר: דוד
המקדש. בית שחרב עד ומלך מלך כל ביד
למלך לימסר המטה אותו עתיד וכן
אומות את בו לרדות עתיד ובו המשיח,

העולם.
שמעוני) (ילקוט

סיחון אל מלאכים ישראל וישלח
כא) כא, (במדבר

במשה השליחות תולה אחר ובמקום
קדמות" ממדבר מלאכים "ואשלח שנאמר
מלך אל מקדש מלאכים משה "וישלח וכן
ישראל "וישלח אומר: הוא וביפתח אדום"
הוא שמשה אלא אדום", מלך אל מלאכים
שנשיא לך לומר משה. הם וישראל ישראל
הכל. הוא הנשיא כי הדור ככל הוא הדור

(רש״י)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:29 תל-אביב
8:35 7:22 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:22 8:13 ניו-יורק

גו', כסאי השמים ה' אמר כה 
מהפטרת ואחרון ראשון פסוק ומוסיפין

חודש מחר

רבינו משה של הנצחיות

אדומה...", פרה אליך ויקחו . . התורה חוקת "זאת
אליך" "ויקחו הדיוק על ז"ל רבותינו אומרים

קיימת", ושלך בטלות הפרות "שכל דוקא) (למשה
הפרות לכל אלא) משה, לפרת רק (לא נוגע וזה

נתקדשו בכולם כי הדורות, שבכל האדומות
משה, של פרתו מאפר הפרה את שעשו הכהנים

דוקא. משה שם על הפרות כל נקראו ולכן
רבינו למשה אדומה פרה של המיוחדת והשייכות

שאפילו שלמרות זו, מצוה בטעם גם מודגשת
ממני" רחוקה "והיא זו מצוה על אמר המלך שלמה
כמו המצווה, טעם נתגלה רבינו למשה זאת בכל -
אני "לך - אליך" "ויקחו המילים על חז"ל שאמרו

פרה". טעם מגלה
מצות מכל זו מצוה נשתנתה מה להבין: וצריך

הן רבינו, למשה שייכותה מודגשת שבה התורה,
הוא לדורות) (גם זו מצוה שקיום קיומה, באופן

משה? של פרתו אפר ע"י

הטומאה סיבת את לבטל
ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה יסוד
הטומאה סיבת ביטול אלא בפועל, הטומאה

לאחר לעולם שחזר (עניין המיתה ענין - מעיקרא
הפרה ע"י היא שתקנתו חטא אותו העגל, חטא

כי - משה של לכחו בזה צריכים ולכן האדומה).

הנצחיות, ענין הוא משה של המיוחדים מעניניו
נצחיים, הם משה ידי שמעשי חז"ל שמבארים כמו
שם וימת שנאמר אף עצמו, למשה בנוגע כן וכמו
עומד להלן מה . משה. מת "לא עליו אמרו משה

פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש
הטהרה כח כי - משה פרת של באפרה תלויה ופרה

משה של הנצחיות ענין עם קשור אדומה פרה של
רבינו.

נצחי עניין
מקום. ובכל זמן בכל נצחית" היא "התורה והנה

פרה, אפר לנו אין שעכשיו שלמרות מובן, שמזה
אדומה, פרה טהרת של הענין תוכן זאת, בכל

הרוחנית בעבודה ישנו משה, של פרתו אפר שכולל
מישראל. אחד כל של

היתה משה של הנצחיות המשכת הענין: הסברת
המסירות ענין להקב"ה, הביטול בתכלית שהיה ע"י

יתברך. עבורו מציאותו כל למסור שמוכן נפש,
כי - המה נצחיים משה ידי מעשי שלכן לומר ויש
ענין כל שהרי משינויים, למעלה היא נפש מסירות
יתברך רצונו לעשות התוקף - הוא נפש המסירות

לשנותו. יוכל לא שבעולם דבר ששום באופן
פרתו אפר בכח היא מת מטומאת הטהרה ולכן

מקדושה, הפירוד על מורה מת טומאת משה: של
חיים אתם) (הרי אלקיכם בה' "דבקים כאשר כי

טומאת לא ובמילא מיתה, שייך (אין היום" כולכם
והפירוד ה"מיתה" את וכל מכל לבטל וכדי מת);

- אלקיכם בה' הדביקות תכלית שיהיה מקדושה,
מסירות את בעצמו מעורר שהאדם ע"י זה הרי

לה'. נפשו

היום-יומית בעבודה
בשני באה משה של פרתו באפר שהנצחיות וכמו

הפרות כל (ב) לעד, קיים עצמו שהוא (א) - ענינים
הוא כן כמו - משה של פרתו לאפר צריכות היו

הנפש מסירות כח שבהתעוררות הרוחנית, בעבודה
כח עצם של ההתעוררות (א) ענינים: שני יש

כח נותן נפש המסירת שכח מה (ב) נפש, המסירת
כנדרש. שיהיו ה' עבודת עניני בכל ועוז

בין החילוק זהו - ביומו יום מדי האדם ובעבודת
כל במשך ה' עבודת עניני ושאר התפלה עבודת

כולו: היום
לה' אהבתו את לעורר האדם צריך התפלה בשעת

הרצון - זו אהבה של שענינה בלבו, המסותרת
נפש; מסירת כדי עד אחד בה' לידבק והחפץ
האדם אין שאז היום, כל במשך מכן, ולאחר

אלא (כשלעצמה), הנפש מסירות בעבודת עסוק
צריך אז גם זאת בכל ומצותיה", התורה "בקיום

זה ידי שעל לה'", נפשו מסירת "ענין זכרון להיות
ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד "יוכל

"חיים - ואז בה', ונצחית תמידית דביקות - שעה"
האמיתית בגאולה בגלוי שיתגלה וכפי היום" כולכם

והשלימה.
תשכ״ג) חוקת פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

חוקת פרשת
ד פרק אבות: פרקי

חוקת

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

נשמת לזכרון
ע"ה וידה חיה מרת

הי"ו יוסף ר' יבדלחט"א בת

(אראפגולו) אדרת בן
ה'תשע"ד סיון כ' נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

אמה בן ולדיסלב ר'

וקרובה שלמה לרפואה

ממש בקרוב נועם בדרכי

שלמה רפואה



וקיים חי - המשיח מלך

הרבי קודש משיחות
המשיח מלך שליט"א

לאחרי אלה, שבימינו פשוט, וגם …מובן
שלפני- הדורות במשך שעברו מה כל
הבלתי הענינים כל חובת - ידי ויצאו זה
אדמו"ר בדרושי גם (כמובא רצויים
כו' ירידה של ענינים עוד אין האמצעי),
דנפיל "מאן של הענין שלילת גם (כולל
ישנה ובמילא, כו'"), איקרי מדרגי'
ראשון "גואל - משה של מציאותו
באופן בגוף נשמה - אחרון" גואל הוא

נצחי.

בסוף למה-שכתוב בנוגע ועל-דרך-זה
את תראה מנגד "כי השבוע פרשת
שעכשיו - תבוא" לא ושמה הארץ
אלא, עוד, ולא לארץ, רבינו משה יכנס
כדאיתא הדור, אנשי בכל כן שנפעל
של לדורו בנוגע ז"ל רבותינו במדרשי

עמו יחד שישובו משה
ה‘תש“נ) האזינו, ש"פ (שיחת

ממש בפועל צדקנו משיח ויתגלה יבוא
בעולם-הזה כבר שנמצא ודם בשר
יום בכל לו ש"אחכה דמכיוון הגשמי
שמציאותו צריך-לומר על-כן שיבוא"

עתה. גם קיימת בגוף) (נשמה

(446 עמ' ח"א ה‘תשמ“ט (התוועדויות

ע"י "בקרבנו" עצמו את שמגלה כפי
הדור נשיא כמוך", גו' להם אקים "נביא
עולם", יסוד - "צדיק הכל", ש"הוא
שנמצאת - השתיה אבן על-דרך
הגשמי, הזה בעולם מסויים במקום
לא (אפילו שינויים בלי תמיד וקיימת
שנגנז כהארון דגניזה, השינוי
על-דרך וכיוצא-בזה),
(נצחי) שקיים ונביא שופט
לגילוי (כסימן דור בכל
תמידי באופן בעולם אלקות
כל הושתת שממנו -

כולו). העולם
שופטים ש"פ (משיחת
ה'תנש"א)

נצחי באופן בגוף נשמה

בגוף נשמה

השתיה אבן דרך על

ונגלה. וחוזר ונכסה נגלה אחרון, גואל כך ונגלה, וחוזר ונכסה נגלה ראשון שגואל כשם
!(456) חי" משיח "עוד בגימטריה (456) תמוז" "ג'

ברק בני החסידות" "מרכז שע"י משיח" של "תורתו מכון ידי על לאור יצא המשיח" המלך "יחי קונטרס מתוך

3

גאולת לפני כי מספרים חז"ל
רבנו משה הגואל, נעלם מצרים

כשם חז"ל: ואומרים למדין,
וחוזר ונכסה נגלה ראשון שגואל

נגלה אחרון, גואל כך ונגלה,
מקורות ונגלה. וחוזר ונכסה
מעידים ובנסתר בנגלה רבים

טרום של בתקופה זה ניסיון על
גם להזכיר יש הסופית. ההתגלות
שמשיח הידועים חז"ל דברי על

הדעת. בהיסח בא
עצמו, המשיח מלך שליט"א הרבי
רמז תשנ"ב, אדר כ"ז לפני כשבוע

הקדוש: לשונו וזה זה, מצב על
דרך (על שעה לפי ירידה "נעשית
עזבתיך") קטן "רגע שנאמר מה
עיניים), למראה (רק ובחיצוניות

שלא העליה את להביא בכדי
קטן לרגע עליה רק ולא בערך,

אלא עזבתיך"), קטן "רגע (כנגד
הפסק אחריה שאין נצחית עליה

הקדוש. לשונו כאן עד כלל".
רבנו משה עליית שבעת ידוע

לקבל תורה מתן לאחרי סיני להר
הבטיח הלוחות, ואת התורה את
יום. ארבעים לאחר שיחזור להם

משה התעכב הארבעים, ביום
דמות להם הראה והשטן מלבוא,
ישראל בני כל בשמים, מת משה
בחטא וחטאו בניסיון עמדו לא

בניסיון! עמד לוי שבט רק העגל,
ניסיון כי מובא, האריז"ל בכתבי
ביאת קודם עצמו על יחזור זה
המשיח המלך כאשר המשיח,
במדרש, ונאמר יתעלם. עצמו

כל המשיח, כיסוי "בתקופת כי
רתמים גחלי אוכל שמאמינו מי

מלוחים"! ושרשי
מלכות שבדבר לציין ומעניין

שליט"א הרבי מעיר תמוז ג' של
הוא תמוז ג' כי , המשיח מלך

הראשונים יום מהארבעים אחד
ולא בהר! הי'ה רבנו שמשה

עולה (456) תמוז" "ג' במקרה
וחוזר "נכסה בדיוק בגימטריה

בהשגחה המראה עובדה ונגלה",
עליו השלב בדיוק זהו כי פרטית
פרטית בהשגחה כן חז"ל. דיברו

משיח "עוד בגימטרייא תמוז" "ג'
לנצח"! וקים לעד "חי חי"!

בכרמל הנביא אליהו
אליהו עם שהיה המאורע ידוע

ישראל לעם המבחן , הכרמל בהר
שרח"ל או האלוקים הוא ה' אם
אמר אליהו זרה). (עבודה הבעל
על פוסחים אתם מתי עד לעם:

אני ניסיון: נעשה הסעיפים, שתי
וכן קרבן עליו ואכין מזבח אבנה
הם נשים. לא ואש הבעל, נביאי

בשם אקרא ואני לבעל יקראו
באש יענה אשר והאלוקים ה',

הסכים. העם האלוקים. הוא
הבעל בשם קראו הבעל נביאי
אליהו קרא וכאשר ענם, ולא

ה' אש נפלה מיד ה', בשם הנביא
העם כל וראה העולה, את ואכלה

ה' האלוקים! הוא "ה' ויאמרו
האלוקים"! הוא

נשיאי בשם ידוע פתגם ישנו
המשיח ביאת שלפני החסידות,
רק זה, מאורע עצמו על יחזור

בצד תרד האש אחד: בהבדל
לזעוק: ימשיך ישראל ועם השני,

הוא ה' האלוקים! הוא "ה'
נבואה כן אם כאן יש האלוקים"!
ידרשו בו קשה אמונה מבחן על

על לפסוח לא לעמוד, ישראל בני
בקול להכריז אלא הסעיפים שני
הוא ה' האלוקים, הוא "ה' גדול

העיניים מראה כאשר האלוקים",
האמונה. מן לגמרי הפוך מראה

לקראת האחרון הניסיון זהו
מכולם. והקשה האחרון, הגאולה.

בנסיון עמידה
מבאר המשיח מלך שליט"א הרבי
שאין דבר ידי על הוא שהניסיון

זה ידי ועל כלל, מציאות בו
ממנו מתפעלים שלא שמראים
האמת את מגלה עצמו זה כלל,

אמיתית. מציאות שום בזה שאין
מהמסופר לזה דוגמא ומביא

עשה לעקידה שבדרך במדרש
בדרכו, גדול נהר לאברהם השטן

וצעק לתוכו נכנס וכשאברהם
נעלם – נפש עד מים שהגיעו לה'

– ביבשה ובנו הוא ועמדו הנהר
כל שליט"א, הרבי מסביר כלומר,

לו הייתה לא – הגדול" ה"נהר
ברוחניות, רק (לא כלל מציאות
כי הגשמי, הזה בעולם גם אלא)
ולכן בלבד, דמיון של עניין אם

שאינו הראה אברהם כאשר
נתגלה אזי – מזה מתפעל

של מציאות כאן שאין האמת,
ועמדו הנהר "יבש כלל, נהר

ביבשה".
מבאר המשיח מלך שליט"א הרבי

"נס" מלשון הוא שניסיון עוד
שכוונת כלומר והרמה.

נעמוד שאנו הוא הניסיון
שאיננו שנראה ידי על בו,
נפעל ואז כלל, מתפעלים
מובן זה פי על והרמה. נס

הרבי מסכם – בפשטות
המשיח מלך שליט"א

צריכה ההדגשה שכל –
בנוגע ורק אך להיות
והרמה, הנס לעניין

של המאורע לעצם בנוגע ולא
הניסיון של המאורע הניסיון:

כאמור, כלל, מציאות לו אין –
הדיבור הרי, שכן, ומכיוון

בו שאין בדבר הוא אודותיו
תועלת, כל ללא ובמילא, ממש,

שמדבר זה ידי על – ואדרבה
למציאות, ומחשיבו אודותיו

הרע היצר ואת עצמו את מבלבל
וההרמה הנס עניין ולאידך, שלו.
האמיתית, המציאות הוא הוא –

הניסיון. של והתכלית הכוונה

גשמי בגוף וקיים חי
למצבנו בנוגע אנו גם נלמד מכך
לכאורה ירדה האש כאשר עתה,

רואים איננו רח"ל, השני לצד
המשיח מלך שליט"א הרבי את
ההיפך, נראה ועוד בשר בעיני

שום לזה שאין לדעת עלינו אך
הזה בעולם לא גם מציאות

בלבד, דמיון אלא זה ואין הגשמי,
תמימה פשוטה באמונה ולהאמין

שליט"א הרבי בדברי ושלימה
המשיח! מלך

ההסכמה רק לא חשובה כאן,
ובעיקר גם אלא והאמונה

שהמציאות וההכרזה הפרסום
היא התורה פי על האמיתית
המשיח מלך שליט"א שהרבי

ומגלים מראים שבזה וקיים! חי
מהניסיון, מתפעלים שאיננו
תתקיים זה ידי על ודווקא

שתתגלה והרמה, הנס – תכליתו
שום הייתה לא שאכן האמת
והרבי ושלום חס הסתלקות

כפשוטו חי המשיח מלך שליט"א
גאולת ויגאלנו הגשמי, בגופו

ממש! ומיד תיכף עולם,

האחרון הנסיון

שמגלה כפי
ל אקים "נביא
הכל" ש"הוא
אב על-דרך
מסו במקום
תמיד וקיימת
השי
וכ
ש
ב

אל

על דרך
– ביבשה ו

כל שליט"א,
לו הייתה

ברוחניות,
כי הגשמי,
ולכן בלבד,

שאינו
תגלה

של ציאות
ועמדו

מבאר המשיח
"נס" שון

ת
עמוד
איננו
פעל
מובן

רבי
ח

כה

גאולת ויגאלנו הגשמי, בגופו
ממש! ומיד תיכף עולם,



וקיים חי - המשיח מלך

הרבי קודש משיחות
המשיח מלך שליט"א

שמהדיבור - העיקר והוא - רצון ויהי
ביאת ממש. בפועל יומשך הנ"ל בכל
מבית "מלך כפשוטו, צדקנו משיח
ונצח וכו' אביו כדוד בתורה הוגה דוד
משיח זה הרי שסביביו… האומות כל
על שקאי דייקא, "ודאי" - בודאי"
תהלתו", כן שמו "הודאי הקב"ה,
שלוחו במשיח, גם כן נעשה ובמילא
ע"י היא הגאולה שכן, הקב"ה, של
משיח שלוחו, ע"י שבאה אלא הקב"ה,
לו, שנקראו שמות השמונה ככל צדקנו.
ד"מראה ובאופן שמו", "מנחם גם כולל
משיח מנחם הנה זה", ואומר באצבעו

צדקנו!
(95 עמ' ד', חלק ה'תשמ"ט, (התועדויות

ומיד ותכף ממש, בפועל לנו תהיה כן
שב"מיד" הפירושים כל עם ממש,
הדורות דכללות תיבות הראשי גם כולל
(מלכא דוד (הבעש"ט) ישראל משה,

משיחא)

בנוגע יותר ובפרטיות :148 בהערה ושם
ד"מיד" שבראשי-תיבות זה לדורנו
לכבוד- השייכות התקופות ג' נרמזים
נשיא אדמו"ר מורי-וחמי קדושת
משיח אלינו: הקרבה סדר ועל דורנו,
(שמו דובער יצחק, יוסף שמו), (מנחם

נ"ע). אדמו"ר קדושת דכבוד השני
ה'תשנ"ב) משפטים ש"פ (משיחת

השכינה וגילוי השראת ודוגמת מעין
וישב מקדש "שנסע המקדש, בבית
שבבבל" רבינו ל"בית ..בנוגע שם"
ובית הכנסת (בית ביתו - זה בדורנו
מורי-וחמי קדושת כבוד של המדרש)
להמקום ..עד דורנו: נשיא אדמו"ר
ובית הכנסת בית רבינו", ד"בית הקבוע
.. ליובאוויטש של המרכז שלו, המדרש
- (רבינו)" ..ו"בית צדק גואל ביאת עד

ושבעים. מאות שבע מספרו
שבבבל) רבינו בית (מקונטרס

דורנו של החידוש

שמו מנחם - משיח

(גימטריה) משיח בית = 770

אדוננו יחי
המשיח... מלך

חלקים
של כתבתו מתוך

טוכפלד מתי
אתר: מתוך

בעולם יהודי כמעט אין
שליט"א הרבי על שמע שלא

מנהיג המשיח, מלך מליובאוויטש
הברית בארצות חב"ד. חסידות
יום נקבע מגוריו, מקום למשל,
הלאומי". החינוך ל"יום הולדתו
בהקשר התפרסם ,1994 בשלהי
של שנתיים אחרי לגמרי. אחר
אירוע בעקבות לו שנגרם סבל

מעיני נעלם לקה, בו מוחי
קרה, בדיוק מה השאלה הציבור.

בחיים, נותר או נפטר האם
כל את ולמעשה אותו הציבה

הסערה. בעין חב"ד, תנועת
הקשה, המחלוקת למרות

המחנאות היווצרות ולמרות
חב"ד תנועת החסידות, בתוך

היא להיפך, להתקיים, חדלה לא
ממשיכה ולצמוח. לגדול ממשיכה

בתשובה החזרה תנועת להיות
לשאת וממשיכה בעולם. הגדולה
התחיל בה הבשורה את דגלה על

קרוב המשיח בעצמו: הוא
מתמיד.

אבל זאת, יודעים רבים לא
היא חב"ד, בתוך המחנאות

האם השאלה, סביב באמת לא
אלא, לא. או נפטר "פלוני"

הרבי כי בגלוי לומר יש האם
בחיים, המשיח מלך שליט"א
אותה בתובנה מדובר אולי או

בגלל הציבור מעין להסתיר כדאי
בין המחלוקת בתפיסתה. הקושי
המתרחקים לאלה המשיחיסטים

היא מאש, כמו זו מהגדרה
לא קמפיין, על מחלוקת למעשה

לא טקטית. מחלוקת מצע. על
סלוגן. על רק אמונה, על וויכוח

המלך הוא הרבי
תמוז ג' לאחר כי ספק אין

מוטלת ההוכחה חובת תשנ"ד,
כי באמונתם הדבקים אלה על

הגדול הקושי בחיים. עודנו הוא
להסביר שמתחילים שלפני הוא,

להסביר יש תובנה, אותה את
יסוד. מושגי כמה כן לפני

ורבי. משיח שבהם: החשובים
הללו, המושגים שני הבנת בלי

להתחיל אפילו אפשרות אין
התיאוריה. את להבין

של בראשה רבי. במושג נתחיל
חסידות, בכל כמו חב"ד, חסידות
מנהיג הקהילה. מנהיג רבי. עומד

הוא המנהל, הוא הרבי הזרם.
הדמות הוא התורנית, הסמכות

הייצוגית הדמות והוא החינוכית,
בראשה. עומד שהוא התנועה של

השלמות. את מייצג האדמו"ר
נכון תמיד אליו הדבר את

בקרבתו. לרצות תמיד לשאוף.
לשאוב חשוב, והכי ממנו. ללמוד

הלאה. להמשיך וכוח עידוד ממנו
גם כמו ה-21, שבמאה למרות
שהוא מה כל הקודמת, במאה

ראוי, לא הוא דמוקרטי, לא
היהודי השלטון כי לזכור חייבים

מלוכני. שלטון הוא האותנטי
אופן בכל היהודית. המסורת זו
עם המלך. הוא הרבי בחסידות,
מכך. הנגזרים הכבוד גינוני כל

לשמוע. חייבים ולמלך,

ודם בשר משיח
גדול, צדיק היה הוא אז אוקיי,

פשוט, למשיח? מתקשר זה איך
אמר המשיח מלך שליט"א הרבי
יותר שלנו. בדור יבוא שהמשיח

כבר שהמשיח אמר הוא מכך,
ומסתובב חי אומרת זאת כאן,

ההתגלות. שלב נותר ורק בינינו,
משיח כל, קודם משיח? ומהו

שנית, ודם. בשר איש. הוא
נפרד בלתי חלק הוא המשיח

אחד הוא היהודית. מהדת
היהדות, עיקרי משלושה-עשר
למעלה תופסת אליו והכמיהה

את המרכיבות מהברכות משליש
העיקרית התפילה ,18 תפילת

היהודי. התפילות בסידור
משיח: בהלכות קובע הרמב"ם

הוגה דוד מבית מלך יעמוד "אם
אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה

פה ושבעל שבכתב תורה כפי
ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף

זה הרי ה' מלחמות ויילחם בדקה
המשיח". שהוא בחזקת

מיושמים הללו הקריטריונים איך

הוא דוד. מבית מלך א. אצלו?
דוד לשושלת בן מוכח באופן

ויכוף ג. בתורה. הוגה ב. המלך.
בדקה. ולחזק בה לילך ישראל
צריך שהמשיח מלמדת ההלכה
כדי עד ישראל, עם לכל לדאוג
פעולתו להיות הופכת שזו כך

היא חב"ד בעולם. העיקרית
הגדולה בתשובה החזרה תנועת
חב"ד, בתי אמרנו. כבר בעולם,

הפצת רק היא מטרתם שכל
יהודי לכל סיוע ומתן היהדות
בשליחותו, הוקמו הוא, באשר

שליחות אותה מתוך בדיוק
ויילחם ד. המשיח. אחראי עליה
למלחמות הכוונה ה'. מלחמות

כאחד. ורוחניות פיזיות
אמר מי משיח. בחזקת הוא אז
הוא. בוודאות? המשיח שהוא
באפריל ב-29 עצמו. הוא כן,

בנוכחותו לראשונה שרו 1991
מלך שליט"א הרבי אדוננו. יחי
ומאז, השיר את עודד המשיח

שירת את קבע דרך לעודד נהג
נוספים, דברים ועודד אדוננו, יחי

בתואר אליו כשפנו למשל כמו
וכו'. המשיח מלך

הכובע את אכלו
סיפור. יש היהודית בהיסטוריה
עם סיני, להר עולה רבנו משה
ובונה בימים מתבלבל ישראל

כאן נזעקים הפרשנים זהב. עגל
ואומרים, ישראל עם של להגנתו
לבנייתו הסיבה היתה זאת לא כי

עשה השטן אלא העגל, של
מלאכי איך כולם וראו מעשה,
של ארונו את נושאים השרת

את ראו כלומר, לקבורה. משה
ואז מת. ממש מת. רבנו משה

אולי. הזוי? העגל. את ועשו הלכו
וביניהם גדולים, פרשנים כמה

כך על שדנו אמוראים כמה
לכך. מאמינים בגמרא,

דומה. במצב נמצאים אנחנו
מופרך שראינו. מה ראינו

היהדות ממתי אבל אולי. הא?
לרציונליות? בערגה מתחשבת

ושמש סוף? ים קריעת מהי
חושך? ומכת דום? בגבעון

אז זאת? להסביר יכול מישהו
למי הגיוני. הסבר שאין זהו,

דבריו את לבסס שיואיל שיש,
ישראל ופרשני מפוסקי אחד על

לעשות, מה אין לדורותיהם.
להאמין מאיתנו תובעת היהדות

בעליל. נתפסים בלתי לדברים גם
בניסיון נמצא ישראל שעם יתכן

מלך שליט"א הרבי האחרון.
צודק גם הוא בעבר. צדק המשיח

אתם האמינו, שלא אלה כעת.
הכובע. את אכלו זוכרים,

המשיח ומלך הבבא-סאלי
שמשו אלפסי, אליהו הרב סיפר
בבית ראה שפעם סאלי. הבבא של
- "הרבי הספר את הבבא-סאלי
תמונות עם נשיאות", שנות שלושים
ומאמרים המשיח מלך שליט"א הרבי
אל נכנס הספר, את לקח אודותיו.
שואל ספק - ואמר הבבא-סאלי
"אומרים - תומו לפי מסיח ספק
הבבא-סאלי הגיב המשיח..." שהוא
"אישתהיל הערבית בשפה ואמר
לו ראוי שפירושו: (ביטוי קילשי!"
הבבא- והוסיף הכל). לו נאה הכל,
הכל, שלימות "הוא ואמר: סאלי

הכל"! כללות והוא
הגאולה, ובשורת סאלי בבא העלון (מתוך
הנגב) צפון חב"ד מרכז ע"י יו"ל 4



וקיים חי - המשיח מלך

חז"ל ממדרשי
נצחיות על והמקורות
המשיח מלך של חייו

שנגלה אחר להתכסות משיחנו שעתיד
ויתגלה. וישוב

י"ב) י"ב, דניאל על (רש"י

כך ראשון כגואל לוי: ר' בשם ברכיה ר'
נגלה הראשון הגואל מה אחרון, גואל
נגלה אחרון גואל אף מהן.. ונכסה וחזר

מהם. ונכסה וחוזר להם
ו) סימן ה פרשה רבה (רות

נגלה הזה הצבי מה לצבי. דודי דומה
נגלה הראשון גואל כך ונכסה וחוזר
אמר לוי רבי בשם ברכיה ר' ונכסה.
הגואל האחרון. גואל כך הראשון כגואל
ונכסה וחזר להם נגלה משה, זה הראשון
תנחומא רבי מהם, נכסה כמה מהם,
דכתיב הוא הדא חדשים, שלשה אמר
ואת משה את "ויפגעו שכתוב] זהו =]
להם נגלה האחרון גואל אף וגו'. אהרן"

מהם. ונכסה וחוזר
יא) פרשה במדבר, ספר על רבה (מדרש

ונגלה וחוזר נכסה

ראשון כגואל

רבינו משה כמו

המשיח מלך שליט"א הרבי חזה שנה, מששים למעלה לפני לנשיאות, עלותו מאז
בא! משיח זה הנה העיקרית: נבואתו l ישראל לעם שיתרחשו המאורעות את במדויק

המשיח" מלך הוא נביא, דין לו "יש
הדין: פסק על חתמו רבנים וחמישים משלש-מאות למעלה

יש הספר מתוך
מאת בישראל נביא
חרותי רפאל הרב

הרבי של המדהימות נבואותיו
קולעות המשיח, מלך שליט"א
אנשים ספור לאין השערה. אל
ברוח ענה אליו, שפנו פרטיים

ברורים, נבואה דברי קודשו
את ומכוון מדריכם שהוא תוך

מתוך מקצת להלן צעדיהם.
דורנו: לאנשי הכלליו נבואותיו

הימים ששת מלחמת
הימים, ששת מלחמת לפני

בציבור. גדולה פאניקה היתה
שתפרוץ מהמלחמה פחדו אנשים
מלך שליט"א הרבי ומתוצאותיה.
נצחון על בבטחון דיבר המשיח

בלבד זו ולא גדול
התנבא אלא

המערבי ש"הכותל
בקרוב יהיה

בפרוץ בידינו".
פנה המלחמה,

אמריקאי בחור
וסיפר בשאלה
שבוע לעוד נקבעה שחתונתו
שיאלץ וכנראה ישראל בארץ

לעשותה או החתונה את לדחות
שליט"א הרבי תשובת בארה"ב.

שהחתונה היתה המשיח מלך
ובארץ שנקבע במועד תתקיים

לאחר כבר יהיה וזה ישראל
המלחמה!

הכיפורים יום מלחמת
ימים. באותם חגגה האופוריה

בהפסקת התפארה דאז הממשלה
המודיעין בגבולות, ושקט אש

הקרבות פרוץ לפני שבוע הודיע
למלחמה, נמוכה סבירות על

מלך שליט"א הרבי ואילו
חדשים, מספר זה המשיח,

בתורה, ילדים עם לפעול קורא
שכתוב: כמו וצדקה תפילה

עוז יסדת ויונקים עוללים "מפי
ומתנקם" אויב להשבית

הגליל שלום מלחמת
הייתה למכה הרפואה הקדמת
עם קודם, שנה מחצי למעלה
- תורה" בספר "אות המבצע

צה"ל ולחיילי בכלל יהודי לכל
כל עמך ש"ימלט מנת על בפרט,

בספר". כתוב הנמצא

המפרץ מלחמת
בזו זו התגרו שהמלכויות בשעה

המפרץ במשבר
שלום את והעמידו

בסכנה העולם
חרדים ויושביו

הרבי ניצב ויראים,
מלך שליט"א

אל ואומר המשיח
מודיע הרבי תתייראו" "אל העם:
לנו יראה הקב"ה כי קדשו ברוח

שהמקום מדגיש ונפלאות! ניסים
הקודש, ארץ הוא ביותר הבטוח
ילקוט המדרש בדברי ומעודדם

כל תתיראו אל "בני שמעוני:
אלא עשיתי לא שעשיתי, מה

גאולתכם!" זמן הגיע בשבילכם.
ובטחון עידוד נסכו קדשו דברי
למגדול ישראל בית המוני בלב

קטן. ועד

השלימויות שלשת
מלחמות הן, המפורסמות מן

לוחם אותן ה',
שליט"א הרבי

על המשיח. מלך
- הארץ שלימות
אף להחזיר שלא
לנהל ושלא שעל

הערבים, עם מו"מ
רואים וכבר

הק'. דבריו בצדקת כולם היום
לתיקון ובעיקר - העם בשלימות

מי שרק יהודי" "מיהו חוק
שהתגייר או עבריה לאם שנולד
ועל יהודי. לתואר יזכה כהלכה

להתפשר שלא - התורה שלימות
והמצוות התורה שמירת על

במאבקו ולדוגמא פשרות ללא
חילולי להפסקת המפורסם

הישראליות. באוניות השבת

העיקרית נבואתו
שופטים פרשת שבת משיחת
לכל לפרסם "צריכים תנש"א:
שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי

שמצד בחירה, בעל ומינה בחר
מכל נעלה בערך שלא הוא עצמו
ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, אנשי

שיורה הדור, ונביא ו"יועציך"
בנוגע עצות ויתן הוראות

האנשים וכל ישראל בני לעבודת
תורה ענייני בכל זה, דדור

חיי להנהגת ובנוגע ומצוות,
הנבואה עד הכללית.. היום-יום

ש"לאלתר הנבואה העיקרית
"הנה ממש ומיד ותיכף לגאולה"

בגאולה בא", - משיח - זה
ממש עכשיו והשלימה האמיתית

לבב". וטוב שמחה ומתוך

במעמד שהוקרא הדין פסק מתוך
בי״א הסינרמה בהיכל בכינוס אלפים

חתמו מכן לאחר תשנ״ח. חשון
הדין: פסק על רבנים מאות

על הלכה פסק בזה קובעים "הרינו
מבוסס הקדושה, תורתינו דין פי

הלכות ז' פרק שברמב"ם ההלכה על
ט' פרק א', הלכה התורה יסודי

שכבוד א', הלכה י' ופרק ב' הלכה
מלך שליט"א אדמו"ר קדושת

נביא, דין לו יש המשיח
הקדושות בשיחותיו ומפורש

ושהוא שהוא עצמו על שמכריז
כל לעיני אמר וכבר המשיח המלך

דברים העולם כל ולעיני ישראל
הדברים ובאו להיות, העתידים

ששת במלחמת במלואם, ונתקיימו
ועוד. ועוד המפרץ ובמלחמת הימים

לכל לשמוע אנו מחוייבים כן ועל

לשמוע חיוב מגדר לנו יאמר אשר
שהוא זה ובכלל הנביא לדיברי
לכל קוראים אנו המשיח. מלך

נשים אנשים מישראל, ואחת אחד
הרבי מלכות את עליו לקבל וטף,

אלינו ויתגלה המשיח מלך שליט"א
ממש!" מיד

המלא הדין בפסק לצפיה
הרבנים: חתימות ובמאות

hageula.com/moshiach/psak

שמרלר שמואל אליהו הרב
הש"ס מפעל נשיאות חבר צאנז, ר"י

(זצ"ל) הנדל הכהן יצחק הרב
קנדה מונטריאל, ראב"ד

(זצ"ל) מארלו ק. יהודה הרב
הייטס קראון בד"צ ראב"ד

(זצ"ל) לייפער אהרון הרה״צ
מנדבורנא האדמו"ר

אברג׳ל אליהו הרב
שבע באר ראב"ד

(זצ"ל) פרץ ניסים הרב
א-ל בית המקובלים ישיבת ראש

רוזנפלד הכהן אהרון הרה״צ
(זצ"ל) קרלין מפינסק האדמו"ר

קצין יעקב שאול הרב
יורק ניו המזרח עדות ראב"ד

(זצ"ל) וייס יעקב משה הרב
ברק בני אחיעזר נווה ראב"ד

(זצ"ל) יוסף יעקב הרב
משה גבעת שכונת רב

אברג׳ל יורם הרב
נתיבות פעלים רב מוסדות ראש

רבינוביץ מנחם יעקב הרה״צ
מביאלה האדמו"ר

בישראל נביא יש

ו

h

ת
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של היסודית למשמעות מעבר
שמשמעה אדוננו...", "יחי הכרזת

הרי לגאולה, וזעקה המלכות קבלת
וברכה עזרה של ביטוי גם בה שיש
צריך המשיח. מלך שליט"א מהרבי
נפלאות ורואים לזה להתכווין רק
אריה מספר כזו חוויה על ממש.

הצלה. מאיחוד עמית
במשמרת הייתי כחודשיים, "לפני
הצלה", "איחוד של אמבולנס על

אייל חובשים שני עוד עם יחד
קריאה התקבלה כאשר ודודי,
מחוסר על 1212 במוקד עזרה

בחולון. פנקס ברחוב הכרה,
פרטית בהשגחה

מאוד היינו גלויה,
כך למקום קרובים
דקות 2-3 שבתוך

בכתובת. כבר היינו
קטנה לדירה הגענו

מבוגרים זוג של
בעלת .80 כבני

נרגשת הייתה הבית
לנו ה והראת ביותר

ששכב בעלה את
בדיקה הכרה. מחוסר

דופק ללא הוא כי גילתה ראשונית
החייאה, בפעולות ונשימה.התחלנו

והרפיה. לחיצה ע"י הלב עיסוי
לא מאמץ דורשת כזו פעולה

אחד כל בו סבב, ערכנו ולכן קטן,
על דקות כשתי "עובד" בתורו,

ונשימה דופק לו להחזיר המטופל,
הלאה. וכן לשני מקומו את ומפנה

מוזרה, לתופעה לב שמתי ואז
העיסוי בפעולת החל שאייל ברגע

מקומו את משפינה חזר, הדופק
דופק. איבד המטופל אחריו, לבא

תורו את סיים דודי מסויים, בשלב
אלא לפעולה, להכנס אמור והייתי

להמשיך שרצונו התעקש שאייל
הוא וכך תורו. היה לא שזה למרות

נט"ן של צוות שהגיע עד המשיך
מד"א. של נמרץ) טיפול (ניידת
ומשנוכח האיש את בדק הרופא
הורה חזרו, והנשימה הדופק כי

מיידית. לפנותו
אלונקה נפרשה לפינוי. התארגנו
במדרגות. עימו לרדת והתחלנו

בכניסה ממש הקרקע בקומת
דופק. איבד הוא שוב לבנין,

את לעסות והחל לעברו זינק אייל
בקול מכריז כשהוא רב, בכוח ליבו

אדוננו "יחי פעולה כדי בתוך רם
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

ועד".
והנשימה והדופק פעל ה"יחי" אכן

להכרה. חזר שאיש ועד חזרו
ניידת לתוך במהירות אותו הרצנו

מהירה בנסיעה שפתחה הנט"ן
הרפואה לבית הישר סירנה, בליווי

וולפסון.
את לסכם כשהתפנינו כעת, רק
נפתח אייל מבחינתנו, האירוע

באירוע. חלקו את וסיפר
"כשהתחלתי

ראיתי עליו ל"עבוד"
מגיב לא שהוא

שזה חששתי וכבר
אבל מידי. מאוחר
לא בפנים משהו

ואז להפסיק, נתן
למלמל התחלתי

את עצמי לבין בני
"יחי הקודש" הכרזת

אדוננו".
רשמי, חב"דניק נראה אינני אומנם

נפשי נימי בכל קשור אני אבל
המשיח. מלך שליט"א לרבי

כותב הייתי אולי רגיל במצב
אבל הקודש, באגרות ברכה ומבקש

לא שזה ידעתי הקיימים בנתונים
בעל-פה להתקשר החלטתי מעשי.

"יחי". בהכרזת
אדוננו" "יחי למלמל התחלתי

ההחייאה פעולות כדי תוך
אך התעורר. הוא פלא, זה וראה

לחוסר חזר שוב הוא כשהתחלפנו
שלמרות החלטתי ואז וכו'. הכרה
אלא מוותר לא אני תורי, לא שזה
חזר ושוב ליבו את לעסות ממשיך
הורה שהרופא עד וכו', הדופק לו

פינוי. על
הכרתו את שוב איבד כשהוא

החלטתי לבניין, בכניסה למטה
עצמי לבין ביני המילמול שכנראה
בקול להכריז עלי כעת מספיק, לא
רם בקול הכרזתי כולם. לפני רם,

בעצם כשאני ,"... אדוננו "יחי
הרבי של וברכתו עזרתו את מבקש

להצלתו המשיח מלך שליט"א
להכרה, חזר הוא מטופל, אתו של

ב"ה.

ציק זמרוני הרב עם

מפשע״ ״חפים כלפי הנכון היחס
ימים, מספר לפני הכוחות, אחד בתדרוך
באיזור החיפושים להמשך יציאה לקראת
ציין החטופים, שלושת אחר חברון,
במהלך לנהוג שיש הרגישות את הרמטכ"ל
הפלסטינית, האכלוסיה כלפי החיפושים,
של מוחלט שרוב אמר, כך לזכור, וצריך

!!! מפשע חפים הינם האכלוסיה,
הן מהיכן להבין שקשה המציאות, מן מנותקות הזויות מילים

נקבעו? הן מידה אמות אלו ועפ"י באות,
בפעילות ובעזה ביו"ש שנתפסו אלו המחבלים בין לחלק הנסיון
הינו באו, ממנה הרחבה האכלוסיה לבין ישראל, כלפי עויינת
של מספרם אוסלו, הסכמי מאז מהמציאות. ומנותק מלאכותי
וזאת גדל, רק אלא קטן לא השונים, המחבלים בארגוני החברים
השורות? התמלאו מהיכן עובדה! רבים, של חיסולם למרות
ה"חפים אוכלוסיית קרי החברתית, הקרקע לכל: ידועה התשובה
להתרבות. יכולים אינם מתים השורות! את הממלאת היא מפשע"

הבטחון. מערכת ובכירי הממשלה של בדמיונם גם

ביו״ש וסליקים מעבדות מערות,
התגלו החטופים אחר בחיפוש הנוכלחית צה"ל פעילות במהלך
להסוואת קרקעיים תת וחללים מנהרות עשרות חברון, באיזור
התגליות ריבוי נשק. כלי ומצבורי חבלה מעבדות אמלח"ים,
ה"חפים אוכלוסית בקרב הרחבה התמיכה על מעיד הרחב, ופיזורן

זו. עויינת לפעילות שיש מפשע"
אדרבא מפשע", כ"חפים עצמם ראו לא מעולם הפלסטינים אגב,
הבלע דברי ראה עמם. חירות למען כלוחמים עצמם ראו תמיד
שנאת הוא ביותר, צעיר מגיל חונכו אליו העליון הערך זועבי. של
במהלך ההתאבדות כאשר כנגדה, מתפשר בלתי ומאבק ישראל
גדל אלו, מעוותים ערכים ברכי על זה. ערך של שיאו הינה פיגוע

והרש"פ. אוסלו הסכמי הדור
בהמוניה, שהשתתפה מפשע" ה"חפים אוכלוסיית חתך זהו
חתך זהו לראמאללה. בטעות שנקלעו צה"ל חיילי בשני בלינץ'
האוכלוסיה זו חייה. מאורח חלק הינה אבנים שפיגועי האכלוסיה
בגנות הרשות יו"ר דברי בגין הפלסטינים השוטרים את שתקפה
בו פיגוע בכל ממתקים וחלקה שהריעה האכלוסיה זו החטיפה.

ה"י. יהודים, נפגעו או נחטפו
גיל נפתלי, יעקב של לשובם ישראל כלל בתוך תפילתנו עם יחד
שעלינו הרי ובנפשם, בגופם ושלמים בריאים ואייל מיכאל עד
כדי הבטחון, מערכת וכל הממשלה של עיניהם לפקיחת להתפלל
היחידה שהדרך הפלסטיני, האוייב מול במאבק אנו כי שיכירו
מלך שליט"א הרבי של הקדושות הוראותיו עפ"י היא לנצחו

המשיח:
האוטונמיה את לפרק ויש ישראל בארץ ויתורים על לדבר אין
לשאר גם לציית יש כן, כמו הרש"פ). את וכמה כמה אחת (על
חודש, לי"ב אחת ומזוזות תפילין בדיקת שלו: הבטיחות הוראות
לאות רישום תניא) תהילים, (חומש, החת"ת ספר אחזקת
ומשיח גאולה ענייני לימוד ולמבוגרים, לילדים תורה בספר
עכשיו נמצאים אנו בהם המשיח, ימות את לחיות להתחיל כדי

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת ומתוך

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק סיון-תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ושותפין שלוחין הל'

ה פרק
ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

ט. פרק

י. פרק

עבדים הל'
א פרק

ב-ד. פרקים המוקדשין פסולי הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

יוהכ"פ עבודת הלכות
א-ג פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

"יחי" עם החיאה

לשבת, הקשורות ההלכות את להדגיש צריך
בפיקוח-נפשות, הקשורות ההלכות ובפרט

(שלימות יהודי כל של ופקוח-נפש סכנה מפני להשמר
סכנה אודות מדובר כאשר כמה-וכמה ועל-אחת העם),

תשל"ט) אלול (ד' היל"ת. רבים, יהודים של ופקוח-נפש,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההלכה זוהי

עמית אריה ר׳

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

בפעולה מפשע״ ״חפים



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללללל לללללללל ללללללללל
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל קדמי ר'

הגאולה לזירוז הקן שילוח

הצבא לכל נוגע במצוה להדר
שגם אלא המצות בקיום בעצמו מהדר רק שלא תקותי
מבהילה טעות כהטועים ודלא בזה, משפיע חבריו על
התורה לקיים ח"ו אפשר אי בצבא, כשנמצאים אשר

והמצוה,
להצילך מחנך בקרב מתהלך אלקיך ה' כי שנאמר ...וכמה
ערות בך יראה ולא קדוש, מחנך והי' לפניך אויבך ולתת
שיכולה מובן שמזה טו) כג, (דברים מאחריך ושב דבר
אלקיך ה' כאשר דוקא האויב ונתינת ההצלה להיות
ושב ח"ו שיהיו גורם ה"ז לאו ובאם מחנך בקרב מתהלך

ח"ו, הפכית לתוצאות שמביא מאחריך,
תקותי ומצות, תורה בעניני קישוים איזה פוגש ואם
הדבר, יסודר בודאי הצבאי, להרב יפנה שכאשר חזקה
העומד דבר לך ואין הצבא, לכל נוגע זה שכאמור ובפרט
ו׳צא) (מאגרת הרצון.. בפני

לכלה שם להוסיף
בעיניו, חן מצאה אשר נערה עם נכבדות הצעת אודות

ישראל לבת כיאות היא ה' שיראת כוונתו ובודאי
אמו... כשם ששמה אלא כשרה.

הדרוש בתוקף שניהם ויחליטו היא ה' יראת כנ"ל אם
יוסיפו והמצוה, התורה יסודי על בישראל בית לבנות

בעלי' שברך במי זה שם שיקבלו וכמובן שם, לה
טוב, מה - ואז וכיו"ב המשפחה מבני מי של לתורה
השם דקביעות הראשונה מפעם יום שלשים לאחרי
ומוצלחת, טובה בשעה ויהי' הענין יגמרו - הנוסף

וכלל. כלל לחשש מקום איך שוות השמות ...שכשאין
אבל לאשכנזים. אפילו בהנונע הוא האמור כל והנה

חוששים איך מהן עדות שכמה ידועְ הספרדים בתוככי
ו׳קד) (מאגרת וחמותה. דכלה שוים לשמות כלל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח: מלך שליט"א הרבי של הידועה הכרזתו
את בפועל להביא ביכלתכם.. אשר כל "עשו
ממש", ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה
יצחק הרב של בפעילותו מיוחד לפן זוכה
המשתדל ברק, בבני צאנז כולל אברך קורנפלד,
מצוה הקן". "שילוח במצות התעניינות לעורר
ועד נדירה, כמצוה רבים בתודעת שנותרה
שכר", וקבל "דרוש בבחינת רעיונית כמצוה
מצוות שאר ככל מעשית מצוה מאשר יותר

התורה.

תולה הוא זו במצוה התעניינותו תחילת את
לקיימה ניתן כי למד וממנו לקיימה שנהג באביו
ביציאה רק ולא העיר בתוככי גם ממש בפועל

ויערות. לחורשים

תצא כי בפרשת זו מצוה מופיעה בתורה
בדרך... לפניך צפור קן יקרא "כי דברים: שבספר
לא הביצים על או האפרוחים על רובצת והאם
האם את תשלח שלח הבנים, על האם תקח
והארכת לך ייטב למען לך תקח הבנים ואת

ימים".

בדבר סוד וגם טובות מדות
לאדם, המזדמן בקן אלא המצוה אין הכל לדעת
חלה כן כמו בביתו. המקננים בעופות ולא
בטעמה אמנם דווקא. טהורים בעופות המצוה
ה"נגלה" בעלי בין הדעות, נחלקו המצוה של
למידות האדם חינוך את זו, במצוה הרואים
האפרוחים את האדם ברצות שלכן טובות,
דוגרת האם בעוד זאת יעשה לא הביצים, או
לעומתם, ששילחה. לאחר רק אלא בקינה,
כח זו במצוה יש כי מגלים, הסוד" "תורת בעלי

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז מיוחד

לאחר ב"כולל" לימודי את "כשהתחלתי

סולם שם גילתי קורנפלד, הרב מספר חתונתי,
ציפורים לקיני להגיע כדי השתמשתי איתו
וחברי הכולל ראש לבקשת גבוהים. במקומות
לקיים שניתן להם הראתי מעשי, לפשר שתמהו
נעשיתי מעתה הכולל. באיזור גם המצוה את

בסביבתנו". הקן שילוח מצות של לדוברה

המצוה למקיים עצות כמה
של קן לזהות ניתן כיצד למד השנים במהלך
ניתן הבוקר בשעות הבניה, בשלבי בר יונת
כשהם הערים במרכזי גם היונים את לראות
כדי מעופן, אחר לעקוב צריך זרדים. אוספים

הקן. בניית מיקום את לזהו

שלב הביצים. את היונה תטיל הבא בשלב
ביצים. שני הטילה שהיונה לאחר הוא הדגירה
בדגירה, והנקבה הזכר מתחלפים היום בשעות
הדוגר מי בוודאות לזהות ניתן תמיד לא ולכן
רק נותרת החמה משקיעת אך ה"אם", או הזכר
זה למעשה הביצים. על הלילה כל למשך האם
הדגירה משך המצוה. את לקיים ניתן בו הזמן
יושבת האם ואח"כ לערך כשבועיים היא

לגדילתם, עד נוספות כשבועיים הגוזלים על
לפעול אפשר ימים חודש במשך שכמעט כך
את לקיים מכוונים לקן כשמתקרבים בנידון.
הקן מן לוקחים דווקא. האם בשילוח המצוה
הקן מן הגבהתם האפרוחים. או הביצים את
מכן לאחר להחזירם וניתן קניין, בהם עושה

הקן. אל חזרה

הגאולה זירוז סוד
סגולותיה על לספר יודע גם קורנפלד הרב
רבות שנים שבמשך כאלו המצוה, של הפרטיות
בילדים זכו וקיימא חייא בזרעא נפקדו לא

ב"ה. המצוה, קיום לאחר

מופיע זו, במצוה שיש הפנימי הטעם בדבר
חופשי): (בתרגום הזוהר בספר

הקן) (=שילוח זו מצוה מקיימים שישראל בזמן
והקדוש שלו העופות על זכות מלמד ממונה כל
ואומר: חילותיו כל את מכנס עושה? מה ברוך
זכות מלמד שלמטה עופות של ממונה כל וכי
בכם ואין עליהם, ממונה שהוא עופות על

זכות שמלמד אחד אפילו
ישראל, שהם בניי, על
ועל ישראל', בכורי 'בני
בגלות, שהיא השכינה
ירושלים הוא שלה שהקן
תחת בגולה ובניה חריבה
אומות קשים, אדונים יד
שמבקש מי ואין העולם,
ומלמד רחמים עליהם

ברוך הקדוש צווח זמן באותו עליהם. זכות
למען ואעשה, אעשה למעני למעני ואומר: הוא
ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה שמי..",

ממש.

קורנפלד יצחק הרב

ָ
ַ

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com
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